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A hazai olvasáskutatásban viszonylag hosszú múltra tekint vissza a 
pedagógusok olvasáskultúrájának vizsgálata. Nem véletlen, hogy ennek a 
foglalkozási rétegnek az olvasáskultúrája korábban is izgatta a kutatókat. 
A pedagógusokkal mint hivatásos kultúraközvetítőkkel kapcsolatban máig 
őrzi a társadalom azt az elvárást, hogy ennek a foglalkozási rétegnek 
intenzíven kell törekednie a műveltsége gyarapítására. Ehhez járult az 
idők folyamán annak a felismerése, hogy a tanárok olvasottsága és a 
pedagógiai munkájuk hatékonysága közötti összefüggést erősebben kell 
hangsúlyozni, tudatosítani a szakmában. A digitális kultúra elterjedésével 
és a tanulók szövegértési vizsgálataiból levont eredmények értékelésével 
pedig az a nézet erősödött meg, hogy az olvasás megszerettetése 
össztantárgyi feladat, s az olvasási képesség fejlesztésében (érdekes 
tartalmú, sokféle műből származó szövegek által) minden tárgy tanárának 
szerepe lenne.  

 
Korábbi hazai kutatások a pedagógusok olvasáskultúrájára 
vonatkozóan 
 
Az első nagyobb (bár nem reprezentatív mintán elvégzett) felmérésről, 
amely kifejezetten tanárok olvasmányainak feltérképezésére vonatkozott, 
1938-ból vannak adataink. Ebben az évben a székesfehérvári tankerület 
tanügyi kiállításához végeztek egy vizsgálatot, amelyben ezer tanárt 
kérdeztek meg az 1937-es olvasmányairól. A vizsgálat elszomorító 
eredményeket hozott: az derült ki belőle, hogy a hazai tanári társadalom 
legnagyobb része lektűrfogyasztó, nem pedig a magas irodalom olvasója. 
„A beérkezett válaszok alapján az írók közül a legnépszerűbbnek a 
következők bizonyultak: Harsányi Zsolt, Gulácsy Irén, Nyírő József, 
Herczeg Ferenc, Somogyvári Gyula, Tormay Cecile, Makkai Sándor, 
Surányi Miklós, Móra Ferenc, Zilahy Lajos, Kós Károly és Gárdonyi Géza” 
(Sipka, 1941:61). Ebben a listában Móra, Kós és Gárdonyi kivételével csak 
lektűrírókat találunk. Hiába keressük, nem találjuk ott az akkori tanárok 
legnépszerűbb írói között Móricz, Kodolányi, Tamási, Babits vagy akár 
Szabó Dezső nevét.  

Tánczos Gábornak az 1973-ban publikált 1972-es vizsgálata már jóval 
árnyaltabb volt: ő megállapította azokat az eltéréseket is, amelyek a 
különböző iskolafokon és iskolatípusban tanító, valamint a különböző 
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településtípushoz kötődő pedagógusok olvasmányanyagában 
megmutatkozott. Lektűrök ugyan ebben a vizsgálatban is előkerültek, de 
leginkább a falusi pedagógusok olvasmányélményeinek bemutatásakor 
(Berkesi, Szilvási akkoriban megjelent művei), a városi pedagógusok 
számára Passuth László és Moldova György művei jelentették a kedvelt 
lektűröket. Tánczos vizsgálatából mégis az derült ki, hogy a magas 
irodalom alkotóit is szép számban olvassák a pedagógusok: Németh 
László, Szabó Magda, Alberto Moravia és Erich Maria Remarque neve is ott 
volt a legkedvesebb olvasmányok szerzőit felvonultató listán. Tánczos 
Gábor 1379 fős minta alapján állapította meg az említett eredményeket. 

A rendszerváltás utáni vizsgálatok közül elsőként Nagy Attila 1995-ös 
felmérését érdemes megemlíteni. Ebben ismét a lektűrirodalom felé billen 
a mérleg nyelve, amikor a pedagógusok legutolsóként számon tartott 
olvasmányai mérlegre kerülnek. Robin Cook vezette az akkori listát, de 
Merle, Steel és Follett is jelen voltak a friss olvasmányok szerzői között. 
Viszont mellettük azért Németh László, Marquez, Remarque és Jókai neve 
is feltűnik, ez azt jelzi, hogy volt akkor is egy réteg a 
pedagógustársadalmon belül, amely a magas irodalom alkotásai iránt 
mutatott érdeklődést. Nagy Attila kérdőívét 500 pedagógus töltötte ki, így 
az ő vizsgálata sem volt reprezentatív mintán alapuló felmérés, ám fontos 
tendenciákra mutatott rá.  

Péterfi Rita 2011-es vizsgálatát sem hagyhatjuk ki a tanárok 
olvasáskultúrájának feltárására irányuló kutatások sorából. Péterfi csak 
fővárosi tanárok körében vizsgálódott, mintegy 50 középiskola 300 
pedagógusának olvasási szokásairól és olvasmányairól érdeklődött. A 
kutatásából az derül ki, hogy a fővárosi középiskolai tanárok 
igényesebben választják meg az olvasmányaikat, mint a korábbi 
kutatások többféle településtípusról megkérdezett tanárai. Bár egy-két 
lektűríró (pl. Rejtő Jenő és Lőrincz L. László) vagy sci-fi szerző (Isaac 
Asimov, Kurt Vonnegut és Stanisław Lem) neve is felbukkan a kedvelt írók 
között, de a magas irodalomhoz sorolható írók neve nagyobb arányban 
van jelen a kedvencek listáján. Szabó Magda, Szerb Antal, Wass Albert, 
Hamvas Béla, Bulgakov mellett Ottlik, Spiró, Thomas Mann, Lev Tolsztoj, 
Joseph Heller és Bogumil Hrabal neve is feltűnik a legjobban szeretett 
alkotók között.  

