
KAMARÁS István: A munkások és az olvasás. (Matematikai
szakértő Sárdy P é te r .) Bp. Népművelési Propaganda Iroda, 
1969. 201 p. /А Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
kiadványai 33*/ - (Száma a Könyvtártudományi Szakkönyv
tárban 3-4202.)

Az utóbbi években egyre nő az érdeklődés a kulturális forradalom e lé rt ered
ményeinek elemzése iránt. Különösen az iskolázás és az olvasás kérdései fog
la lkoztatják a művelődés szakembereit. A különböző társadalmi rétegek gyer
mekei számára az egyenlőbb iskoláztatási esélyek b iztosítása nyilvanvalóan a 
leghathatósabb segitség az un. "magas kultúra" szélesebb körű e lsa já tításá 
hoz. Az olvasás viszont — és ezen belül a szépirodalommal való kapcsolat -  
az egyik legjobb, legérzékenyebb mutatója annak, hogyan is  alakult a művelt
ség és társadalom viszonya.

Kamarás István könyve az olvasást igen tág értelemben tárgyalja^ és ezzel tú l
lép az eddigi olvasásszociológiai kutatásokon. Vizsgálódási körébe vonja az 
újság- és folyóirabolvasási szokásokat éppenugy, mint az olvasóknak az isme
rette r jesztő  irodalomhoz, a szakirodalomhoz és természetesen a szépirodalom
hoz való viszonyát. De s z é le s it i vizsgálódásai horizontját azzal is , hogy nem 
elégszik  meg az olvasás rétegenként eltérő gyakoriságának vagy a betűt te r 
jesztő intézmények szerepének elemzésével, hanem megpróbál mélyebbre ásni. 
Keresi az érdeklődés és a hatás alakulásának szocio lóg ia i összetevőit, az ér
deklődés nagyobb összefüggéseit, és megvizsgálja, hogy vajon az újság kedvelt 
rovatai és a szépirodalom irán ti érdeklődés motívumai mutatnák-e valami ko
herenciát egy-egy tipikus olvasói-társadalmi csoporton belül. Külön f ig y e l
met szentel annak is , hogy az olvasás, i l le t v e  általában a műveltség, a mű
velődés milyen helyet fo g la l e l a különböző végzettségű, képzettségű munkás
olvasók értékrendszerében.

A könyv alapjául szolgáló v izsgá lat, amelyet a Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ és a Szakszervezetek Országos Tanácsa közösen szervezett, 2600 
munkásra terjed t k i, az ország különböző részeiből, tehát -  az 1961-es.nép
számlálási adatok alapján -  a magyarországi munkásság mintegy két ezrelékere.
A kiválasztás módszere b iz tos íto tta , hogy az adatok, ha nem is  bizonyos tor
zulásoktól mentesen, de lényegében reprezentálják a magyar munkásosztály o l
vasási szokásait.

A v izsgá lat eredményei azt mutatják, -  amit nagyjából az eddigi kutatások is  
bizonyítanak -, hogy a napilapok olvasása ebben a rétegben szinte te ljesen  
általános; a segédmunkásoknak is  mintegy 90 %-a, a közép- vagy fő isko lá t vég
zetteknek pedig 98 %-a olvas napilapot. Ennél izgalmasabb és beszédesebb ada
tok az u^ság különböző rovatainak kedveltségi arányai, A megkérdezettekkel öt 
in tenzitasi fokba soroltatták be a különböző rovatokat, igy pontrendszer kép
zésével viszonylag érzékeny skálát kaptak az egyes rovatok népszerűségének tük
rözésére. Az eredmények szerint a l is ta  élén 317 ponttal a rendőrségi, bűnügyi 
hi.rek állnak. A sport valamivel mögöttük marad. A p o litik a  228 ponttal a még 
mindig előkelő hatodik helyet fo g la lja  e l, az elbeszélések, fo lytatásos regé
nyek a hetediket. A film -  és szin ikritikák 199 ponttal a 11. helyre szorultak, 
de ennél íb le jjebb , a 18. helyen ta lá ljuk  153 ponttal a könyvismertetéseket 
és utolsó e lő t t i  helyen a kulturális vitákat. Ezek az adatok önmagukban is 
gondolkozásra késztetnek -  elsősorban arról, hogy vajon a művészetek terü le
tén a napilapok mennyire t ö lt ik  be feladataikat. Kikhez is szólnak tulajdon
képpen, ha a v izsgá lt munkásolvasók között a szinházra, film re, könyvekre vo
natkozó ismertetések, kritikák, viták ilyen kevés visszhangra lelnek? Az ada
tok természetesen munkásrétegenként igen eltérőek. Például a p o lit ik a i hire'k 
rendszeres olvasói között a fé r fia k  éppen kétszerte nagyobb aránnyal szerepel
nek, mint a nők. A mások irán ti érdeklődés a nőknél inkább a személyesebb vo
natkozású, a saját problémáikkal közvetlenebbül érintkező cikkfajták kapcsán 
mutatkozik meg. Ez a tény azért érdemel különös figyelm et, mert - amint látn i 
fogjuk -  összecseng a nők szépirodalmi érdeklődésének je llegzetességével.
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A könyvoivsLSÓk aránya, a könyvolvasás gyakorlatára vonatkozó adatokat a szer
ző összevetette az eddigi olvasásvizsgálatok adataival. Arra az eredményre 
ju to tt, hogy a KKTK négy évvel e z e lő tt i vizsgálatához képest jelentősen nőtt 
az olvasók száma is .  Ezt elsősorban azzal magyarázza, hogy a 8 általános is 
kolát sem végzettek száma az utóbbi évben mintegy 10 %-kal csökkent. A v izs 
gált munkásrétegekben 4-7,9 % a rendszeres olvasók, 27,3 % a könyvvel csak a l
kalomszerű. kapcsolatban á llók  és 24 % a nem olvasok aránya. Mint minden eddi
gi ilyen  irányú v izsgá la t, ez is  világosan b izonyltja , hogy az iskolázottság
nak milyen nagy szerepe van az olvasás rendszerességének alakulásában. Újsze
rű viszont a szerzőnek az a megállapítása, hogy azonos iskola i végzettségű 
munkások között ma a szakképzettség megléte vagy hiánya is  lényegesen befo
lyásolja  az olvasási igényt.

