
A magyar olvasáskultúra jelenlegi helyzete -
határon innen és túl 

Rendkívül ünnepélyes és szép környezetben tartjuk ezt a megemlékezést. Most egy kicsit 
elszóltam magam, mert végül is nem megemlékezünk a könyvről és az olvasásról, hanem beszé-
lünk róla - elvégre még vannak olvasók. De ezek az ünnepélyes, az Olvasás Evének keretében 
rendezett szakmai összejövetelek, nem feledtethetik velünk, hogy a hagyományos értelem-
ben vett olvasáskultúrával bizony elég komoly bajok vannak. 

Sajátos helyzet ez: szemben ülnek velem régi, kedves kollegáim, akikkel a XX. század má-
sodik felében az olvasás-, és könyvtárügy különböző őrhelyein találkoztam, és akik rengete-
get tettek azért, hogy Magyarországon virágba szökjék az olvasáskultúra - és most nekik kell 
beszámolnom arról, hogy legutóbbi országos reprezentatív felmérésünk milyen - nem túl ró-
zsás - eredményre vezetett. 

Előre kell bocsátanom, hogy amiről itt beszélek, s amelynek problémáit elősorolom, az a 
hagyományos értelemben vett olvasáskultúra. Tehát az, amit az itt jelen lévők, gondolom, velem 
együtt olvasáskultúrának tartanak: amely még elsősorban a könyv olvasását jelenti; amely haj-
landó az elolvasott (s nemcsak beleolvasott) könyvekben gondolkodni, s amelynek keretében a 
szépirodalomnak még jelentős, mondhatni centrális szerep jut. 

Nem tudok most nem visszagondolni az Országos Széchényi Könyvtár régi olvasáskutató 
műhelyére, amely itt a szomszédban, az egykori KMK most lebontott Múzeum utcai épületé-
ben működött. Abban az öreg, rogyadozó épületben (amelynek helyén most üvegpalota 
emelkedik) Kamarás Istvánnal, Nagy Attilával, Bartos Évával, Havas Katival és a többi kollé-
gával az olvasáskultúra vizsgálatának különböző metódusaival próbálkoztunk, és az lebegett 
a szemünk előtt, hogy az olvasáskultúra nagyon fontos dolog: nagyon fontos minőségjelzője 
egy ország kulturális és - akkor így gondoltuk - demokratikus állapotának. És hogy az olva-
sáskultúrát olyannyira fejleszteni kell, hogy ebben a kutatásnak is részt kell vennie olyan 
módszerek kidolgozásával, amelyek elősegítik az olvasás mennyiségi és minőségi gyarapo-
dását. 

Ezek persze, jórészt illúziók voltak. De én mégsem tekintek vissza erre a korszakra fanyar, 
rossz érzéssel. És nem csak azért nem, mert naivitásunk jó szándékú volt, hanem azért sem, 
mert illúzióinkat felül tudtuk vizsgálni az általunk és másutt feltárt gazdag tudományos ta-
pasztalatanyag fényében. Elnézést kérek ezekért az emlékező szavakért, amelyek az én szám-
ban - a személyes érintettség miatt - nem is csengenek túl jól, de ezeket valójában nekrológ-
nak szántam: ugyanis nemcsak a régi házat, hanem az egykori műhelyt is épp a közelmúltban 
szüntették meg. 

Hogyan áll tehát Magyarországon ez a bizonyos hagyományos értelemben vett olvasás-
kultúra? Nem akarom Önöket túl sok adattal terhelni, bár megszokhattuk, hogy az olvasásku-
tatók szeretnek számokkal előhozakodni. Ezek az újonnan feltárt adatok arra ösztönöznek 
minket, hogy újragondoljuk régebbi tételünket, amelyben a szomszédos lebontott épületben 
még szentül hittünk: nevezetesen hogy igaz-e az, hogy „a demokrácia olvastat"? Es - kissé 
provokatívan folytatva a kérdezősködést - az olvasás igazából valamilyenfajta modernizáci-
ós, szép új világunkkal „összepasszoló" tevékenység-e, vagy valamiféle avítt, a modernség ál-
tal meghaladott cselekvés? A kérdések sorát a későbbiekben még folytatni kívánom. 

