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HERÉDI REBEKA 

Az olvasás (újra)pozicionálása? 

Az olvasás jellemzői régen és ma: információ- és 
élményszerzés, elmélyülés, internet 

BEVEZETÉS 

 
Az olvasás az internet megjelenése előtt az 
egyik leggyakrabban használt tudásalakító és 
esztétikai tapasztalatot adó tevékenységként 
volt jelen a kultúrában. Az olvasáshoz kap-
csolódó affektív tényezőknek és az olvasás 
természetének azóta zajló változása számos 
kérdést vet fel, és ezek következményeként 
megjelent az olvasástevékenység (újra)pozi-
cionálásának, jellegzetességeire való rákérde-
zésnek igénye. Az így születő kérdések és vá-
laszok pedig adalékkal szolgálhatnak más 
területek számára is – mint amilyen például 
az irodalomtanítás.  

Az olvasás mint tevékenység alapvető 
jellemzői az utóbbi évtizedekben többször 
jelentősen megváltoztak. Ez a tény egyrészt 
nyilvánvaló hatást gyakorol arra, hogy elem-
zőként miként közelítünk hozzá hagyomá-
nyos (kognitív vagy metakognitív) fókusszal 
– vö. Csépe (2014) –, másrészt az olvasás ter-
mészetének módosulásai (az olvasás gyakor-
latáé, motivációjáé, illetve ma az olvasás 
iránti érdeklődés szintjének csökkenése) 
olyan általánosabb kérdéseket is felvethet-
nek, mint hogy mi ma az olvasás funkciója, 
hogyan pozicionáljuk az olvasási tevékeny-
séget, vagy átfogóan: hogyan viszonyuljunk 
az olvasáshoz a 21. században? Érdemes le-
het tehát a fogalmat újragondolni, az olva-
sás mibenlétére újra rákérdezni, jellemzőit 

újból megfigyelni és fölsorakoztatni, ennek 
kapcsán pedig föltenni a kérdést: milyen ha-
tása van az olvasásra a 21. században bekö-
vetkezett technológiai fejlődésnek, illetve 
magának az internetnek?   

A fogalom eddigi újragondolási kísérle-
teit jól jelzi a megközelítésmódok történeti 
váltakozása: a hagyományos megközelítés 
szerint az olvasó alapvetően passzív; a szöve-
get befogadja, értelmezi, más „funkciót” vi-
szont nem lát el. A kognitív megközelítés 
szerint az olvasás interakcióként értelmez-
hető a szöveg és a befogadó között: az ol-
vasó itt már nem passzív szerepet tölt be, 
hanem aktívat. Olvasás közben jóslatokat 
fogalmaz meg, hipotéziseket állít fel az olva-
sott információval kapcsolatban, vagyis a je-
lentéshálót folyamatosan konstruálja magá-
ban. A metakognitív felfogás alapján az 
olvasási folyamatba bevonódnak olyan is-
meretek, melyek segítik a szöveg megértését, 
mint például az előzetes tudás, az olvasás 
céljának, illetve a szöveg jellemzőinek az 
azonosítása (Csépe, 2014). Ma több hazai és 
nemzetközi szakirodalom, empirikus kuta-
tás foglalkozik azzal, hogy felmérje a 21. szá-
zad olvasási szokásait, az olvasás hatékony-
ságát, motivációit (vö. Tóth, 2018; Smythe, 
Gyarmathy és Everatt, 2002; Steklács, 2014; 