 
A vizsgálati minta rövid bemutatása 
 
Kérdőíves vizsgálatunkra 2020 februárjában került sor. A kérdőív összesen 
20 kérdést tartalmazott, ezek egynegyede volt nyitott végű kérdés. A 
teljes kérdőív kitöltése átlagosan 10-15 percet vett igénybe. A vizsgálati 
minta 118 főből állt, a nemi megoszlás kicsit szerencsésebb, mint az 
országos adatokban tükröződő arány, ennek oka az, hogy a válaszadóink 
többsége középfokú tanintézetek tanárai közül került ki, méghozzá 
szakgimnáziumokból, ezekben pedig a férfi tanárok magasabb arányban 
vannak jelen, mint az alapfokú oktatásban. Összesen 95 női pedagógus (a 
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minta 80,5%-a) és 23 férfi pedagógus (a minta 19,5%) válaszai alapján 
születtek meg a vizsgálatunk eredményeit képező adatok. A 118 
pedagógus nagy része Nyíregyházán tanít, kisebb része pedig a 
Nyíregyháza környéki falvakban és kisvárosokban. Mint ahogy említettük, 
a válaszadók több mint fele, összesen 72 fő (a minta 61 %-a) középfokon 
tanít. A vizsgálati minta majdnem egy tizede, 11 fő (9,3%) tanít az 
általános iskola alsó tagozatán, s ugyanennyien, 11-en tanítanak felső 
tagozaton. 7 válaszadó (5,9%) az általános iskola mindkét tagozatán 
tanít, 4 válaszadónak (3,4%) pedig mind alap-, mind középfokon vannak 
órái. A megkérdezett tanárok közül 9 fő (7,6%) egyéb intézményben (pl. 
speciális iskolában) oktat,  4 fő (3,4%) pedig nem jelölte meg a 
kérdőíven, hogy milyen iskolafokon, illetve a közoktatás mely 
intézménytípusában tanít. Rákérdeztünk arra is, hány éve tanítanak a 
vizsgálatba bevont kollégák. A válaszokból kiderül, hogy majdnem 
egyharmaduk, 36 fő (30,5%) már 21 vagy annál több éve dolgozik a 
pedagóguspályán. A vizsgálati minta megközelítően egyötödét teszik ki 
azok a pedagógusok, akik 16 és 20 év közötti időt töltöttek már el a 
pályán (23 fő, 19,5%). Ha ezt a két csoportot összeadjuk, akkor 
elmondható, hogy a megkérdezettek fele már másfél évtizednél hosszabb 
ideje dolgozik iskolában. 15 fő (12,7%) sorolható a megkérdezettek közül 
a kezdő pedagógusok csoportjába, ők csak 3 vagy annál kevesebb éve 
dolgoznak a közoktatásban. A kérdőív kitöltőinek majdnem egyötöde, 23 
fő (19,5%) 4 és 9 év közötti időt töltött már el a pályán, s nem sokkal 
kevesebb azok száma, akik 10 és 15 év közötti időt tudhatnak maguk 
mögött az oktatásban (19 fő, 16,1%). Bár nem direkt módon kérdeztünk 
rá a vizsgálatba bevont tanárok életkorára, 2 fő (1,7%) indiszkrétnek 
találhatta a kérdésünket, mivel nem árulták el, mióta vannak a pályán.  

 
A gyűjtői mentalitás és a könyvtárhasználat alakulása a 
megkérdezett pedagógusok körében   
 
