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féle formák és megoldások szép számmal várják 
az adaptálni vágyó hazai szakembereket.

A használók képzésének népszerűsítésére 
helyet kapott a könyvben néhány levél-minta, 
plakát és szórólap is.

Ha valaki ezek után behatóbban kíván foglal
kozni e területtel, bőséges tematikus elrendezésű 
bibliográfia ad iránymutatást a továbblépéshez. A 
konferencia résztvevőiről közölt név- és címjegy
zék a kapcsolatfelvétel lehetőségét is megadja.

Téglási Ágnes

Az olvasásszociológiáért

Az olvasásszociológiáért főcímet viseli az a 
tanulmánygyűjtemény, amely az 1980-as évek 
végén írott munkák alapján szembesít a francia 
olvasáskutatás utóbbi évekbeli eredményeivel, 
hiányosságaival és problémáival. J. Bahloul, 
Barbier-Bouvet, Roger Chartier, a Magyarorszá
gon leginkább ismert és értékelt Jacques Leen- 
hardt, továbbá Danielle és Francis Marcoin, P. 
Parmentier, M. Peroni, A. Provansal, B. Willemin 
szellemi hozzájárulásával és Martin Poulain* irá
nyításával született meg a kötet.

Mi az olvasásszociológia, mi tartozik vizsgá
lódási körébe, milyen módszerekkel közelíti meg 
az olvasás jelenségkörét? A hagyományos disz
ciplínáknak is időről időre fel kell tenniük az alap
kérdéseket, egy ilyen rövid múlttal rendelkező tu
dománynak pedig kiváltképp. Az olvasásszocio
lógusok „Gogol köpenye" Waples és Berelson: 
Mit jelent az olvasás az embereknek? (What 
reading does to people?) c. a harmincas évek 
végén született műve volt.

A ki, mikor, mit olvas kérdések megválaszolá
sán nem könnyű túljutni, de a kvantitatív olva
sásszociológia kettősségét tudomásul kell venni
ük a kutatóknak, azaz meg kell értenük az embe
rek választásait és választ kell adnuk arra a 
kérdésre is: hogyan, miként olvasnak.

A francia kutatók ezt tudva, a tanul
mánykötetet a jelenlegi állapot meghaladására

* Martin Poulaint időközben az IFLA kutatói kerekasztal
elnökévé választották.
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tett kísérletnek szánják. Nem ismertetem a kötet 
valamennyi tanulmányát, inkább az olvasásszo
ciológia alakulásában általam fontosnak ítélt 
problémákról szólok, vagy azokról a tanul
mányokról, melyekhez hasonló vizsgálatok Ma
gyarországon is zajlottak.

A könyv változását éppen az jellemzi, hogy 
ez a változás nem a világ változásával egyidőben 
történik. P. Chartier és P. Bourdieu szerint ezért 
izgalmas kutatni a nyomtatott anyagot, a könyvet 
és az olvasást, mint a kulturális gyakorlat egyik 
jellemzőjét.

Martin Poulain másodelemzésében rávilágít 
három különböző kutatás adatainak -  a SOF- 
RES, a GALLUP és a „Franciák kulturális gyakor
lata” -  ellentmondásaira, végül az utóbbit fogad
ja el megbízhatónak, mely 130 kérdés mentén 
4000 15 évnél idősebb embert vont vizsgálódási 
körébe. Ez a minta hozzávetőlegesen jellemzi a 
társadalom szocio-demográfiai szerkezetét. Az 
olvasás megoszt, állapítja meg a szerző, mint
hogy a megkérdezettek 26%-a egyáltalán nem 
könyvolvasó, 28%-a 1-10 könyvet olvas évente, 
25,5%-a 1-2 könyvet és 18,5%-a több mint két 
könyvet havonta.
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Erről rögtön J.F. Barbiernek, a kötet
záró tanulmány szerzőjének megfontolásra szánt 
gondolata juthat az eszünkbe, miszerint egy kér
dőív legegyszerűbbnek vélt kérdése is sokféle
képpen érthető, pl. a „Hány könyvet olvas havon
ta?” kérdésre van, aki nem számítja be azt, amit 
csak forgatott, de nem olvasott végig, ugyanak
kor mások ezt is ide tartozónak érzik. Van, aki a 
munkájához használt könyvet is említi, mások vi
szont ezt kizárják, így végül a kutató kénytelen 
azt olvasmánynak tekinteni, amit az egyes embe
rek annak tartanak, anélkül, hogy pontosan tud
ná, mire is gondolnak.