Jelentős helyet szentel a v izsgá la t annak is , hogy az olvasott könyvekhez 
mÜyen forrásokból jutnak az olvasók; mi a szerepe az egyes munkásrétegekben 
a könyvtárnak, a könyvvásárlásnak és a baráti könyvkölcsönzének. Az adatok 
azt mutatják, hogy az iskolázottság emelkedésével növekszik a könyvvásárló -  
tehát a könyvért anyagi áldozatot is  hozó -  munkások aránya. Ugyanebben a 
csoportban viszont valamelyest csökken a könyvtár szerepe. Az utoljára olva
sott könyveknek átlag 24,4 %-át kölcsönözték a könyvtárból, ez az arány azon
ban csak 21,2 % az érettségizetteknél és a legmagasabb a 8 osztályt végzett 
munkásoknál,

A tanulmány ebből érdekes -< de véleményem szerint további bizonyítást igény
lő -  következtetést von le . A munkások többsége e lju to tt  már árra a fokra, 
kogy könyvet vásároljon, családi könyvtárat gyűjtsön, ugyanakkor ez a szint 
kényelmes megoldásra is  csábítja ; nincsenek -  Í r ja  a szerző -  referensz-szin- 
tü igényei, érdeklődési köre nem specia lizá lód ik , de nem is  szélesedik, igy  
rászokik a könyvtár nélküli olvasásra, abban a tévhitben, hogy saját könyv
tára és a könyvesbolt k ie lég íth e ti minden szükségletét. Vitatható, hogyan 
értékeljük azt az igén ma^as szin tet, amikor az olvasó -  bár elhagyja a könyv
tárat -  saját könyvtár gyűjtéséhez kezd és ezért anyagi áldozatot is  hajlandó 
hozni.

Hallatlanul érdekes -része a vizsgálatnak az az igény- és hatáskutatás, amit 
Kamarás István végzett az elo lvasott könyvekkel kapcsolatban. Az olvasott 
könyvek műfajonkénti és szerzőnkénti preferenciavizsgálatával együtt ez te 
szi ki a tanulmány nagyobbik részét. Érdekesek és tanulságosak t ip o ló g iá i az
zal kapcsolatban, hogy belső vagy külső indítékok, i l le t v e  véletlenek hatá
rozzák meg a könyv kiválasztását. Részletesen elemzi az olvasók igényeit és 
sok újszerű megállapitást tesz az igénytipusok közötti kapcsolatokról.

Mindennek ismertetésére természetesen nincs mód egy rövid  recenzióban. De azt 
kaién sikerü lt érzékeltetn i, hogy Kamarás István könyve, а КЖ és a SZOT vizs
gálata hézagpótló munka. Hézagpótló, mert először vá lla lkoz ik  speciálisan a 
munkásosztály olvasási szokásainak vizsgálatára. Mégpedig sokoldalú összefüg
gésében, az eddigi magyar és nemzetközi tapasztalatokat hasznosítva, a szak- 
irodalom alapos Ismeretében tesz i ezt. így lehetőséget nyújt a téma iránt á l
talában érdeklődőknek, de különösen a szakembereknek arra, hogy az eddigieknél 
Sokoldalúbb és alaposabb tényanyag alapján értsenek egyet vagy vitázzanak meg
a la p ítá sa iva l, és fő leg hogy ez ismeretek birtokéban tervezzék munkájukat.

H. SAS Judit
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