Elsőként arra voltunk kíváncsiak, mennyire van jelen a pedagógusok 
körében a könyvgyűjtői mentalitás. Építenek-e otthon tudatosan 
könyvtárat, vásárolnak-e rendszeresen könyveket? Mekkora 
könyvállományt mondhatnak a magukénak? Ennél a kérdésnél érkeztek az 
első meglepő válaszok. Reménykedtünk ugyanis abban, hogy ha a 
társadalom nagyobb részében erősen lanyhult is a könyvgyűjtői kedv, a 
pedagógusok nem igazodnak olyan gyorsan ehhez a tendenciához. Meg 
kellett azonban állapítanunk, hogy a régi nagy, tekintélyes állományt 
tartalmazó tanári könyvtárak ideje lejárt. Igaz, ebben a szerepe lehet 
annak is, hogy a könyvek ára a rendszerváltás utáni időkben drasztikusan 
megemelkedett, de könyvszegény környezet nem csupán anyagi okok 
miatt alakulhat ki. Ráadásul a mintánk fele több mint másfél évtizede van 
a pályán, ennyi idő alatt gazdag könyvtárat építhettek volna fel otthon, ha 
tudatosan törekedtek volna erre. A könyvgyűjtői mentalitást két kérdéssel 
vizsgáltuk. Először arra kérdeztünk rá, hogy évente mekkora összeget 
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fordítanak könyvvásárlásra a kollégák. Vélekedésünk szerint egyértelműen 
tükrözi a gyűjtői mentalitás hiányát, ha valaki a mai könyvárak mellett 
tízezer forintnál kisebb összeget fordít évente könyvekre. A megkérdezett 
118 pedagógus közül 35 fő (29,6%) mégis azt vallotta, hogy csak ennyit 
áldoz könyvvásárlásra egy évben. Nem jelez hatázott könyvgyűjtői 
szándékot az sem, ha egy tanár 10 ezer és 15 forint közötti összeget hagy 
ott egy évben könyvesboltokban. Mindössze 4-5 könyv megvásárlása 
valósítható meg ilyen összegből, sőt: ha drágább könyvekre gondolunk, 
lehet, hogy éppen csak 3 új szerzeményre futja belőle. 33 fő (28%) 
tartozik ebbe a csoportba, mint látható, nem a könyvek jelentik a 
kiadásaik sorában a legtekintélyesebb tételt. A 118 megkérdezett közül 
tehát arról a 68 főről, akiket e két kategóriába soroltunk, el lehet 
mondani, hogy csak hébe-hóba, alkalmanként vásárolnak új könyvet, nem 
csapnak le az aktuális könyvújdonságokra, sikerkönyvekre. Valódi gyűjtői 
attitűdöt leginkább annál a 16 főnél (13,5%) állapíthatunk meg, akik saját 
bevallásuk szerint évi 35 ezer forintnál nagyobb összeget fordítanak 
könyvekre. De az otthoni könyvállomány gyarapításának határozott 
szándékát feltételezhetjük annál a 13 főnél is (11%), akik évente 26 és 35 
ezer forint közötti összeget költenek el könyvesboltban. Sajnos ez a két 
csoport együttesen sem teszi ki a vizsgálati minta egynegyedét. Az a 20 fő 
(17%), akik évi 16 ezer és 25 ezer forint közötti összeget áldoznak 
könyvvásárlás céljára, ugyan nem tekinthető megszállott könyvgyűjtőnek, 
és ilyen tempóban nem fognak rövid idő alatt nagy könyvtárat 
megteremteni, de mindenesetre könyvbarát attitűdről tesznek tanúságot. 
Ennél a kérdésnél mindössze 1 fő (0,9%) hagyott bennünket válasz 
nélkül.  

Egy másik kérdésben az otthoni könyvállomány nagyságáról 
érdeklődtünk. Tudjuk: nyilván senki nem tartja számon darabra pontosan, 
hogy hány könyv fekszik az otthoni polcain, de feltételeztük: józan 
becsléssel minden kérdezett meg tudja közelíteni a valós mennyiséget. 
Sokat gondolkodtunk azon, hogy az első kategóriát (az 50 és 150 könyv 
közötti állományt) felkínáljuk-e választási lehetőségként, hiszen ennyire 
minimális könyvállomány meglétét feltételezni egy diplomás embernél 
talán naivitásként vagy rosszindulatú feltételezésként is felfogható. Mégis 
szerepeltettük a kérdőívben ezt az opciót, s legnagyobb csodálkozásunkra 
a vizsgálati minta több mint egynegyede, 32 fő (27,2%) nyilatkozott arról, 
hogy nekik csak ennyi könyvük van otthon. Alig kevesebb mint a minta 
egyharmada mindössze 150 és 300 könyv közötti állományt mondhat a 
magáénak, úgy véljük, pályán lévő pedagógus esetében ez is 
meglehetősen kicsi otthoni könyvtárnak tekinthető, pláne annak 
tudatában, hogy a kérdezett pedagógusok nagy többsége könyvtárba  
sem jár (amiről majd lentebb írunk). Egyértelmű hangsúly-áthelyeződést 
jelez ez a két adat: a nyomtatott könyvek olvasásának háttérbe szorulását 
a digitális eszközökön elérhető szövegek áttekintésével szemben. 
Mindössze a válaszadók alig több mint egynegyede rendelkezik annyi 
könyvvel, mint amennyinek az összegyűjtését a korábbi 
pedagógusnemzedékektől elvárták: 12 fő (10,1%) becsülte úgy, hogy 
otthoni könyveinek számra 601 és 1000 között van, és 19 fő (16,1%) 
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vallotta magát akkora könyvtár tulajdonosának, amelynek az állományát 
több mint 1000 könyv képezi. Ugyancsak 19 pedagógus (16,1%) 
választotta az otthoni könyvállománya nagyságának meghatározásához a 
301 és 600 könyv közötti intervallumot. Ez a mennyiség is meglehetősen 
távol áll a régi klasszikus tanári otthonokban összegyűjtött 
könyvállománytól. 
 

1. sz. táblázat. A megkérdezett pedagógusok otthoni könyvtárának nagysága 

Az otthoni könyvállomány nagysága A mintából kirajzolódó gyűjtői arány 
50 és 150 könyv közötti állomány 27,2% 
151 és 300 könyv közötti állomány 30,5% 
301 és 600 könyv közötti állomány 16,1% 
601 és 1000 könyv közötti állomány 10,1% 
1000 könyvnél többet tartalmazó 
állomány 

16,1% 

Forrás: Saját szerkesztés a 2020 februárjában végzett kérdőíves felmérés alapján 
(n=118) 