Bernát és Hudácskó, 2020). A szakirodalmak 
általában az olvasás gyakoriságára, az olvasás 
tárgyára és az olvasási motívumokra kérdez-
nek rá, azonban nemcsak az lehet érdekes, 
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hogy mit, milyen gyakran és milyen célból 
olvasunk, hanem az olvasás módja is. Kér-
désként merül föl például a hipertextek által 
uralt közeg hatása az olvasásra. Vajon meny-
nyiben beszélhetünk nem hagyományosan 
értelmezett olvasási gyakorlatról, nemlineáris 
olvasásról, és ha a nemlineáris olvasás domi-
nanciája már bizonyítható,1 akkor ennek 
milyen okai vannak, és milyen következmé-
nyei lehetnek egyrészt az olvasásról kialakí-
tott képzetek, ismeretek alakulástörténetére, 
másrészt az oktatás, az irodalomtanítás kü-
lönböző tárgyaira. Hogyan tud boldogulni 
az irodalomtanítás akkor, ha leglényegibb 
sajátossága, tevékenysége 
ilyen mértékben változik? 
Milyen művek képesek tá-
mogatni a lineáris olvasás 
alkalmazását? Bevonjuk-e 
azokat a szövegeket, szö-
vegfoszlányokat az oktatási 
folyamatba, amelyekkel a tanulók általában 
online találkoznak (pl. közösségi platfor-
mok szövegei, blogbejegyzések, sorozatok 
feliratai stb.)? 

 

AZ OLVASÁS FOGALMI KERETE 

 

Könyv, olvasástechnikai 
forradalmak, olvasásmódok 

 
Olvasás akkor történik, ha a befogadó írott 
szöveggel találkozik, és a szöveg betűit érte-
lemmel telített információvá alakítja. Az ol-
vasás történetében három nagy olvasástech-
nikai forradalmat különítünk el, amelyek 
radikálisan megváltoztatták az olvasás társa-
dalmi szituációját, így tehát paradigmatikus 
módon határozták meg az adott kor 

 
1 Nem állítom azt, hogy a lineáris olvasási mód teljesen kikopott volna a szövegkezelési technikák közül, viszont – 
különösen elektronikus szövegek esetében – preferált lehet a nemlineáris olvasás. 

viszonyulásait a könyvhöz és az olvasás mi-
kéntjéhez. Az olvasás és a könyv alakulástör-
ténete emiatt egybefonódik, vagyis a könyv-
höz társított viszonyulások, könyvkezelési 
technikák hangsúlyeltolódásokat hoznak 
létre az olvasás módszerét, gyakoriságát és 
forráshasználatát illetően. A könyv pozíciója 
mindig összefügg az olvasás helyzetével.  

Az első olvasástechnikai forradalom „a 
hangos olvasást csendesítette el” (Ropolyi, 
2003, 117. o.)  ez a tendencia a késő közép-
kortól figyelhető meg. Az olvasás ezen 
„csendes” módja bensőségesebb, személye-
sebb viszonyt feltételez a könyv és az olvasó 

között. A hangos olvasás 
inkább közösségi tevé-
kenység, a néma olvasás 
viszont befelé forduló, 
magányos tevékenység-
ként jellemezhető. Az ol-
vasási alkalmak gyakori-

sága és az olvasás forrásának az elérhetősége 
hatnak egymásra, vagyis minél inkább elér-
hetővé válik a társadalom számára a könyv 
mint forrás, az olvasás annál gyakoribb tu-
dásszerző és esztétikai tapasztalatot nyújtó 
tevékenységgé fokozódik. A középkori szö-
vegek egyre növekvő mennyisége csendes 
olvasást indukált, mivel a csendes olvasás se-
gítségével gyorsabban tudták befogadni az 
olvasottakat, a hangos olvasás redukálódása 
ennek eredményeképpen indokolttá és 
szükségszerűvé vált (Demeter, 1998). 

A második paradigmaváltás „a nyomdá-
szat ipari méretűvé válásával párhuzamosan, 
a 18. század végétől figyelhető meg, és az 
»intenzív« olvasásról az »extenzív« változatra 
való áttérésben jelentkezik. Az intenzív ol-
vasó kevés könyvet olvasott, ugyanazt több-
ször is elolvasta, részleteiben tanulmányozta, 

a csendes olvasás segítségével 
gyorsabban tudták befogadni 

az olvasottakat 
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esetleg részleteiben meg is tanulta könyvét” 
(Ropolyi 2003, 117. o.; Rohály, 2002). Az ex-
tenzív olvasó modern értékeket követ, válo-
gat különböző műnemű, műfajú könyvek 
között, az olvasás szertartásos, vallásos jel-
lege háttérbe szorul. Erre az olvasástörténeti 
paradigmára jellemző az olvasási düh. A sza-
porodó újságok, olvasókörök, könyvkiadá-
sok célja az olvasási vágy kielégítése volt 
(Ropolyi, 2003). 