A 2000. év végén végzett felmérésünk szerint Magyarország felnőtt népességén belül azok 
aránya, akik soha semmit nem olvasnak (még futólag egy napilapot sem), az 1985-ben - ha-
sonló léptékű és módszerű felmérés során mért - 5%-ról 12%-ra emelkedett. És olvasáskultú-
ránk bizonyos értelemben vett elitcsapata, amely napilapot, hetilapot és folyóiratot egyaránt 
olvas, és még könyvet is rendszeresen, a szintén 1985-ös 18%-ról felére, 9%-ra csökkent. A 
könyvolvasóknak pedig (tehát akik egy év leforgása alatt legalább egy könyvet elolvasnak) az 
aránya 64%-ról - az első adat, hangsúlyozom, mindig '85-ből való - tehát 64%-ról 49%-ra esett 
vissza. És ez példátlan:. Magyarországon ez idáig csak növekedett, még ha szerényen is, a 
könyvolvasók aránya. Ami csökkent az elmúlt évtizedekben, az az olvasásnak a gyakorisága és 
az elolvasott könyvek száma volt. Az, hogy egyáltalán olvas-e valaki, legalábbis időnként, 
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könyvet, az nem mutatott a korábbi vizsgálatok szerint fogyatkozó tendenciát. Mostanra vi-
szont a csökkenés - 1 5 év alatt - 15%-ot tett ki, s ez azt jelenti, hogy Magyarországon a könyvol-
vasás megszűnt többségi tevékenység lenni. Ami pedig a rendszeres könyvolvasókat illeti (rend-
szeres olvasóknak, hagyományosan, a havi átlagban legalább egy könyvet elolvasókat szok-
tuk tekinteni), ezek aránya 1964-ben még 23% volt, s ez 1985-ben 19%-ra, 2000-re pedig 
12%-ra esett vissza. És mivel itt egy szép, felújított könyvtárban vagyunk, és a hallgatóság 
számottevő része is könyvtáros, meg kell említenem, hogy csökkent (körülbelül 18%-ról 
ugyancsak 12%-ra) a könyvtárba beiratkozott felnőtt polgárok aránya is. (Igaz, hogy a beirat-
kozás nélküli szolgáltatások igénybe vétele viszont valamelyest növekedett.) Sőt: visszaesett 
a könyvvásárlók aránya is. 

Az adatsorolással itt meg is állnék. Azt hiszem, egyetértenek velem, hogy ezek meglehető-
sen drámai adatok voltak. En úgy tekintem az Olvasás Évét, mint egy alkalmat, hogy elgon-
dolkodjunk és elbeszélgessünk mindarról, amit a művelődési és azon belül az olvasási szoká-
sok terén változásként észlelünk. Harag és elfogultság nélkül, átokszavak nélkül, valamilyen-
fajta oknyomozó számvetést kell végeznünk. Természetesen egy kérdőíves vizsgálat nem tud 
pontos listát átnyújtani a bekövetkezett fejlemények okairól. Csak a sejtéseinket és feltevése-
inket tudjuk itt górcső alá venni. Egyrészt meg kell néznünk újból és újból a televízió a hatását, 
amelyről azt hittük, hogy igazából a '60-as, '70-es években már kiadta a mérgét, és hogy telje-
sen kiismertük már az olvasáskultúrával való kapcsolatát. (Erről több, nagyszabású vizsgálat 
megbízhatóan tudósított: tudjuk, hogy a mérték nélküli tévézés általában valóban gyenge mi-
nőségű olvasáskultúrával jár együtt. Megoldásnak azonban nem a televíziózás mellőzése mu-
tatkozott, hanem televízió válogató, mérsékelt használata, ez társult ugyanis a legjobb olvasá-
si mutatókkal.) Csakhogy ne feledjük, közben - a színes és a sokcsatornás tv után - beléptek a 
kereskedelmi adók is a versenybe. És a jelek szerint a tévéállomások közötti versenyt meg is 
nyerték. Ezt felmérési eszközökkel is ki tudtuk mutatni, és ezzel együtt mind a film-, mind a 
zenei, mind az olvasói ízlésünk visszaesését. Erősen valószínű, hogy ez utóbbi tapasztalata-
ink nem függetleníthetők a kereskedelmi televíziós csatornák térhódításától. És attól a tény-
től, hogy évtizedről évtizedre tetemesen nőtt a képernyő előtt töltött időmennyiség. 