 
A régebbi kutatásokban a könyvtári tagság is az egyik fontos mutatója 

volt az olvasással kapcsolatos attitűdnek. Mióta elég sok könyv elérhető 
digitális formában is az interneten, ennek a korábbi mutatónak az 
érvényessége némileg megkérdőjelezhető, ennek ellenére mi sem 
mulasztottuk el, hogy érdeklődjünk arról, hány könyvtárat látogatnak 
kisebb-nagyobb rendszerességgel a vizsgálatba bevont pedagógusok. A 
minta felénél nem sokkal kisebb azoknak a pedagógusoknak a száma, 
akik egyetlen könyvtárba sincsenek beiratkozva: 53 fő (45%) nyilatkozott 
így. 44 fő (37,3%) hivatalosan egy könyvtár olvasójának mondhatja 
magát: ez az arány még vigasztaló is lehetne, ha nem írták volna többen 
is, hogy ez az egy könyvtár a munkahelyük könyvtára (tehát egy iskolai 
könyvtár). Csupán 16 tanár (13,5%) rendelkezik kettős könyvtári 
tagsággal, s mindössze két fő (1,7%) vallotta magát kettőnél több 
könyvtár beiratkozott olvasójának. Három pedagógus (2,5%) nem adott 
információt arról, hogy hány könyvtár állított ki olvasójegyet a számára. 
Tanulmányunk keretei között nem kívánunk kitérni a jelenkori könyvtárak 
funkcióbővülésére, de azzal a pedagógusoknak mindenképpen tisztában 
kellene lenniük, hogy manapság már nemcsak könyvállomány őrzésére és 
könyvkölcsönzésre szolgáló intézmény a könyvtár, hanem elsősorban 
információs központ, ahol az adatok, információk szakszerű keresésének, 
felhasználásának és értékelésének módjait is elsajátíthatjuk. Hogyan 
tudná ezeknek a kompetenciáknak a megszerzésére ösztönözni a 
tanítványait az a pedagógus, aki maga sincs tisztában a kibővült könyvtári 
szolgáltatások rendszerével?  
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Kiktől és mit olvasnak a vizsgálati mintában szereplő 
pedagógusok?  
 
A pedagógusok olvasáskultúrájának feltárását célzó vizsgálatok 
legizgalmasabb kérdései mindig is arra irányultak, hogy mely szerzők 
műveit olvassák legnagyobb számban a kollégák, kik a kedvenc szerzőik. 
A korábbi hazai vizsgálatok értékelői azért tartották fontos információnak 
ezeket, mert a segítségükkel megállapíthatónak gondolták, mennyire 
tekinthetők a tanárok valódi értelmiséginek, a kultúrával intenzív 
kapcsolatot ápoló tudásközvetítő szakembernek. Két kérdéssel próbáltuk 
azoknak a műveknek a körét feltérképezni, amelyek a vizsgált 
pedagógusok olvasmányélményeinek a legemlékezetesebb rétegét 
képviselik. Először rákérdeztünk arra, hogy melyik a kedvenc 
olvasmányuk (abszolút kedvenc, de nem szakmai olvasmány), majd pedig 
arról érdeklődtünk, hogy melyik mű jelentette számukra a legutóbbi 
(szintén nem szakmai) olvasmányélményt. A tanárok válaszait mindkét 
kérdés esetében a hagyományos olvasásszociológiai kategóriák szerint 
csoportosítottuk.  

A kedvenc olvasmányt firtató kérdésnél a megkérdezettek közül 64 fő 
(54%) nevezett meg olyan alkotást, amely a „klasszikus magas irodalom” 
kategóriájába sorolható. Ez önmagában elég jónak mondható eredmény 
lenne, ha nem árnyalná az a tény, hogy a 64 főből 37-en iskolai kötelező 
olvasmány címét írták válaszul. Így már teljesen másként tekinthetünk 
erre az eredményre. Vajon hány nem szakmai könyvet olvasnak ezek a 
pedagógusok, ha a kedvenc olvasmányért vissza kell nyúlniuk az általános 
iskolai vagy a középiskolai olvasmányélményeikhez? Talán nem 
csodálkozunk azon, hogy a kedvenc könyvként megjelölt kötelezők közül 
az Egri csillagok kapta a legtöbb említést, de A Pál utcai fiúk és a Tüskevár 
ugyancsak több pedagógus válaszában szerepelt. Ezeken kívül még 
számos kötelező olvasmány címe megjelent ennél a kérdésnél: az 
Árvácska, Az aranyember, a Bánk bán, Az ember tragédiája, a Toldi, az 
Édes Anna, de külföldi szerzők művei is, így pl. Kafka Átváltozása, 
Stendhal Vörös és feketéje vagy Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése. A 
legmeglepőbb ebben a csoportban Katajev regényének, a már teljesen 
elfeledett Távolban egy fehér vitorlának az említése volt, e tanulmány 
szerzői azért ismerhetik ezt a regényt, mert még az ő diákkorukban is 
ajánlott olvasmány volt. (A rendszerváltás előtti hazai olvasók jó része 
kedvelte ezt a művet, sikerét annak köszönhette, hogy ugyanazokat a 
kliséket használta, mint a XIX. század sikeres ifjúsági regényei: kialakuló 
gyermekbarátságok, árva gyermek, kalandok sorozata, a felnőttvilág 
ügyeibe való belesodródás stb.) Szerencsére azért olyan műveket is 
megemlítettek a kedvenc könyvként klasszikus elitirodalmi alkotást 
megjelölők, amelyekkel nem az iskola közvetítése révén ismerkedtek 
meg, hanem saját választásuk alapján. Találkozhattunk ezek között 
Márquez-művekkel (Száz év magány, Szerelem a kolera idején), Günther 
Grass, Émile Zola, Charlotte Brontë és Bulgakov egy-egy regényével is. 
Nem találkoztunk viszont Doris Lessing, Harold Pinter, Friedrich 
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Dürrenmatt, Arthur Miller vagy Umberto Eco nevével, a magyarok közül 
pedig hiányoljuk Kaffka Margitot, Tamási Áront, Sütő Andrást, Németh 
Lászlót, bár tudjuk: az ízlésről nem lehet vitatkozni. Itt azonban joggal 
feltételezhetjük, hogy már az a keret, az a muníció (az 
olvasmányélmények mennyisége) is eléggé behatárolt, amelyből a 
pedagógusok válogathatnak, egyszerűen azért, mert keveset olvasnak.  

