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Nyitom a postaládát, kiesik egy reklám
újság, rajta A modern karácsony va
rázslatos könyve cím szerepel. De hogy 

ettől már könyv lenne? Megszokott reklámfogás: 
nem minden az, aminek láttatja magát, mégis fur
csa, ha a legalapvetőbb kifejezéseken sem ugyan
azt értjük. A kérdésre: „Ön mit olvas az interne
ten?", adott esetben „semmit” a válasz. Egyre töb
ben ugyanis nem a klasszikus értelemben olvas
nak, hanem csak átfutják, végigpásztázzák tekin
tetükkel az oldalak tartalmát.

-  A társadalmi átalakulás, a technikai fejlődés 
valóban nem kedvez a betűnek, a helyesen leírt 
vagy a szépen kimondott szóhoz való hűségnek 
-  mondja Vraukóné Lukács Ilona  könyvtáros, a 
25. születésnapját ünneplő Magyar Olvasástársa
ság -  Hungárián Reading Association (HUNRA) 
újonnan választott elnöke. -  Tapasztalatom sze
rint rohamosan csökken a könyvtárba járók szá
ma, és jó, ha az estéinkbe belefér a vacsora mel
letti beszélgetés, amikor mindenki elmondhat
ja örömét, bánatát, hogy végre feloldódjon, vagy 
a gyerekekkel közös meseolvasás. Ehelyett köny- 
nyebb bezuhanni a fotelba és bekapcsolni a tévét. 
A hétköznapi emberek életéről tudomást sem vevő 
csatornákat látva döbbenetes igazán, mennyire 
lemaradtunk értékeink közvetítésében. Minden 
eszközzel az olvasáskultúra fennmaradását, fej
lesztését szolgáljuk, az olvasást mint tanuló, ön
művelő, szórakoztató tevékenységet segítjük, és 
a nyomtatott betű értékét őrizzük. A társadalmi 
és technikai változást megállítani nem lehet. Az 
újdonságok előbb a nagyobb településeken és te
lepüléstől függetlenül a jobb anyagi körülmények 
között élők körében jelennek meg. De a technikai 
fejlődés, ami egyébként erőteljesen a háttérbe szo
rította, akár szolgálhatja is az ügyünket, még ak
kor is, ha laptoppal vagy tablettel a kézben „me
nőnek” lenni az elsődleges motiváció, nem pe
dig az olvasás.

A HUNRA megalakulásakor hol volt még a lap
top, az internet és a mobiltelefon tömeges hasz
nálata! Tabletekről és e-bookról sem álmodhat
tak akkoriban az olvasás itthoni szakemberei. Az 
alapító elnök, Nagy Attila pszichológus, olvasás
kutató szociológus emlékei szerint 1991 végén egy 
tudomány- és szakmaközi szervezet létrehozásán 
fáradoztak, hogy emeljék a magyarországi olva
sáskultúra színvonalát.

-  A legerősebb ösztönző erő 1989-ből fakadt 
-  mondja az alapító elnök. -  Ahogy „leomlot
tak Jerikó falai”, megszűnt a szocialista tábor, és 
mi a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA) nemze
ti tagszervezeteként végre aktív szereplőkké vál
hattunk. Kinyílt számunkra a világ. Összehason
lításként megemlítem: nemzetközi konferencián 
életemben először 1974-ben vettem részt Buda
pesten, ahová a nagy távolság miatt a mongol de
legátus vonata egy héttel később futott be, a Ku-

MÚLTNAP ÉS PORTYANAP
-  Nem futószalagon gyártható kulturális 
program, hanem olyan eredeti, megismétel
hetetlen nevelési helyzet, drámai esemény, 
amelynek saját koncepciója, atmoszférája, 
stílusa és sokrétű hatása van -  véli Varga 
C saba  a Lélekpendítés I. című kötetben. 
„A mai fiatalság csak annyival vált nehe
zebben kezelhetővé, amennyivel a mai fel
nőttek eltávolodtak tőlük. Nagy többségük 
megszólítható, sőt várnak a megszólítás
ra. Az értelmiségi lét felelősségébe tarto
zik ennek felismerése a katedrán, a könyv
tári polcok között, az élet számos terüle
tén, például az olvasótáborokban” -  vall
ja Kocsis István, aki évtizedeken át szer
vezte a hatvani olvasótáborosok kalando
zásait a Kárpát-medencében.