Danielle és Francis Harcoin megállapítása, 
hogy az olvasmányok -  mint szimbolikus javak 
-  megoszlanak, az elsajátítás különféle szintjei 
szerint. Roland Barthes egy gondolatát idézik: 
„Az olvasás szabadsága olyan ár, amelyet éppen 
a nem olvasás szabadságával kell megfizetni.” A 
szerzők, mint a tanítóképzés területén működő 
tanárok, rámutatnak az olvasás rítus jellegére, és 
különösen fontosnak tartják a szocializáció folya
matában. Amikor a szülő gyerekkel az ölében ké
peskönyvet lapoz, igazi intim pillanatokat teremt. 
Könyv, anya, gyermek hármas kapcsolatában 
minden szerephez jut. Ennek az olvasás előtti 
könyvvel való kontaktusnak a tétje az ismétlődés, 
a biztonság, a tudás ereje.

Joelle Bahloul tanulmánya szerint a gyenge* ** 
olvasás 1973 és 1981 közötti növekedése Fran
ciaországban kétirányú mozgásból tevődik ösz- 
sze. A közepes olvasók* aránya csökkent, de 
ugyanakkor csökkent a nem olvasók aránya is. 
Bahloul megállapításai alapján a gyenge olvasók 
inkább a szöveg információtartalmára figyelnek 
és nem a stílusára, ha a regény jelenti a „pár 
exellence” könyvet. A megélt dolgok és a gya
korlat, az akció irányítják az olvasást, így előtér
be kerül a kalandregény, az érzelmeket vagy az 
aktuális problémákat ábrázoló regény. Ezeket a 
könyveket úgy lehet tekinteni, mint amelyek az 
életművészet titkait fedik fel. A kalandregények, 
melyek szokatlan emberi helyzeteket vagy meg
próbáltatásokat mutatnak be, ebben az ízléskép
letben kitüntetett helyet kapnak. A gyenge olva
sás jellemzője, hogy nem tervező és nem szisz

* Gyenge olvasónak minősíti azokat, akik 1-9 könyvet ol- 
vasnak el évente.

** Közepes olvasónak minősíti azokat, akik 10-24 könyvet 
olvasnak el évente. A 25 könyvnél többet olvasók az 
erős olvasók.

tematikus. A valóságos életmód része és az ízlés 
általános keretei között inkább a kultúra és a kul
turális közvélemény által el nem ismert szerzőket 
keres. Olyan képlékeny „stratégia” jellemzi, mely
re az olvasásszociológiában használatos kategó
riák nem érvényesek, már csak azért sem, mert 
éppen a szociális határok bizonytalansága jellemzi e 
réteget.

P. Parmentier tanulmánya a nők és férfiak ol
vasmányszerkezetének különbségére is fényt de
rít. A nők olvasmányaiban a lélektani regények 
vannak túlsúlyban, a klasszikusok és a bestselle
rek mellett az egészséggel foglalkozó, a para
pszichológiával, az álommal, az asztrológiával 
kapcsolatos könyvek találhatók, a gyakorlatias 
könyvek közül a konyha, a díszítés és a kertészet 
jut szerephez. A dokumentumirodalom és a re
gények kiegyensúlyozottabbak a férfiak olvas
mányszerkezetében. A sci-fi és a detektív regé
nyek, a tudományos, műszaki és szakmai köny
vek legalább olyan keresettek, mint a történelmi 
tárgyúak. Megállapítja, hogy a dolgozó nőknek 
az ízlése közelebb áll a férfiakéhoz mint a háziasz- 
szonyoké.