A kortárs magas irodalom kategóriájába tartozó alkotást mindössze 4 
tanár (3,5%) nevezett meg kedvenceként. Ketten Grecsó Krisztián egy-
egy művét említették, egy fő Dragomán György egyik regényét, egy fő 
pedig Kundera leghíresebb művét, A lét elviselhetetlen könnyűségét írta 
válaszul e kérdésre. (A kategóriákba soroláskor azt az elvet követtük, 
hogy kortárs az, aki még él és alkot, klasszikus minden olyan szerző, aki 
már elhunyt. Így Szabó Magda és Jókai Anna is a klasszikusok táborába 
került.) Elgondolkodtató, hogy milyen kevéssé ismerik a megkérdezett 
pedagógusok a kortárs irodalmat, sem Ljudmila Ulickaja, sem Orhan 
Pamuk, sem Claudio Magris, sem Nádas Péter, sem Rakovszky Zsuzsa, 
sem Bodor Ádám nem szerepelt a kedvenc íróik között. Nem említette 
senki sem Tóth Krisztina, Karafiáth Orsolya vagy Czapáry Veronika 
valamelyik művét, pedig 80%-ban női olvasókról van szó, akikről 
feltételeznénk, hogy érdekelhetik és megérinthetik őket a női írók 
alkotásai, a női írók által megjelenített értelemvilágok, az általuk artikulált 
problémák. (Így pl. Karafiáth Orsolya Kicsi Lili c. regénye, amely egy 
normál határokat átlépő tanár-diák kapcsolat súlyos terheket hordozó 
szerelemmé alakulásának folyamatát kíséri végig, bemutatva a tanári 
manipuláció magasiskoláját, nagyon is érdekelhetne minden pedagógust, 
hiszen arról a szimbolikus hatalomról szól, amelynek eszközeivel ők is 
élnek.) 

20 fő (a minta 17%-a) a „lektűr” kategóriájába sorolható könyvet jelölt 
meg kedvenceként. Ez az adat látszólag ellentmond annak, hogy a 
pedagógusok inkább lektűrfogyasztók lennének, de majd a legutoljára 
olvasott műre vonatkozó kérdés válaszai ezt a képet is árnyalják. Itt 
jegyzem meg, hogy Wass Albertet nem soroltam a lektűrírók közé, az ő 
műveit a klasszikus magas irodalom kategóriájában helyeztem el, noha 
tudom, több irodalomtörténész és tanár inkább lektűrírónak könyveli el, 
bár a műveit az „igényesebb lektűr” címkéjével látják el. A lektűrírók közé 
soroltuk viszont be Méhes Györgyöt (bár az ő művei is e kategória 
színvonalas alkotásai). Előkerült ebben a kategóriában Robert Merle és az 
idősebb Dumas neve is, sőt egyvalaki Margaret Mitchell Elfújta a szél című 
regényét is megemlítette, amelyet az irodalmi giccs iskolapéldájaként 
szoktak emlegetni az irodalomtanárok. Szerencsére a másik giccsíró, A. J. 
Cronin neve senkinél nem került elő a mintában, pedig számoltunk azzal, 
hogy A mennyország kulcsa vagy a Réztábla a kapu alatt megjelenik a 
kedvenc művek sorában. Feltűnt azonban egy olyan cím is a kedvenc 
művek között, amelyről azt hittük, hogy már nem fogjuk viszontlátni ilyen 
jellegű kutatásban. Szilvási Lajos Egymás szemében című regényéről van 
szó. Tánczos Gábor az 1970-es években folytatott vizsgálataiban ugyan 
nem is jelentéktelen helyen szerepelt Berkesi András és Szilvási Lajos is, a 
szocialista korszak hazai irodalmának e két futtatott bestseller írója, az 
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azonban meglepő, hogy 30 évvel a rendszerváltás után, 2020-ban még 
mindig egy Szilvási-regényt tart valaki a kedvencének. (Ne vádolja senki 
megjátszott arisztokratizmussal e tanulmány szerzőit: mindketten 
olvastuk az említett Szilvási-regényt tinédzser korunkban, de annyira 
mély nyomokat nem hagyott bennünk, hogy a legkedvesebb könyveink 
közé soroljuk, bár a cselekményét és a szereplőit a mai napig fel tudjuk 
idézni.) A spirituális irodalom kategóriájába tartozó művet (ide soroltuk az 
ún. „kommersz misztika” irányzatát képviselő alkotásokat is) mindössze 
három tanár említett kedvenc könyveként. (James Redfieldtől A mennyei 
prófécia, William Paul Youngtól A viskó és egy Coelho-regény képviselte a 
mintánkban ezt a kategóriát.) Nem lehet szó nélkül elmenni a mellett a 
tény mellett, hogy 22 pedagógus (a minta 18,7%-a) válasz nélkül hagyta 
ezt az egyszerű kérdést, 5 fő (4,3%) pedig azt a kijelentést tette, hogy 
nincs kedvence. Nem a rosszindulat vezérli a jelen tanulmány szerzőit, 
amikor megkockáztatják e megdöbbentő eredmény láttán azt a 
feltételezést, hogy ezeknek a pedagógusoknak talán nem is nagyon volt 
miből válogatniuk, mert valóban nem olvasnak a szakjaikon kívül eső 
műveket. Annál őszintébbek talán, hogy egy régi kötelező olvasmány 
címével fizessék ki a kérdőív összeállítóit, de a hiány ebben az esetben is 
beszédes: ha az ember egy tevékenységet hosszú időn át nem gyakorol, 
mellőz, akkor nem is lesznek pozitív és eleven emlékei erről a 
tevékenységről.  