Mint pedagógiai kísérlet nem volt előz
mények nélküli, erőteljesen támaszkodott 
a cserkészet S ík S án dor  vagy K arácsony  
Sándor  által fémjelzett reformpedagógiai 
irányzatára és a népi írók szárszói fórumá
nak elveire. A programok többségét kul
turálisan hátrányos helyzetű tanulók 30- 
40 fős csoportjai számára szervezték 10-14 
napos időtartamra. Népszerű volt a „múlt
nap” és a „portyanap” -  az előbbi rendsze
rint egy jeles történelmi emlékhely megte
kintéséhez kapcsolódott, az utóbbi mód
szer talán szociológiai ujjgyakorlatnak is 
nevezhető, amikor a gyerekek a csoportve
zetők segítségével egy közeli falu vagy tele
pülésrész múltját, jelenét és érdekes egyé
niségeit térképezték fel.

A matematikai példák megoldásához is jó  
szövegértésre van szükség - Huszonöt éves 
a Magyar Olvasástársaság

Digitális
kihívás

Bár az internethasználat hasznos, elképzelhetetlen, hogy könyvet 
többé ne vegyünk a kezünkbe és ne készítsünk jegyzeteket kézírás
sal Az olvasás össztantárgyi feladat -  ezt a legfrissebb PISA-mérés 
romló eredménye is bizonyítja, mélyen elgondolkodtató képet adva 
a magyar tanulók teljesítményéről nemzetközi összehasonlításban.

bából érkező elvtársak pedig párbeszéd helyett 
csak pislogtak. A világszervezet munkájában ha
tékonyan részt veszünk, 1995-ben megszervez
tük a 9. Európai Olvasáskonferenciát, 2006-ban 
az IRA 21. világkongresszusa ugyancsak Buda
pesten zajlott, a V4-ek irányába szintén nyitni kí
vánunk, és már lépéseket tettünk a 2021-ben ese
dékes Európai Olvasáskonferencia megszervezé
séért is. Az alapítók -  kutatók, könyvtárosok, pe
dagógusok, nyelvészek, gyógypeda
gógusok, írók, szerkesztők -  egyet
értettek abban, hogy erős függőségi 
rendszerben élünk, amelyben egy
más meghallgatásával, párbeszéd
del és kölcsönös tanulással a ma
gunk munkája is sikeresebbé vál
hat. Az eredmények rajtunk kívüli 
tényezőktől is függenek. A legszű
kebb családi környezettől: milyen 
mintát lát otthon a gyerek, vannak- 
e saját könyvei? Később milyen sza
vakat, mondatokat, beszédstílust, éneket, verset, 
mesét, instrukciókat hall és tanul az óvodában és 
az iskolában? Eljut-e a könyvtárba? És ha igen, a 
könyvtárosnak van-e elég ideje, empátiája oda
fordulni az olvasóhoz?

Érdemes megnézni a Magyar Olvasástársaság 
honlapját: az ott található gyerekirodalmi adatbázis 
jelenleg 1390 szépirodalmi mű rövid ismertetőjét 
tartalmazza, amely fiúknak és lányoknak változa
tos tematika szerint ajánl megfelelő olvasmányt. 
A folyamatosan frissülő oldalon szerzők, címek, 
kiadók, életkori csoportok és műfajok alapján le
het könnyedén tájékozódni. Nagy Attila elmon
dása szerint az. ötlet az övék, az adatbázis építése 
az OSZK Könyvtári Intézetében egyetlen személy

munkája. Fontos lenne az értékes és óriási meny- 
nyiségű, nem szépirodalmi műveket is egybegyűj- 
teni, ezért a HUNRA az ismeretterjesztő könyvek 
adatbázisának felépítésére is szövetségest keres.