A harmadik forradalom az elektronikus 
szövegek térhódításával következett be. A 
papíralapú, hagyományos könyv ma már 
nem elsődleges forrásként és eszközként 
funkcionál. Az elsődleges eszköz- és forrás-
alap a világháló maga, ahol a tartalmak elér-
hetővé válnak. A világhálóra a korábban pa-
píralapon lévő szövegek digitalizált formáját 
feltöltik, vagy pedig olyan 
szövegek keletkeznek, 
amelyek kizárólag elektro-
nikus formában léteznek. 
Az elektronikus, digitali-
zált szövegek természetes 
következményként vonják maguk után az 
univerzális könyvtár eszményének a kifejlő-
dését. Az eszmény megvalósítását már az 
ókorban alapított Alexandriari könyvtár ve-
zetői is célként tűzték ki, ám végül minden 
próbálkozásuk kudarcba fulladt (Ropolyi, 
2003).  

Az internet talán sohasem látott mérték-
ben tette újra lehetségessé az eszmény meg-
valósítását, létezése és működése azonban 
számos problémát is felvet. Az első, hogy az 
internet egy mindenki számára szabadon el-
érhető tárhelyként is értelmezhető, ahova 
minden felhasználó feltölthet szinte bármi-
lyen anyagot, létrehozhat blogokat és más 
felületeket, illetve a véleménynyilvánítás te-
rébe a hang- és videomegosztó portálok is 
beletartoznak. A szerzőiség elve és a szerző 

létrehozói pozíciója ilyen értelemben nem 
szűrt rendszerű, a produktum pedig szoro-
sabb értelemben nem ellenőrzött, ez pedig 
felveti a forrás megbízhatóságának a kérdé-
sét. A második probléma a tartalmak sosem 
látott mértékben gyors ütemű keletkezése. 
A két probléma „összejátszása” dezinformá-
cióhoz vezethet, emiatt az egyetemes tudás-
tárház eszménye, megvalósíthatósága újra 
kérdésessé válik. 

 
Reading literacy, olvasási cél, idő, 
forrás 

 
Az írott forma megköveteli a jelek felbontá-
sának, üzenetté alakításának, megértésének 
a képességét. A reading literacy „olyan ké-
pességet jelent, ami által az egyén képes 

megfelelően reagálni az 
írott nyelvre” (Bormuth, 
1973, 9. o.). Röviden ol-

vasásnak, szövegértésnek 
fordítjuk, de az olvasás és 
a szövegértés tekintetében 

egyéni jellemzőket takar. Az olvasáson és a 
szöveg megértésén túl az olvasásra vonat-
kozó tudást, műveltséget, az alkalmazás sok-
színűségét, a kódolási sebességet, a motivá-
ciós faktort, a különböző feladatokhoz 
igazított olvasási folyamat birtoklását is je-
lenti, amelyek megfelelő szintje egyszerre 
több cél elérését is segíti. (Steklács, 2018; Ar-

telt, Schniefele, és Schneider, 2001) Mindez 
azt jelenti, hogy nem kizárólagosan az olva-
sási műveletet és az információ befogadását 
értjük alatta, hanem azt is, hogy az olvasó az 
olvasottakat hogyan tudja a gyakorlati élet-
ben hasznosítani, milyen háttértudással ren-
delkezik, a már meglévő tudáskeretét ho-
gyan, milyen sikerrel illeszti össze az új 
tudáselemmel (Artelt, Schniefele, és Schnei-

der, 2001).  