A kutatásokban kísérletek folytak azzal kap
csolatban, hogy a társadalmi csoportokhoz mű
fajok rendelődjenek. A szerző az értelmezés 
csúsztatásaira hívja fel a figyelmet, különösen a 
tipológia és a hierarchia összekeverésére, össze
mosására. A műfajok társadalmi státusza törté
nelmileg változik, s ez az ún. „egyetemes érvé
nyesség” elvét aláássa. Az orosz formalisták pl. a 
népszerű műfajokat az irodalmi megújulás forrá
saiként kezelik. Akik pedig a műfajok minőségi 
hierarchiájában gondolkodnak, úgy értelmezik a 
problémát, hogy a színvonalas, a tudósok által 
legitimált irodalom lesüllyed az irodalom alatti 
szférába, s ez válik hasznosfthatóvá az alsóbb 
osztályokban. A mű minősége a szociológus 
számára nem fogható meg az olvasóitól függet
lenítve, tehát azért történik meg a közönség leírá
sa, hogy egyúttal a művek is osztályozásra kerül
jenek. A társadalmi legitimáció problémája itt is 
kísért. Meg kellene alaposabban vizsgálni azokat 
az esteket, műfajokat, melyek átlépik a felállított 
kulturális hierarchia határait és felhasítják a társa
dalmi réteghatárokat.

Martine Poulain a közkönyvtárak használatá
ról és szelektív hatásáról ír egyik tanulmányában. 
A nyolcvanas évek elejéről származó adat szerint 
a lakosság könyvhöz jutásában a közkönyvtárak 
szerepe csak 14,5%, míg vásárlásból származik
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a könyvek 56%-a, privát kölcsönzésekből pedig 
45%. A könyvtárak új módszerek bevezetésével 
próbáltak változtatni e helyzeten (pl. az állomány 
új rendszerű bemutatása, az adminisztráció egy
szerűsítése, a rendezvények számának növelése, 
a fogadóterek komfortosabbá tétele stb.), de az 
erőfeszítések ellenére nincs lényeges változás. 
Ha a könyvtárlátogatók száma valamelyest még
is növekszik, ez nem jár együtt a társadalmi 
összetétel módosulásával.

A könyvtárba beiratkozottak 45%-a olvas leg
alább 25 könyvet évente, 26,4%-a több mint 50 
könyvet, s hogy ez milyen nagy arány, az kitűn
het, ha meilétesszük a könyvtárba nem járók ará
nyos adatait: Franciaországban: 18,6 és 10%.

A könyvtárba járóknak két típusát rajzolja 
meg, a kölcsönzőkét és az ún. tartózkodókét. 
Kölcsönzők azok, akik csak rövid ideig tartóz
kodnak a könyvtárban és a szolgáltatások közül 
általában egyet, a kölcsönzést veszik igénybe. 
Más használókkal ritkán teremtenek kapcsolatot, 
többnyire kevéssé iskolázottak és egy megmere
vedett használati mód jellemzi őket. A könyv
tárban hosszabb időt töltő használókat tartózko
dóknak nevezi, ők a könyvtár többágú használa
tához szoktak, erős az új lehetőségek iránti 
érdeklődésük (diapozitív, film, video), általában 
tanulók vagy diplomások, többnyire közép és fel
ső osztálybeliek. Ha kölcsönöznek, inkább csak 
azokat a könyveket, melyeket nem találnak meg
vásárlásra méltónak. Martine Poulain megemlíti a 
Pompidou Kulturális Központ könyvtárát (BPI) is. 
A központ nyitott terében, ahova ingyenes a be
lépés, hétköznaponként 10 000 személy fordul 
meg. A rendszeres használók inkább az alsóbb 
rétegekből kerülnek ki, a munkások és az alkal
mazottak közül, arányuk azonban a társadalmon 
belüli arányukat mégsem tükrözi. Az aktualitások 
terme és az újságok a munkanélkülieket vonz
zák. A látogatók egyharmada tanuló, egyetemi 
hallgató, ők főként a könyv- és a lemezújdonsá
gok között tájékozódnak. Több, mint 1900 sze
mély olvas itt naponta sajtóterméket.