Ami viszont a számítógépes kultúránkat illeti, a felnőtt népességen belül, nem jelenthet igazi 
veszélyt a könyvolvasásra: egyelőre a felnőtt népesség alig egynegyede használ számítógé-
pet, s csak közel egytizede él a világháló nyújtotta lehetőségekkel. És ezek is jórészt a leg-
alábbis közepes gyakorisággal olvasók táborából kerülnek ki. Egyelőre ez a helyzet. A fiatalok 
körében Nagy Attila barátom már sokkal elterjedtebb számítógép- és Internet-használatot 
mért, ott a rivalizálás az új és a régebbi forma között már sokkal inkább kibontakozott. De a 
felnőtt népességen belül az olvasáskultúra drámai tendenciái mögött (még?) nem a számító-
gép áll. 

És most térjünk rá a határon túli térségekre, nevezetesen a Kárpát-medencében, de Magyar-
országon kívül élő magyarokra. Míg Magyarországon 49%-os könyvolvasói hányadot állapí-
tottunk meg, 1998 és 2000 közötti felméréseink során a vajdasági és a felvidéki magyarok kö-
rében mintegy 60%-ot, Kárpátalján és Erdélyben pedig körülbelül 65-70%-ot találtunk ugyan-
olyan kritériumok alapján könyvolvasónak. 

Fel kell figyelni arra, hogy milyen furcsa tendencia rajzolódik ki ezekből az adatokból: mi-
nél közelebb áll egy ország az Európai Unióhoz, minél jobbak a modernizációs és civilizációs 
mutatói (GDP, stb.) - annál kevésbé olvas. (Lásd az anyaország példáját!) És értékrendje minél 
tradicionálisabb, minél közelebb áll a premodern világhoz - annál többet olvas. (Lásd Kárpátal-
ja és Erdély magyarságát.) Megszűnt volna az olvasás modernizációs tevékenység lenni? És 
hogy van az, hogy a szabadság, a demokrácia végre-valahára elkövetkezett, most kibontako-
zó világában (még ha nem is állíthatjuk róla, hogy ez már egy csiszolt, minden részletében 
már jól működő demokrácia), amikor már hozzájuthatunk - ellenőrzések és tiltások nélkül - a 
szellemi javak rendkívül széles választékához, az emberek tömegesen azt a - tisztesség ne es-
sék szólván: silány - kultúrát fogyasztják, azokat a könyveket olvassák, amit fogyasztanak és 
amiket olvasnak? Hogy van az, hogy diktatúrában (mint például a hatvanas évek elején Ma-
gyarországon), vagy a kisebbségi lét nyomása alatt, sokkal intenzívebb és egyúttal értékorien-
táltabb volt a kultúrához fordulás; míg a szabadság és a modernitás világában hajlamosak va-
gyunk - a domináns tendenciákat illetően - hátat fordítani neki? Ezek nagy horderejű kérdé-
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sek, amelyeket a jelenben és a közeljövőben sokkal markánsabban kell feltenni, és sokkal töb-
bet kell tűnődnünk a válaszokon. 

Nézzük meg közelebbről, hogy mit olvas a Kárpát-medence magyarsága. Azoknak a köny-
veknek, amelyeket a felmérések során épp az emberek kezében találunk, illetve a legutóbb ol-
vasott könyvek megadott szempontok szerinti összetételét olvasmányszerkezetnek hívjuk, és 
évtizedek óta vizsgáljuk. Legalapvetőbb tendenciának azt találtuk, hogy Magyarországon -
évtizedről-évtizedre - fokozatosan csökkent a klasszikusok (főleg a XIX. századi romantikus 
és realista, de egyre inkább a XX. századi klasszikusok is) iránti érdeklődés, és egyre erőteljes-
ebben növekedett annak az olvasmány típusnak (és altípusainak) a népszerűsége, amelyet a szó-
rakoztató-kikapcsoló irodalom különböző neveivel illethetünk: lektűr, bestseller, krimi, horror, 
akciós és kalandirodalom, stb. Ezzel kapcsolatban egy adatpár: 1985-ben, a már minőségileg 
meglehetősen leromlott olvasmányszerkezetben 35%-ot tett ki a szórakoztató irodalom ará-
nya - ez most 44%. 