a két probléma „összejátszása” 
dezinformációhoz vezethet 
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Az olvasáshoz való viszonyt, illetve ezzel 
összefüggésben az olvasási tevékenység el-
kezdését meghatározza az, hogy mögöttük 
milyen motivációk húzódnak meg, hogy az 
olvasással milyen céljaink vannak. Hagyo-
mányosan két motiváló funkciót különböz-
tethetünk meg: az egyik az informálódási 
tevékenység, a másik a szórakozás, kikapcso-
lódás lehetőségét nyújtja, ahol az esztétikai 
tapasztalatszerzés kerül előtérbe. A kettő 
közti határ persze nem éles; ha egy olvasó 
szeret például történelemről olvasni, akkor 
az informálódás, tájékozódás nem oltja ki 
automatikusan a szórakozás és az élmény le-
hetőségét. Mégis azt találjuk, hogy az eszté-
tikumot kereső olvasás inkább irodalmi (po-
puláris, lektűr-, szépirodalmi) szövegeket 
keres, a tudásszerző olvasás motivációja vi-
szont inkább tanulmányok, monográfiák, 
lexikonok felé fordítja az 
olvasót. Vagyis a célzott te-
vékenység jellege automa-
tikusan szelektál a műfajok 
között, a cél elérésének po-
tenciális hatékonysága ér-
dekében. Az olvasó azt a könyvet, szöveget 
fogja kiválasztani, amellyel – véleménye és 
tapasztalata alapján – a cél legkönnyebben 
elérhető. Az olvasási motiváció és cél az 
egyik legmeghatározóbb belső tényező.  

Ahogy az olvasáshoz kapcsolt pozitív él-
mények, az olvasás motivációi meghatároz-
zák az attitűdöt, úgy a készségeink fejlett-
sége is nagy hatást gyakorol arra, hogy 
mennyit és mit olvasunk, és hogy maga az 
olvasási folyamat milyen mértékben kielé-
gítő. Az olvasott szöveget minél teljesebben 
érti meg az olvasó, annál nagyobb esély van 
arra, hogy a jövőben is olvasni fog, és tartós 
érdeklődés ébred benne a tevékenység iránt 
(Guthrie, Van Meter és mtsai, 1996; Old-

father és Wigfield, 1996). 

Az olvasás nemcsak belső, hanem külső 
tényezőktől is függ, mint például az idő. 
Optimális esetben az olvasó akárhányszor 
belekezd az olvasási folyamatba, arra időt 
szán, és elmerül az olvasmányban. Az idő az 
olvasás egyik legfontosabb faktora, mivel a 
tevékenység természeténél fogva orientál a 
belefeledkezés, az elmélyülés irányába. Fel-
tételezhetjük tehát, hogy eredményessége az 
elmélyülés mértékétől szintén függ. Az el-
mélyülés azért is kulcsfontosságú, mert 
mindkét fent említett funkció (tudásszerzés-
lehetőség és esztétikai élmény nyújtása) ese-
tében releváns tényező. Az elmélyülés a 
flow-elméletnek is fontos központi fogalma 
(Csíkszentmihályi, 2021). Amikor a belefe-
ledkezés megvalósul, a tevékenység bevonó-
dik a pozitív érzelmek hálójába, az olvasás 
ilyenkor egyben örömszerzés is, ami az olva-

sót arra ösztönzi, hogy 
újra és újra belekezdjen a 
tevékenység végzésébe. Ez 
a tudásszerző olvasás ese-
tében mindaddig zajlik, 
míg a tudásszomj fönnáll, 

a másik esetben mindaddig, míg a befogadó 
megtapasztalja az addigi ismeretlent, és esz-
tétikai élményben részesül. Amennyiben az 
öröm- és élményszerzés tényezője elsikkad, 
növekszik az esélye az olvasás elmaradásá-
nak. Az olvasás alapvetően egy viszonylag 
lassú, időigényes, nagy koncentrációt kí-
vánó tevékenység. Ez a fajta időigényesség, 
lassú tempó és az olvasás technikája össze-
függ.  