A kedvenc könyvek listájánál változatosabb képet mutat a legutoljára 
olvasott művek sora. Majdnem egyenlő arányban vannak a mintában jelen 
azok a kollégák, akik a „klasszikus magas irodalom” körébe tartozó művet 
olvastak utoljára (31 fő, 26,2%) és azok a pedagógusok, akik lektűrrel 
táplálták a szellemüket a közelmúltban (28 fő, 23,6%). A „klasszikus 
magas irodalom” kategóriájában megtalálhatjuk Fekete Istvántól a 
Zselléreket éppúgy, mint Márai Napnyugati őrjáratát vagy Szerb Antal 
Utas és holdvilágát. A ritkábban olvasott magyar szerzők közül Féja Géza 
és Kós Károly nevét (és egy-egy regényüket) is örömmel fedeztük fel a 
válaszok között. A világirodalom remekművei közül Dickens, Flaubert, 
Kafka és Tolsztoj egy-egy művét említették meg a kollégák (félő, hogy 
magyartanárok, akik a tanítás miatt olvasták újra a megnevezett 
műveket). A „lektűr” kategóriában alig volt két egyforma mű, a 28 válasz 
majdnem ugyanannyi különféle könyvet jelent. A korábbi idők lektűrírói 
közül belép a sorba Dallos Sándor (az Aranyecset szerzője) és  Moldova 
György (egy kollégának a Malom a pokolban volt a legutóbbi olvasmánya), 
a mai lektűrírók közül pedig Péterfy-Novák Éva, Szentesi Éva, Vámos 
Miklós és Fábián Janka neve kerül megemlítésre egy-egy regény kapcsán.  
Két kolléga Náray Tamás, a divatguruból lett író könyvét olvasta utoljára, 
egy tanár pedig Nemere István egyik regényét. A külföldi szerzők közül 
Merle, Rowling, Follett, Nicholas Sparks és Jojo Moyes neve jelenik meg 
egy-egy regény apropóján. Erotikus regények is bekerülnek az utoljára 
olvasott művek sorába, így Meghan March és Borse Brown neve is 
előkerül. Stephen King és Danielle Steel sem marad ki a közelmúltban 
kézbe vett regények szerzői közül, a régebbi lektűrök közül pedig Louisa 
May Alcott egy regényét említette meg az egyik kolléga.  
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Jóval kisebb változatosságot mutatnak a „kortárs magas irodalom” 
kategóriájába sorolható művek. Ilyen regényt mindössze 8 tanár (a minta 
6,8%-a) olvasott utoljára, Dragomán György, Borbély Szilárd és Grecsó 
Krisztián neve mellett kellemes meglepetésként fedeztük fel a külföldi 
elitirodalom egy-két képviselőjét is, így például Elena Ferrantét vagy 
Patrick Modianót. Azt is örömmel nyugtáztuk, hogy egy kolléga Szvetlana 
Alekszejevics Csernobili imáját forgatta a legutóbb. Azonos arányban (9-9 
fő, kétszer 7,6%) találtunk olyan kollégákat, akik az „ismerettejesztő 
irodalom” címke alá tartozó és akik a „pszichológia, önismeret, életmód” 
kategóriába sorolható műveket vettek utolsóként a kezükbe. Ez utóbbi 
csoportba soroltuk Jorge Bucay Nyitott szemmel szeretni c. művét is, bár 
szépirodalmi köntösbe csomagolt népszerűsítő pszichológiai munkának 
tekinthető, így voltaképpen határeset. Elég kicsi arányban voltak az 
utoljára olvasott könyvek között olyanok, amelyeket a „fantasy” 
kategóriájába vagy a „napló, önéletírás” skatulyába  lehetne beilleszteni. 
Mindössze 4-4 fő (kétszer 3,5%) tett említést ilyen műfajú friss 
olvasmányélményről. A legkisebb számban a „riportkönyv” kategóriához 
tartozó könyvek olvasói vannak jelen a mintában (2 fő, 1,7%). A 
megkérdezettek majdnem egyötöde (23 fő, 19,5%) nem tudott 
megnevezni legutoljára olvasott (nem szakmai) könyvet. Ők azok, akiket 
talán nem túlzás „nem olvasó pedagógusként” elkönyvelni. Ha valaki nem 
tud megnevezni egy olyan könyvet, amelyet legutoljára olvasott, az 
bizony igen régen vehetett a kezébe szakmai olvasnivalón kívül egyéb 
olvasmányt. (Kérdés, hogy egyáltalán szakmai olvasnivalót is vett-e a 
kezébe.)  