A másik dinamikusan fejlődő olvasmány típust az ismeretközlő irodalom különböző műfajai 
jelentik, ezek összesített aránya 2000-ben az olvasmányszerkezetnek már egyharmadát tette 
ki. Ez sok tekintetben nagyon pozitív folyamat. A magyarországi olvasói érdeklődés a '60-as 
években túlságosan is szépirodalom-centrikus volt, akkoriban azonban az irodalomnak a tu-
domány, a politika és más alrendszerek funkcióját is (részlegesen) be kellett töltenie, amire jó 
ideje már nincs szükség. Ez bizonyos értelemben pozitív dolog, mert nem az írószövetségben 
kell politizálni, hanem a parlamentben - ez utóbbi kifejezetten arra való. Másrészt pedig, ha 
belegondol az ember, hogy mondjuk a '60-as években milyen eseményszámba menő művészi 
alkotások jelentek meg szinte hónapról hónapra, és hogy ezek „dekódolása", rejtett politikai 
üzeneteik kibontása sokakban milyen szellemi izgalmat keltett, akkor a veszteség érzését is 
átélhetjük. Ez az izgalom már teljesen a múlté. Nem akarok igazságtalan lenni, de érzésem és 
benyomásom szerint ma Magyarországon az irodalom szűk rétegek, sőt szekértáboroknak 
belügyévé, játékszerévé vált. 

Ami pedig a kurrens olvasmányok szerzőinek nemzetiségét illeti, évtizedről évtizedre 
csökkent a magyar szerzők aránya: régebben 50% fölött volt, most már csak 42%-os. A rendszer-
változás kezdetén erősen megugrott a nyugat-európai irodalom iránti érdeklődés, hogy azu-
tán visszaessék, és átadja helyét egy erősen feltörekvő kontinensnek: az (észak)amerikai iroda-
lom aránya az 1985-ös 7 % után 2000-ben az olvasmányszerkezetnek már 31%-át tette ki. 

Felmerül a kérdés: konkréten kiket, mely írók műveit olvassák leginkább Magyarorszá-
gon? Engedjék meg, hogy most az 1964-es népszerűségi listáról is felolvassam néhány (mond-
juk az első öt) szerző nevét: Jókai, Gárdonyi, Móricz, Mikszáth, Victor Hugo. 1985-ben Szilvási La-
jos, Jókai, Dumas, Berkesi András, Robert Merle volt az öt legolvasottabb szerző; 2000-ben pedig 
Danielle Steel, Robin Cook, Lőrincz L. László, Jókai Mór és Moldova György. A három lista három 
külön ízlés- és életvilág, amelynek „haladási iránya" a hagyományos értékektől a „modern" 
kommercialitásokig vezet. 

Most - összehasonlításul - hadd térjek rá ismét a határon túli magyarok olvasáskultúrájára, 
olvasói érdeklődésük néhány adatának ismertetésére. Erdélyben '98 nyarán a legolvasottabb 
szerzők a következők voltak: Jókai Mór, Wass Albert, Biblia, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsig-
mond, Gárdonyi Géza. Olyasféle ez a lista, mint amilyen (a Biblia és Wass nélkül) a magyaror-
szági volt - a hatvanas évek első felében. Látható, hogy a határon túli magyarság nemcsak 
hogy jobban megőrizte az olvasás iránti vonzalmát, hanem az irodalmi érték, és a hagyomá-
nyos nemzeti értékek mellett is jobban kitartott. És ez nemcsak Erdélyre igaz: az utóbbi évek-
ben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban is végeztünk vizsgálatokat, és mindenütt ta-
pasztalhattuk a klasszikus értékek masszív jelenlétét az olvasmányanyagban. (Legkevésbé ta-
lán a Felvidéken, de ott is sokkal inkább, mint Magyarországon.) Mindez nem jelenti azt, 
hogy határon túl is ne tapasztalnánk kezdeti jeleit a kommercializálódás és a prakticizálódás, 
Magyarországon már régóta észlelt tendenciáinak. A kisebbségi lét ugyanakkor - és ezt empi-
rikusan is bizonyítani lehet - nagyon fontos identifikációs eszközként alkalmazza (és konzer-
válja) az olvasáskultúra értékeit, és ez a tény megnöveli az olvasáskultúra jelentőségét. Tehát 
nemcsak a modernizációs különbségek, hanem ez a tény is magyarázza a határon túli ma-
gyarság olvasáskultúrájának az anyaországit meghaladó színvonalát. 
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Felmerül azonban ismét a kérdés, hogy az ezredforduló világában miért kell ahhoz a ki-
sebbségi sors identitást veszélyeztető nyomása alatt élni az embernek, hogy magyar olvasás-
kultúra tisztes formában lehessen jelen a Kárpát-medencében? És miért van az, hogy a sza-
badság és a demokrácia növekedése - legalábbis egyelőre - nem kamatozik a kultúrában, sőt: 
a könnyebb ellenállás, a talmi világdivatok irányába sodorja az anyaországi társadalom több-
ségét? És mi lesz akkor az olvasáskultúrával, ha reményeinknek megfelelően a környező or-
szágok demokratikus gyakorlata megerősödik, és kiterjed a kisebbségekkel való bánásmódra 
is? Bár ezeket a kérdéseket ismételten csak felvetni tudjuk, azt teljes bizonyossággal leszögez-
hetjük: a magyar olvasáskultúra színvonalasabb válfaját jelenleg a határon túli magyarság képviseli. 