Fontos külső tényező a forrás birtoklása 

is, vagyis az a tény, miszerint az olvasni 
akaró birtokában van a választott olvas-
mánynak – és itt nemcsak a hagyományo-
san értett könyvre, hanem az internetes for-
rásokra, e-bookra, online periodikákra, 
versekre, novellákra, regényekre is 

nem oltja ki a szórakozás 
és az élmény lehetőségét 
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gondolunk. Az internet ezek tárhelyeként is 
funkcionál, vagyis, ha rendelkezünk inter-
net-hozzáféréssel, egyúttal számos forráshely 
is elérhetővé válik számunkra. Ugyanakkor 
az internet az olvasási kultúrát a gyakorlat-
ban alapjaiban változtatta meg; megjelenése 
óta az olvasással töltött idő és az olvasási 
készség szignifikánsan csökkent. (Huang, 

Capps, Blacklock és Garza, 2014). A világ-
háló kultúrája egyben át-
alakította a szövegek, vala-
mint a könyvek formáját 
is: weboldalakká, e-
bookokká, elektronikus 
folyóiratokká váltak a va-
laha papíralapú médiumok. A virtuális olva-
sói jelenlét pedig nem föltétlenül személyes 
jelenlét is egyben; az új formák akárhonnan 
lehetővé teszik a gyors reagálást. Azontúl, 
hogy ezeket a platformokat szándékosan 
úgy hozták létre, hogy a gyors és sok részt-
vevős reakciót lehetővé tegyék, a reagálások 
formája sem mindig szöveges formában tör-
ténik, hanem emojikkal. A piktogramok és 
hangulatjelek lehetővé teszik a gyors és tö-
mör reagálást, a reakciót kapó oldaláról pe-
dig úgyszintén a gyors, szöveget mellőző, és 
így olvasást nem kívánó, érzelmi jellegű ér-
tesülést. 

 

AZ OLVASÁS POZÍCIÓJA AZ INTERNET 
VILÁGÁBAN 

 
Már az iménti mondat is jelzi: az írásos kul-
túra dominanciája megszűnni látszik, funk-
cióit átveszik a hang- és képalapú kommu-
nikációs, információszerzési online 
platformok. Az interneten lévő tartalmak 
befogadásához azok természeténél fogva 
gyakran szükségtelen az olvasás, vagy ha 
meg is jelenik annak igénye, másodlagos 

tevékenységgé redukálódik, a látott és/vagy 
hallott tartalmak kiegészítéseként van jelen 
a befogadói folyamatban. Rövidebb időtar-
tamú videók általában mondat- és szófoszlá-
nyokat (pl. receptvideónál összetevők, lépé-
sek listázása, kérdezz-felelek típusú videók 
esetében a kérdések kitűzése a képernyőre) 
tartalmaznak, hosszabb videók (vlog, beszél-
getések, podcastek) általában mellőzik az 

írás bármilyen formáját, 
esetleg egy-egy szó vagy 
szintagma kerül kiegészí-
tésképp a felvételre. 
Hosszabb szövegek rend-
szerint internetes cikkek-

nél, szöveges bejegyzéseknél, jelennek meg, 
de ide sorolhatjuk a sorozatok, filmek és 
egyéb videók feliratozását is.  