-  Az olvasás nem egyszerűen alkalom a folya
matos ismeretszerzésre, a régi és az új elemek üt
köztetésére, összeillesztésére. Az olvasás tanulás 
és ismeretszerzés, de egyúttal a belső világot át
hangoló, öngyógyító, a fájdalmakat enyhítő tevé

kenység, amely a szimbólumok 
segítségével megkönnyíti a mé
lyebb megértést, a tudatos és tu
dattalan világ közötti átjárást -  
mondja az olvasáskutató. -  Szo
ciológusként közelítve az olva
sáshoz, mindig is érdekelt a ma
gyar társadalom tagoltsága. Az 
adatok egyre világosabban mu
tatták, hogy az olvasás többge
nerációs kérdés. 1972-ben rácso
dálkoztam, hogy az akkori nem

zetközi vizsgálati adatokból úgy tűnt: szövegértés 
tekintetében a magyar gyerekek nincsenek Euró
pában. Olyan szinten olvastak, mint az irániak.

Mi a helyzet ma? A legfejlettebb államokat tö
mörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által életre hívott PISA-mérés 
képet ad a magyar tanulók jelenlegi teljesítmé
nyéről nemzetközi összehasonlításban. A PISA 
elsősorban a mindennapi életben használható tu
dást vizsgálja. A mérés eredményei megmutatják, 
hogy a tizenöt éves diákok milyen mértékben al
kalmazzák szövegértési képességüket, és meny
nyire képesek felismerni, megérteni, értelmezni 
és megoldani egy matematikai vagy természet- 
tudományi jellegű problémát.

-  Itthon először 2000-ben, majd háromévente 
végeztek mérést, és az eredmények szerint 2009- 
ig egyedül a természettudományos tárgyakkal ér
tük el az átlagot. A környező országok színvona
lának romlása miatt azonban 2009-ben a mate
matikából stagnáló magyar eredmény belecsú
szott az átlagosba, az olvasásban pedig kifejezet
ten javuló pontszámmal kerültünk a középme
zőnybe. 2012-ben megugrott a világ legfejlettebb 
országainak eredménye, mi viszont az átlag alá 
csúsztunk. Mostanra tovább romlott a helyzet. 
Már a 2012-es mérések szerint digitális olvasás
ban maradtunk le legjobban a világtól, és ismét 
láthatóvá vált, hogy a digitális világ megerősödé
se radikális változást hoz minden területen. Az 
iskolákban kötelező tantárgy lett az informatika, 
egyre több családban van számítógép, és a kor
mány Digitális Jólét Programban megfogalma
zott célja szerint a széles sávú internet-hozzáférés 
2018-ra megvalósul Magyarországon. Az inter
nethasználat tehát kikerülhetetlen, de ha könyvet 
többé nem vennénk a kezünkbe, és nem készíte
nénk jegyzeteket kézírással, az nagy kárt okozna.

Az elmúlt 25 év alatt a HUNRA több kiadvá
nyában is felhívta rá a figyelmet, hogy az olvasás 
megszerettetése, élményszerűvé tétele össztantár
gyi feladat. Mindmáig hiányzik azonban a Nem
zeti alaptantervből ennek az elvnek a kimondá
sa, holott a szakemberek szerint akár énekből is 
lehet olvasásfejlesztő feladatot találni, és a mate
matikai példák megoldásához is jó szövegértés
re van szükség. A szervezet feladatának tekinti, 
hogy az ismeretterjesztő előadásoktól a tudomá
nyos konferenciákig mindenhol jelen legyen, ahol 
felmerül az olvasás, a magyar írásbeli és szóbeli 
kultúra védelme, fejlesztése.