Kiemeltünk néhány olyan szerzőt külön is, akik a korábbi 
olvasáskutatások tanúsága szerint egykor népszerűnek bizonyultak a 
pedagógusok körében. Megkérdeztük, hogy olvastak-e valamit a kollégák 
az általunk megadott szerzőktől. E szerzők sorát néhány mai alkotóval is 
kiegészítettük, igazából azért, hogy a korábbi két kérdésre érkező 
válaszokat némileg ellenőrizhessük. A 18 felsorolt szerző közül jelen írás 
keretei között csak hét szerzőre szűkítjük azok körét, akiknek a vizsgálati 
mintában szereplő pedagógusok mérlegén elfoglalt helyét megmutatjuk. 
Tanulságos látni, hogy milyen arányban vannak jelen a képzeletbeli 
mérleg „ismert” és „ismeretlen” feliratú serpenyőjében ezek a 
sikerkönyvszerzők. Eredményeinket az alábbi táblázatban összegeztük.  
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2. sz. táblázat. Néhány korábbi és mai sikerkönyvszerző ismertsége a 
megkérdezett tanárok körében 

szerzők neve olvasott tőle nem olvasott tőle nem válaszolt 
Nyáry Krisztián 25 fő (21,2%) 89 fő (75,4%) 4 fő (3,4%) 
Grecsó Krisztián 27 fő (22,9%) 88 fő (74,6%) 3 fő (2,5%) 
Rejtő Jenő 71 fő (60,2%) 40 fő (33,9%) 7 fő (5,9%) 
Szabó Magda 84 fő (71,2%) 28 fő (23,8%) 6 fő (5%) 
Stephen King 58 fő (49,2%) 56 fő (47,4%) 4 fő (3,4%) 
Agatha Christie 74 fő (62,7%) 40 fő (33,9%) 4 fő (3,4%) 
Jules Verne 69 fő (58,5%) 43 fő (36,5%) 6 fő (5%) 

Forrás: Saját szerkesztés a 2020 februárjában végzett kérdőíves felmérés alapján 
(n=118) 

 
A hét szerző közül Nyáry Krisztián képviseli az igényes ismeretterjesztő 

irodalmat, míg Grecsó Krisztián a kortárs elitirodalom képviselőjeként 
került rá a „lakmuszként” összeállított listára. Két „felkapott” szerzőről van 
szó, a vizsgált mintában mégsem számítanak ismertnek. Szomorúan 
regisztráltuk annak tényét, hogy a mintánk egynegyedét sem teszi ki azok 
száma, akik olvastak valamit tőlük. Szabó Magda mindig is benne volt a 
pedagógusok „szívében”, már a Tánczos-féle 1972-es vizsgálatban is 
feltűnt a neve fővárosi pedagógusok első tíz kedvelt szerzője között, 
Péterfi 2011-es kutatásában pedig a budapesti tanárnők első számú 
kedvenceként jelenik meg. A mi vizsgálatunk is igazolja az írónő 
kedveltségét a tanárok körében: a vizsgálati mintában szereplő 
pedagógusok több mint 70%-a olvasott tőle valamit. Legtöbbnyire Az ajtót 
és az Abigélt említették, de egy-két válaszadónál előkerült más Szabó 
Magda-mű is, pl. A danaida, az Álarcosbál, a Tündér Lala, a Régimódi 
történet vagy a Születésnap. Legnagyobb sajnálatunkra éppen azt a 
Szabó Magda-regényt nem említette meg senki, amelyet az írónő a 
pedagógusoknak szánt: a Mondják meg Zsófikának című könyvét. Bár az 
Abigél is tekinthető pedagógiai regénynek, a Mondják meg Zsófikának 
kifejezetten az írónő „pedagógiai végrendelete”, az ötvenes évekbeli 
általános iskolai tanári élményei köszönnek vissza benne, és egy kemény 
figyelmeztetés is kiolvasható belőle: vegyék észre a tanárok a rejtőző 
tehetségeket is, ismerjék fel a visszahúzódó gyermekek között is a 
felnőtteket is megszégyenítő felelősségtudattal élőket. A 2007-ben 
elhunyt írónő kedveltségének titkát több irodalomtörténész igyekezett már 
megfejteni, szerintük alapvetően arra vezethető vissza meg Szabó Magda 
egyes regényeinek (pl. az Abigélnek vagy az Álarcosbálnak) a sikere, hogy 
ezek a művek valahol félúton vannak a populáris regiszter és a magas 
irodalom között, így azok is megértik és élvezik a szövegüket, akik 
javarészt csak lektűröket vesznek a kezükbe. Természetesen ez a 
megállapítás csak az életmű egy szeletére igaz, hiszen nehezebb 
olvasmányok is vannak az írónő regényei között, elég pl. a Joyce-féle 
tudatfolyam-technikát alkalmazó Freskóra vagy a Mózes egy, 
huszonkettőre, esetleg A szemlélőkre gondolni.  

A korábbi kedvelt lektűrszerzők közül Agatha Christie, Rejtő Jenő és 
Jules Verne népszerűsége töretlennek látszik a pedagógusok körében, ez 
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vélhetően köszönhető annak is, hogy újabb kiadásokban is megjelentek 
2000 körül és után ezeknek az íróknak a művei. Megkopni vagy 
halványulni látszik viszont Stephen King ismertsége, a mi vizsgálati 
mintánkban még az 50%-ot sem éri el. Mindenképpen tanulságos jelenség 
ez, arra utal, hogy a magas irodalom kánonja stabilabb, míg a kedvelt 
lektűrök gyorsabban cserélődnek: egy-egy korábbi körülrajongott lektűríró 
jóval hamarabb kikerülhet az olvasóközönség érdeklődéséből, mint a 
magas irodalom valamelyik képviselője. Vajon olvasnak-e ma 
ugyanannyian Robin Cookot vagy Claire Kennethet, mint a rendszerváltást 
követő években? Nyilván nem. A mi vizsgálati mintánkban még csak meg 
sem említették a nevüket.  