Gereben Ferenc 

Anyanyelvünk ezer arca 
„Bír-e más nyelv úgy epedni, / Annyi bájjal, annyi kéjjel?/ Olvadóbb, mint lant zenéje / 

Holdvilágos, langyos éjjel, / Mely virágot s dalt terem, / Mikor ébren semmi sincs más, / 
Csak a fák sötét bogán: / Hangos, boldog csalogány / S boldog, néma szerelem... 

Hát a csapongó / Gyorsszavu tréfák / Játszi szökését / Festi-e más nyelv / Oly remekül? / 
Pattog a víg éle, / Ám sebe nem fáj, / Mert csak enyelgés, / Tarka bohóság / Volt az egész!... 

Magasztos gyásznak bánat dúlta hangja / Úgy zendül benne, mint egyház harangja, / 
Mely messze hinti mély, komor szavát. / Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban, / S 
mint súlyos léptek kripta-csarnokokban, / Úgy döng minden szó a kedélyen át...!" 

Kedves hallgatóim! 
Ennek az olvasás éve alkalmából rendezett konferenciának a résztvevői nyilván nagyon jól 

tudják, hogy Ábrányi Emilnek Magyar nyelv című, örökszép verséből idéztem néhány részle-
tet, amely alkalmas annak felébresztésére a tudatunkban, hogy valóban milyen ezerarcú a 
magyar nyelv. Tehát, amely nagyon jól utal előadásom témájára. 

Nem véletlenül vállaltam ezt a témát. Ugyanis ahhoz, hogy valaki a könyvek, az olvasás el-
kötelezett híve, valósággal rabja legyen, előbb az anyanyelv elkötelezett hívévé, rabjává kell 
válnia. A gyermek előbb a nyelvvel ismerkedik meg. És előbb a nyelvet, az anyanyelvet szere-
ti meg, s csak utána az olvasást. Kosztolányi idejében az olvasásra még nem leselkedett annyi 
veszély, mint - ahogy Gereben Ferenc is kifejtette - napjainkban, a tévé, a videó, a számítógép 
stb. korában, de Kosztolányi már akkor tudta, hogyan kell olvasót nevelni. „Miért ne avathat-
nék be a gyermeket azonnal az irodalmi teremtés titkaiba is? Minden gyermek született szófa-
csaró, versfaragó és költő. Minden gyermek született kíváncsi. Minden gyermek szétszedi a 
játékát, hogy megtudja, mi van benne. Tereljük rá a figyelmét arra, ami a költészet veleje, va-
gyis a formára, erre a kézzelfogható csodára, a szerkezet arányaira, a mérték hullámzására, a 
rímek boszorkányos bújósdijára. Nem hiszem, hogy ilyesmi untatná. A gyermeket az untatja, 
ami mindnyájunkat, az, ha egy költeményből mondvacsinált eszméket, általános alapigazsá-
gokat, halvány, bamba tanulságokat hüvelyeznek ki, az, ha a költő lángjánál a haszonlesők 
akarják megsütni az ő politikai pecsenyéjüket. A gyermek ösztönösen tudja, mi a költészet. 
Ezt az ösztönét fejleszteni, bátorítani kellene, nem pedig sorvasztani. Meg kellene neki ma-
gyarázni, hogy az a gyermekvers: Egyszer volt egy ember, szakálla volt kender, semmivel sem 
alábbvaló, mint a felnőttek verse, s hogy minden komoly költészet gyermekes: a legnagyob-
bak gyermekessége és a legkomolyabbak játéka." (Kosztolányi Dezső: Az olvasó nevelése. 
Pesti Hírlap 1933. ápr. 9.) 

Tudta, illetve tudja ezt számos olvasásra nevelő, egyúttal a szavak ízlelgetésére csábító 
könyv szerzője, Hernádi Sándor is, aki Az olvasás bűvészete című könyvét a következőkép-
pen kezdte; nézzük csak hogyan! Előbb idéz Weöres Sándortól, a Vázlat az új líráról című 
opusból egy kis részletet, ezt: 
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