Az írott szöveg, a vizuális, valamint a 
hangalapú tartalmak hasonlósága, hogy 
mindhármat a közlés szándékával hozták 
létre, tehát mindegyik „szociális jellegű” 
(Adamikné, 2006, 20. o.), valamit közvetí-
teni akar a másik számára. Különbség vi-
szont az, hogy míg a képek befogadásához 
elég az, ha a látás legtöbbször velünk szüle-
tett képességével rendelkezünk, és az 
agyunk a látottakat információvá alakítja, az 
audioalapú tartalmakhoz a hallásunk szük-
séges, addig az olvasásra való képességünk 
nem genetikailag adott. Az olvasás tanult 
folyamat, az agy nem természetétől fogva 
képes olvasni, illetve írni (Blomert és Csépe, 
2012). Bár a látás és a hallás minőségében és 
– egyáltalán – jelenlétében is vannak kü-
lönbségek az emberi faj valamennyi egyede 
között, az olvasás képességének szintje és 
jellege jókora differenciákat mutat külön-
böző személyek között Az olvasási képesség 
nem kielégítő működése miatt az olvasó 
nem találkozik az értelmezés (jelentésterem-
tés), illetve a beleélés által létrejövő öröm- és 

az agy nem természetétől 
fogva képes olvasni 
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élményforrással, ami befolyásolhatja őt 
egyéb médiumok preferanciájában. A képek 
és a videók ezen túl képesek magukra vonni 

a figyelmet. Ez egyrészt a fentebb említett 
genetikai adottságra vezethető vissza: a ké-
pek, videók befogadásához nem kell egy ta-
nult folyamatot „igénybe vennünk”, tehát 
annál az egyénnél is alapvetően sikeres az 
informálódás vagy élményszerzés, aki egyéb-
ként nem tud olvasni, de adott érzékszervei 
épek. Másrészt a képeknek az írott szövegre 
való figyelemről elterelő volta fokozódhat 
akkor, ha a befogadó egyébként is jobban 
szereti a vizuális típusú tartalmakat. Sőt, 
a(z) (audio)vizuális tartalom az adott olva-
sási tevékenység végzését is megakaszthatja 
(pl. a böngészőkre jellemző algoritmikus 
pop-up reklámok, vagy a mobilapplikációk 
hasonló gesztusai). A lineáris, egybefüggő 
tevékenységvégzés – például az olvasás – te-
hát a technológiai és információs fejlődés ál-
tal nagyobb eséllyel válik töredezetté, illetve 
kénytelen elviselni egyfajta párhuzamos te-
vékenységvégzést (multitasking). 

A fentieken túl a világhálón található in-
formációmennyiség maga is – az informá-
ciószerzési szándék ellenére 
– akadályozhatja az infor-
máció, a tudás megszerzé-
sét. Az olvasó továbbra is 
szelektál(na) szövegek, 
hang- vagy képalapú, vala-
mint audiovizuális tartal-
mak között, azonban az ilyen óriási méretű 
információháló, mint az internet, a tartal-
mak közötti válogatást ellehetetleníti – való-
jában mindenféleképp információtömeg zú-
dul a felhasználóra. Figyeljünk fel rá, hogy 
ennek logikus következménye lehet a nemli-
neáris olvasási technikák és szokások kifejlő-
dése, hiszen ez mentőövként szolgálhat az 
információáradatban; ahogy a befogadó 

különböző tevékenységeket váltogat, úgy az 
információk között is ugyanazt teszi.   

A nemlineáris szöveguniverzum tipikus 
alkotóeleme a hipertext. A hipertext (vö. 
Szűts, 2000) kifejezés alatt olyan szöveget 
értünk, amely nem folyamatos, több-keve-
sebb alkalommal elágazik, és ilyenkor kap-
csolóelemek (linkek) formájában választási 
lehetőséget kínál az olvasónak (Landow, 
1996). Ez a textuális berendezkedés számta-
lan útvonalat kínál fel, és az olvasó mindig 
azon az útvonalon halad, amelyikről meg 
van győződve, hogy az eljuttatja ahhoz az 
információhoz, amelyre szüksége van. „Lan-
dow szerint a hipertext olyan szöveg, mely-
nek pillanatnyi középpontját mindig az ol-
vasó jelöli ki aktuális érdeklődésének 
megfelelően, továbbá nincs egy adott meg-
határozó elv, ami a hipertext különálló szö-
vegtesteit egymáshoz csatolná” (Ferenczy, 
2011).  