Végül érdemes azt is megnézni, hogy a tanárok hogyan vélekednek a 
saját olvasottságukról. Megkérdeztük tőlük ugyanis azt is, hogy szerintük 
elég szépirodalmat olvasnak-e a hazai pedagógusok. Olvasottnak vagy 
olvasatlannak lehet tartani a jelenkori magyar tanári társadalmat? Négy 
válaszlehetőséget adtunk meg. A kapott eredményeket az alábbi 
táblázatban összegeztük. 
 

3. sz. táblázat. A pedagógusok olvasottságával kapcsolatos vélekedések a 
vizsgálati mintában 

Válaszlehetőségek Az egyes lehetőségeket választó 
tanárok száma 

Kevesebbet olvasnak, mint amennyi a 
hivatásukhoz illenék. 

35 fő (29,6%) 

A régi pedagógusokhoz képest nem 
olvasottak, de a társadalom nagy 
részéhez képest még mindig 
olvasásbarát a tanári társadalom. 

61 fő (51,7%) 

A tanárok olvasottsága megfelelő.  20 fő (17%) 
Sokat olvasnak a pedagógusok. 0 fő (0%) 
Nem adott választ.  2 fő (1,7%) 

Forrás: Saját szerkesztés a2020 februárjában végzett kérdőíves felmérés alapján 
(n=118) 

 
Mint látható, nem akadt a mintában olyan önáltató válaszadó, aki azt 

állította volna, hogy sokat olvasnak a pedagógusok. Mindössze 20-an 
vannak azok (a minta 17%-a), akik megfelelő mértékűnek tartják a 
tanárok olvasottságát, bár az ő esetükben is kíváncsi lennék arra, hogy mi 
alapján merik ezt kijelenteni. Elképzelhető lenne, hogy az ő 
környezetükben, munkahelyükön csupa sokat olvasó tanár dolgozik? Vagy 
a mundér becsületének a védelméről lenne szó pusztán? A többség 
világosan látja és be is vallja, hogy gondok vannak a tanárok olvasottsága 
körül. A minta megközelítően egyharmada keveset olvasóként jelöli meg a 
saját foglalkozási rétegét, több mint fele szintén elismeri, hogy nem 
olvasnak eleget a pedagógusok, de ezt a csökkenést kisebbnek tartja, 
mint amekkora „romlás” ezen a téren a társadalom nagy részénél 
érzékelhető.   
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Végső megállapítások 
 
Kutatásunk nem reprezentatív mintán elvégzett vizsgálat volt, így a 
tanulságait is óvatosan fogalmazzuk meg, de azért nem rejtjük véka alá 
azokat a következtetéseinket, amelyekre a kapott eredmények birtokában 
jutottunk. Úgy gondoljuk, itt az ideje leszámolni azzal az illúzióval, hogy a 
tanári társadalom a klasszikus elitkultúra hűséges őrzője és a kortárs 
magaskultúra lelkes fogyasztója. Németh László ugyan erről álmodozott, 
úgy vélte, az írók helyett majd a tanárok veszik át azt a fáklyát, amelynek 
fényénél a társadalom az értékes kultúra alkotásaira rátalálhat, de ez az 
elgondolás már akkor is illúzió volt, amikor Németh papírra vetette. 
Valójában a tanári társadalom heterogén összetétele és az, hogy tanári 
pálya a mai napig aszcenziós pályának számít, akadályozza (más tényezők 
mellett), hogy ez a réteg a magas irodalom legjobb ismerője és 
leghűségesebb olvasója legyen. A pedagógustársadalmon belül még 
mindig nagy az elsőgenerációs értelmiségiek aránya, akiknek elölről kell 
kezdeni az ízlésviláguk felépítését, mert otthonról nem kaptak hozzá 
muníciót. Többek között ezért sem lehet csodálkozni azon, hogy a lektűrök 
még mindig hódítanak a tanárok körében. Ennél azonban jóval szomorúbb 
egy másik tendencia erősödése: a nem olvasó tanárok táborának 
növekedése. Úgy gondoljuk, ez az igazi aggodalomra okot adó jelenség. 
Nem vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy ha könyveket nem is, de az 
internetes oldalakról híreket, kisebb cikkeket olvasnak ezek a kollégák is. 
A kétféle olvasás nem hasonlítható össze sem intenzitásában, sem 
mélységében, sem pedig a motivációkat tekintve. A szövegértésnek azt a 
fokát, amelyre a belefeledkező és élményt nyújtó olvasással eljuthatunk, 
nem tudjuk elérni az internetes szövegek átfutására jellemző 
olvasásmóddal. Folyamatosan kapjuk a vészjelzéseket és magunk is 
tapasztaljuk, hogy a napjaikban felnövekvő generáció nagy részének 
szövegértési képességével súlyos problémák vannak. Össztantárgyi 
feladat lenne az iskolákban ennek a képességnek a fejlesztése, ehhez 
kellenek minden tantárgyból olyan (nem tankönyvi) szövegek, amelyek 
felkelthetik a diákok érdeklődését egy-egy téma iránt. Ha nincs miből 
válogatnia, mert ő maga sem olvas, nem fogja tudni fejleszteni a diákjai 
szövegértő képességét a földrajztanár, a kémiatanár vagy a 
természetismeret tanára. Vak nem tud világtalant vezetni: az olvasatlan 
tanárok nem tudnak érdekes leírásokat, szemelvényeket, történeteket 
válogatni, felkínálni a diákjaik számára. Súlyos probléma ez, amely a 
jelenkori pedagógusképzés számára is új feladatot jelöl ki az eddigiek 
mellé.  
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