-  Benedek Elek születésének évfordulóján, 2005- 
ben szerveztük meg először a népmese napját, 
ami mára Kárpát-medencei mozgalommá nőtte 
ki magát. 2017-ben 500 éves a reformáció. A jeles 
évforduló alkalmat ad a nemzeti nyelv értékeiről 
való együtt gondolkodásra -  mondja Vraukóné 
Lukács Ilona. -  A közeledő bicentenárium alkal
mából részt kívánunk venni Arany János  nyel
vi gazdagságának megismertetésében, előtérbe 
állítjuk az Arannyal egy évben született Tompa 
M ihályt és a 175 éve született Mikszáth Kálmánt 
is. Meg kell találnunk a módját annak, hogy sok
sok információ jusson el a fiatalokhoz róluk, nem 
megfeledkezve Szabó Magda, Sütő András, Ham
vas B éla  jubileumáról.

-  A huszonöt év egyik legfontosabb eredmé
nye, hogy társaságunk a biblioterápiát bevitte a 
köztudatba -  összegzi Nagy Attila. -  Kiadványa
ink, már a Könyv és lélek című kötet előtt Bartos 
Éva szerkesztésében megjelentettük a Segített a 
könyv, a mese című gyűjteményt, melyben val
lomások olvashatók az élet és az irodalom kap
csolatáról. A hazai tapasztalatnak, a finn és a né
met példának köszönhetően egyre többen érdek
lődnek nálunk is a biblioterapeuta-képzés iránt. 
Saját pedagógiai tapasztalataimat: az olvasás ön
gyógyító és elrendező hatásáról olvasótábori él
mények során szereztem, és csak azután mertem 
bevinni a módszert az egyetemi, főiskolai óráim
ra, a hazai és külföldi konferenciákra.

2012-ben megug
rott a világ legfej
lettebb országainak 
eredménye, mi vi
szont az átlag alá 
csúsztunk. Mostan
ra tovább romlott 
a helyzet.

Olvasásgyakorlás 
a Hejőkeresztúri IV. Béla 
Általános Iskolában. 
Öngyógyító 
tevékenység 
Fotó: MTI

KIT GYŰLÖL A LEOPÁRD? A honosén
nem kedveli a  kutyát, valamint eoy majomt»|t a kutyafe,ű 
píviant -  tal»n éppen azért, mert az ábrázata a kutyára 

emlékezteti A  leopárd olykor igencsak furfangos 
W u  médon ejti el a majmot: elterül a tóidén Mordltja a

szem éi , é s  visszatartja a lélegzetét 
k v S f e  A  majmok. abban a Mezemben, hogy lóg.

nagyobb ellenségük elpusztult, kotéje 
gyűlnek, és vigadnak A  teopétd ekkor 
rájuk veti magát

HOL ÉL A „TARKA MACSKA"?
Valaha mindenütt éltek leopárdok, a BM-szigetekiöl 
egészen Japánig Európában természetesen nme* már 
belőlük Afrikában. D él- é s  Kolet-Azsia egyes táiam ma 
is  honosak. A  farkával együtt ez. a  latka macska 
körülbelül két és fél méter hosszú. A  száraz, nyíl^ 
árnyékos vidékek leopárdjai általában nagyobbak-—5 ,  
azoknál, amelyek csapadékos, erdős s ik s iig o z o ^ ' . 
vagy hegyvidékeken élnek Oe nemcsak ebben ■  
különböznek: e z  utóbbiak alapszíne s o te t e b b .^ B  
fekete tolija ik é s  gyűrűik pedig szintén n a g y o b b w ^ K

M tT ESZIK
A  leopárd rag; 
rálám ad. Aká 
dászatra. Éúj 
párosán, f j j
is  eleji...