Jacques Leenhardt, akinek Józsa Péterrel 
együtt írt „Két főváros, két regény, két értékvilág” 
c. könyve magyarországi szakmai körökben is jól 
ismert, újra visszanyúlt a francia-magyar össze
hasonlító vizsgálat eredményeihez. „Az irodalmi 
mű esztétikai hatásai: a probléma szociológiai 
megközelítése” c. tanulmányában magyarázza 
azt a folyamatot, amely a két nép iroda
lomfelfogásának különbségében mutatkozik

meg. A magyar olvasó nem annyira az iroda
lommal érzi szemben magát, hanem inkább az 
egzisztenciális cselekedetekkel és választások
kal, melyek állásfoglalásra kényszerítik, ítéletet 
mond az elbeszélt magatartásmódokról és érté
keli az akciókat.

Az irodalomnak a nemzettudat alakulásában 
betöltött szerepéről megjegyzi, hogy a szocialis
ta pedagógia moralista és voluntarista jellege is 
hozzájárult ahhoz, hogy erősödjön az, ami 
egyébként is hangsúlyos ebben az attitűdben. 
Úgy ítéli meg, hogy az olvasás empirikus szocio
lógiájának újra kell definiálnia a modális kategó
riáit, azokhoz az értékekhez kapcsolódva, ame
lyekkel az olvasási módok jellemezhetők. Az ol
vasási módok és a specifikus értéktartalmak 
között elhelyezhető „eszközök”, modális kategó
riák az olvasási szisztémák, melyek egy olvasó
nak több kérdésre adott válaszaiból bogozhatók 
ki, s egyfajta koherenciával jellemezhetők, meg
mutatva, hogyan áll össze az olvasás logikai és 
ideológiai szövedéke. A francia olvasóknál az 
idegen kultúrához tartozó könyv (az adott kuta
tásban Fejes: Rozsdatemetője) a válaszok túl- 
szervezéséhez vezet, a magyar olvasó, országa 
regényének adja koherensebb olvasatát, s mint
ha a nem saját kultúrához tartozó könyv (Perec: Dol
gok) olvasása produktívabb variációkat engedne.

Jean Francois Barbier-Bouvet a kutatások 
céljáról és módszereiről szólva a fő problémát 
abban jelöli meg, hogy az olvasásszociológiai 
vizsgálatok többségükben az olvasókkal foglal
koznak és inkább kvantitatív megközelítésben, 
miközben árnyékban hagyják magát az olvasás 
aktusát. A befogadás-esztétikai kutatásokat, vala
mint Józsa és Leenhardt kutatását kivételekként 
tartja számon. A francia-magyar összehasonlító 
kutatás interpretációs rendszerét gazdagnak és 
komplexnek tartja, s megjegyzi, hogy adaptálá
suk más kutatásban eddig még nem sikerült.

Megítélése szerint az új információhordozók 
korában is embiematikus maradt a könyv a kultú- 
rális javak között, még a kevésbé olvasók kör
nyezetében is. Az empirikus vizsgálatok néhány 
csapdáját szellemesen sorravéve, az adaptálható 
módszertani irányzatokat is szempontjai közé il
leszti. Annak a kívánságának ad hangot, hogy a 
mennyiségi elemzések kapcsolódjanak össze az 
olvasó „saját hangjának” szemantikai analízisé
vel, a számlálás a gazdag interpretációval, az ér
telem és magyarázat kereséssel.

Lőrincz Judit
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Nagy Attila Keresik életük értelmét? : Olvasás, könyv
tár, szocializáció /  Nagy Attila; közr. az Országos 
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszerta
ni Központ. -  B p .: OSZK KMK, 1991. -  142 p.

Egy magyar olvasáskutatási alap
könyv margójára

A magyar olvasáskutatás hivatásos műhelyé
nek vezetője, Nagy Attila Keresik életük értelmét? 
Olvasás, könyvtár, szocializáció címmel tette 
közzé tanulmányai gyűjteményét. A kötet alcíme 
is -  a főcímhez hasonlóan -  beszédes, s mind
kettő jelzésértékű a szerző koncepciójáról, tár
gyához való viszonyáról.