Az új technológiák tehát forradalmasít-
ják az információhoz való hozzáférést, és a 
hozzáférési platformok, internetes oldalak 
az olvasás természetét mindezzel módosít-
ják. A nemlineáris olvasás lehetővé teszi a 

gyors adatbefogadást, a 
mihamarabbi új szöveg-
foszlány elérését, ami je-
lenti egyúttal a telefonos 
applikációk vagy interne-
tes honlapok között tör-
ténő ugrálást is. Ebben az 

esetben tehát nemcsak az olvasás linearitásá-
nak a megszűnéséről beszélhetünk – az olva-
sás információk között ugráló jellegéről –, 
hanem arról is, hogy az információ forrása 
sem permanens, hanem a befogadó által kí-
vánt ütemben váltakozik.  

A gyors ütemű információbefogadást és 
a nemlineáris olvasásmódot indikálja a fel-
használók részéről történő kimutathatóan 

az audiovizuális tartalom az 
adott olvasási tevékenység 
végzését is megakaszthatja 
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nagyszámú forráselérés, az olvasás és az 
egyéb befogadási módok természetének lát-
ható megváltozása: a gyors befogadási kény-
szer, az ingerküszöbök feljebb tolódása, a vi-
zuális alapú anyagok 
befogadásának preferálása 
– illetve az egyre több szá-
lon működő forrásellenőr-
zés. Továbbá az, hogy a be-
fogadó gyakran egyáltalán 
nem érez késztetést arra, 
hogy elidőzzön egy-egy tartalom felett, pe-
dig ez különösen fontos lenne szépirodalmi 
szövegek értelmezésekor vagy vizuális, kép-
zőművészeti alkotások tanulmányozásakor. 
Amikor a befogadó online olvas, és nem a 
hagyományos olvasásmódot választja, lehet, 
hogy nem tud eleget tenni eredeti szándéká-

nak, mert az olvasás- vagy befogadástechni-
kája nem alkalmas a cél eléréséhez, mert 
nem olvassa végig a szöveget, csak a kiemelt 
mondatokat, címszavakat, vagy kevésbé 
megbízható portálokra kattint stb. A külön-
böző stílusú szövegek esetében ez két követ-
kezménnyel jár. Az esztétikai tapasztalatszer-
zést lehetővé tevő szövegek esetében az 
egészleges és analitikus elmélyedés lehetősé-
gétől fosztja meg magát az olvasó, a mű je-
lentésvilágának a minél aprólékosabb felépí-
tésétől, a történetbe való teljes 
belehelyezkedéstől, a másság teljes megta-
pasztalásától, ami által a szubjektum részese-
dik a másból, és ezáltal formálódik (vö. 
Gadamer, 2003). A publicisztikai vagy tu-
dásátadó szövegek esetében pedig maga a 
tudásszerzés nem teljesértékű. Mindkét eset-
ben fragmentált mind a befogadási aktus, 
mind a kapott jelentés. A jelentés nem kép-
ződik jelentéshálóvá, hanem, ahogy a hiper-
text esetében is, töredezett szövegrészekből 
áll, melyek mentén jelentéskonstruáláskor is 
csak jelentésdarabok formálódnak. A 

szépirodalmi szövegek esetében a veszteség 
azért is lényeges, mert a szépirodalmi szöve-
gek élményt adó esélye egészében mérséklő-
dik – ami pedig jó eséllyel magával hozza az 

olvasási motiváció csök-
kenését, mivel a befogadó 
nem, vagy csak részlege-
sen tapasztalta meg az 
irodalom általi élmény-
szerzést. 