A tanulmányok túlnyomó többsége az elmúlt 
másfél évtized 10-18 évesek körében végzett or
szágos reprezentatív olvasásszociológiai vizsgá
latainak döntően lélektani -  pedagógiai hevületű 
summája. A kisebbség is izgalmas kísérlet: egy
részt a tizenévesek olvasáskultúráját, értékrend- 
szerét, kulturális hagyományait, másrészt a 
könyvtár szolgáló és szocializáló szerepkultúrá
ját, lehetőségeit faggató kíváncsiság.

Az írások nagyobbik hányada már korábban 
napvilágot látott szépirodalmi és szakfolyóiratok
ban, így az ismerős mondatokat, mint a magyar

olvasáskultúra históriájának „közhellyé” klasszici- 
zálódott gondolatait is üdvözölhetjük.

A felső tagozatos diákok olvasási szokásairól 
írtak a 70-es évek végén végzett empirikus 
vizsgálatok összegzései. Egyet kell érteni Nagy 
Attilával, hogy a társadalmi rétegek szerinti szo
ciológiai vizsgálat pszichológiai-szociológiai egy
idejűséggel párosulva, árnyaltabb képet ered
ményezett volna a túlságosan általánossal 
szemben. A szociológiai-statisztikai elemzések 
korlátáit a szerző pszichológusi-pedagógusi ta
pasztalatával, kérdésföltevéseinek gondolati haj
lékonyságával és érzékenységével igyekszik 
átlépni. Ez a rejtett „összekötő szöveg” és dialó
guskészség, ami által a száraz adatok megeleve
nedni látszanak. E tanulmány olvasásközvetítők
kel foglalkozó fejezete a pedagógusokat érintő 
széphevű kérdésföltevések sorozata, hiánylista 
-  kívánságlista az iskolához. Ahhoz az iskolá
hoz, amelyiket kicsinyített társadalomként is szo
kás aposztrofálni. A mikrokozmosz -  az iskola -  
filozófiai-erkölcsi állapotát tehát valószínűleg nem 
vonatkoztathatjuk el a makrokozmoszétól.

Úgy gondolom -  szemben a hetvenes
nyolcvanas években elterjedt rejtett nézettel - ,  
hogy a könyvtár (könyvtáros) esetleg annyival 
volt demokratikusabb, dialógusérzékenyebb az 
iskolánál, amennyivel tágabb tere nyílt erre. A 
kontraszelekció elegánsan átlépte az emberi te
vékenységek, szakmák, presztízsharcok határait. 
Le kell nyelnünk a békát: az eltömegesedés nem 
új, s nem is keleti fertályunkra meghívott jelen
ség. A kultúrában dominanciája csak nőni látszik, 
nem kímélve sem iskolát, sem könyvtárat. Új filo 
zófiára, új stratégiára van szükség a helyzet reá
lis fölmérése alapján.

Hogy a kultúrkincsek (lehet, java) egy szű- 
kebb elit hedonista kiváltságai közé fognak tar
tozni? Miért, ez eddig másképpen volt?

Az 1983-84-es szociológiai vizsgálat a közép- 
iskolás korosztály olvasási kultúrájáról rajzolt 
helyzetképe sem örömtelibb Nagy Attila értelme
zésében az ifjabb korosztályénál. Különösen ér
vényes ez a versek értékét, hatását vizsgáló 
„versteszt” ereményét illetően.

Az utóbbi száz év igen-igen eltérő színvonalú 
szerelmes témájú magyar költői terméséből válo
gatott tíz versrészlet Pósa Lajostól Pilinszky Já
nosig terjedt. Az értékfelismerő képesség némi 
jelére (főleg az „érzelmesebb, gyengébb, népies 
giccs” elvetésére) csak a gimnazistáknál lehetett 
rábukkanni. Ugyanakkor Pilinszkynek egyértel
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