Demeter (1998) úgy-
szintén a számítógép és az internet térhódí-
tásával magyarázta az olvasás felületessé vá-
lását. Az interneten használt „hálózati 
kommunikáció”-t és „hálózati olvasás”-t a 
középkori kolostorok környezetével hason-
lítja össze: 

 
A középkori kolostorok architektúrája, 

a nehezen hozzáférhető, ritka iratok és a 
kolostori szabályok miatt az olvasás kizáró-
lag a scriptoriumon belül történhetett, így 
a hangos olvasás korában az olvasás izoláló 
hatása minimális volt: az olvasó soha nem 
volt egyedül; mindig mások gondolatai vet-
ték körül, melyek folyamatosan és óhatatla-
nul összeütközésbe kerültek saját érzéki vi-
lágával. […] Ez a legjobban talán ama 
metaforával írható le, hogy az Internet egé-
sze hasonlatos egy kolostori scriptoriumhoz 
(81. o.). 

 
Demeter szerint ez az olvasásmód és a 

gondolatok állandó publikálása, vagy leg-
alábbis a közzététel kényszere a privátszféra 
megszűnését eredményezi, és ily módon e 
tendencia akaratlanul összefonódik az elekt-
ronikus hálózathasználattal, mikor „a gon-
dolatok, ha egyszer megfogalmazódtak, visz-
szavonhatatlanul a nyilvánosság szférájában 
léteznek” (1998, 81. o.). Szerencsére mind-
annyiunknak van lehetősége arra, hogy 

a másság teljes megtapasztalá-
sától, ami által a szubjektum 

részesedik a másból 
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megválogassa azokat a gondolatokat, ame-
lyeket publikussá akar tenni, de Demeter 

gondolatmenete nagyon jól összefoglalja 
azt, hogy az internethasználattal korábban 
sosem látott mértékben nyílik meg az egyén 
számára az élet publikussá tétele, a véle-
ménynyilvánítás lehetősége, és teremtődik 
meg a régóta emlegetett globális falu (McLu-

han, 1964) az internet, de leginkább a social 

media felületein.  
 

ÖSSZEGZÉS 

 
Az olvasástechnikai forradalmak többszöri 
megtörténte mutatja, hogy időről időre fon-
tos rákérdezni az olvasás pozíciójára, vala-
mint arra, hogy ennek az (újra)pozicionálás-
nak milyen okai, illetve milyen 
következményei lehetnek az élet valamennyi 
területén. Az olvasási jellegzetességek vizsgá-
latakor fontosnak véltem olyan társadalmi-
kulturális vagy információs fogalmakat be-
emelni az értelmezés közegébe, melyek im-
manens módon határozzák meg az interne-
ten való olvasás tulajdonságait, illetve ezek 
egyenes következményeit, így összefoglal-
tam az információáradat, az ezzel összefüggő 
hipertext és szerzőiség problematikáját.  

Az olvasás jellegzetes tevékenységei és 
történései közé tartozik az olvasási művelet, 
a jelentéskonstruálás, az olvasottak szemé-
lyessé tétele. Mindegyik akkor hozza a leg-
jobb eredményt, ha az olvasást minél komp-
lexebb voltában gyakoroljuk, vagyis 
törekszünk az olvasási folyamat teljességére 
– ami többek között az olvasás linearitásá-
nak és folyamatjellegének tudatosságát is 
feltételezi. Az olvasás folyamatjellegének, a 
szöveg feletti elidőzésnek természetes követ-
kezménye a szövegbe való bevonódás, elmé-

lyedés, aminek hatalmas szerepe lehet a pozi-
tív olvasási attitűd kialakításában, ezért a 
tanulmányban több ponton utaltam e moz-
zanat relevanciájára, valamint azokra a hát-
tértényezőkre, melyek megakadályozhatják 
az elmélyedés kialakulását. A ma is zajló har-
madik olvasástechnikai forradalom, vala-
mint a forradalomhoz kapcsolódó jelensé-
gek felbukkanása (ld. a kiemelt fogalmakat 
az előző bekezdésben) azonban az olvasás 
hagyományosan lineáris, és ilyen értelem-
ben folyamatos voltát megtörte, az olvasás 
töredezetté, ugráló jellegűvé vált, ami alap-
jaiban változtathatja meg a céltételező olva-
sásról kialakított képzeteinket és viszonyulá-
sainkat. 
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