
Kikapcsoljon vagy 
„bekapcsoljon” az 

olvasnivaló?

Lőrincz Judit

A hazai olvasmányok térképén az irodalom, 
különösen a regény elég jelentős helyet foglal el. 
Az utóbbi években a kiadási struktúra érzékelhe
tően eltolódott a non fiction irányába, részben a 
dokumentumirodaiom, a memoár, a „leleplező” 
művek megjelenése okán, részben a tudomá
nyos ismeretközlő művek, a legújabban az ezote
rikus könyvek iránti figyelmet is számításba véve. 
Olvasnivalóink módosulása, a non fiction térhódí
tása lassan megy végbe. A magyar olvasmány
szerkezetben a fikció jelenléte továbbra is erős.

A könyvkiadás, mint üzleti vállalkozás újabb 
változásokat hoz, a kiadók a kezdetén járnak an
nak a folyamatnak, mely elsősorban a piac tör
vényeit veszi figyelembe.

Irodalmi kompetencia tekintetében öt mar
kánsan eltérő foglalkozási csoport olvasmány
szerkezetét, majd a jó  regénnyel szemben tá
masztott elvárásait mutatom be. Budapesten 
gimnáziumi anyanyelvi tanárok, mérnökök, vas
munkások, könyvtárosok 50-50 fős csoportjában, 
s 40, Tiszafüreden élő, mezőgazdasági fizikai 
munkát végző körében kérdeztük meg, hogy mit 
olvastak legutóbb. A könyvfajták, könyvtípusok 
iránti vonzalom rétegspecifikus, mint ahogy a re
génnyel szemben támasztott kívánalmak is elté
réseket rajzolnak ki az egyes csoportok között.

Olvasmányszerkezet

A kérdezés idején vagy azt megelőzően krimit 
olvasott a magyar fémmunkások 14, a mérnökök 
8 és a mezőgazdasági munkások 7%-a, a taná
rok és könyvtárosok közül senki sem. Lektűrt „tar
tott kézben” a fémmunkásoknak és mezőgazda- 
sági munkásoknak kb. egyötöde. A társadalmi, lé
lektani regények a tanárok, a könyvtárosok és a 
mérnökök körében találtak olvasókra (38, 28, il
letve 24%).

Elvárások

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mi a funkciója 
az olvasásra választott könyveknek, milyen szük
ségleteket elégítenek ki, milyen típusú elvárások 
előzik meg az olvasást.

Az általános olvasói szokásokat felderítő kér
dőívünk egyik kérdéséhez: Egy jó regénytől azt
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várom, hogy: -  huszonhárom válaszlehetőséget 
fogalmaztunk meg a következő sorrendben:

♦ elszórakoztasson
♦ biztasson
♦ beváltsa reményeimet
♦ tartson elém tükröt
♦ erősítsen meg
♦ felszabadítson
♦ újat mondjon
♦ állítson feladat elé
♦ pihentessen
♦ gondolkoztasson
♦ megnyugtasson
♦ segítsen megfogalmazni gondolataimat
♦ felvidítson
♦ alakítsa világnézetem
♦ ismereteket közöljön
♦ felfrissítsen
♦ rendítsen meg
♦ gyönyörködtessen
♦ tárjon fel összefüggéseket
♦ állítson példát
♦ igazolja elképzeléseimet
♦ tágítsa látóköröm
♦ cselekvésre késztessen
Nem maximáltuk a megjelölhető válaszlehe

tőségeket. A kétszáznegyven olvasó 1393 vá
laszlehetőséget jelölt meg.

A feldolgozás során három bokorba rendez
tük az elvárásokat kifejező válaszlehetőségeket 
aszerint, hogy ismeretszerzési, intellektuális funk
ciót töltenek-e be, vagy az élményszerzés termé
szetére vonatkoznak, vagy pedig a regényhatás 
emocionális erőforrás jellegére utalnak inkább.

I. Az informatív, intellektuális funkciót kifejező 
elvárások: újat mondjon, állítson feladat elé. Ezek 
a lehetőségek egyben erős aktivitás igényt is je
lentenek, a kognitív disszonanciát is megengedő 
attitűdre vallanak, a szellemi munkavégzés igé
nyét jelzik.

A valamivel gyengébb aktivitást kifejező vá
laszlehetőségek: gondolkoztasson, segítsen 
megfogalmazni gondolataimat, alakítsa világné
zetem, ismereteket közöljön, tárjon fel összefüg
géseket, tágítsa látóköröm.

II. Az élményszerzés természetét kifejező vá
rakozások, az aktivitás-passzivitás képzeletbeli 
tengelyén három csoportba tömörülnek. Az egyik 
végponton az erős aktivitás kihívását jelölők: cse
lekvésre késztessen, rendítsen meg, gyönyör
ködtessen, tartson tükröt, ezek a kívánságok 
szembenézést, önismeretet, talán a katarzis vá

gyát is takarják. „Bekapcsoló” funkciók, míg a má
sik pólus táján a „kikapcsolás” vágyát bejelentő 
kívánságok: elszórakoztasson, pihentessen, 
megnyugtasson váiasztípusok. A két pólus közöt
ti középmezőben helyezkednek el a kellemes 
közérzetet létrehozó élményfajta alakulására 
vonatkozó elvárások: felfrissítsen, felvidítson, 
felszabadítson a regény.

III. A regény várt hatása erőforrás, érzelmi 
színezetű „energiaforrás” is lehet. Az inkább akti
vitást kifejező vágyak: biztasson, erősítsen meg, 
váltsa be reményeimet, s a passzívabb, aktivitást 
kevésbé feltételező várakozások: állítson példát, 
igazolja elképzeléseimet. Ez utóbbiak az olvasó 
megerősítését szolgálják, vagy azért, mert köve- 
tendő-követhető mintául szolgálnak, „példát mu
tatnak”, vagy azért, mert nem jelentenek disszo
nanciát, az egyensúlyi állapot: a vélemény-atti- 
tűd-meggyőződés rendszer, érzelmi stabilitás 
fenntartását ígérik.

Nézzük meg, hogy felfedezünk-e olyan ten
denciákat, jellegzetes választípusokat, lehető
ség-csoportokat, melyek arra utalnak, hogy a kü
lönféle elvárások inkább egyik vagy másik foglal
kozási csoportot jellemzik. Azaz, mondhatjuk-e, 
hogy csoportspecifikus a jó regénnyel kapcsola
tos elvárás tartalma.

Kövessük nyomon a túloldali táblázatot.
A táblázatból kitűnik, hogy az informatív, intel

lektuális vonatkozású elvárások teszik ki az 
összes „bejelentett” igény felét, a másik 50%-on 
osztoznak az élményszerzés természetére 
(41,5%) és a hatás erőforrás jellegére utaló eivá- 
ráselemek (8,5%).

Nézzünk néhány intellektuális funkcióra vo
natkozó elvárást, mely csoportonként elég erős 
eltérést mutat. A jó regény gondolkoztasson, ezt 
az igényt az értelmiségi csoportok hozzávetőle
gesen kétszer annyian fogalmazták meg, mint a 
munkások és a mezőgazdasági kétkeziek. Állít
son feladat elé, ezt a lehetőséget a tiszafüredi 
TSZ-ben dolgozók egyáltalán nem, a mérnökök 
kétszer, a humán értelmiségiek háromszor annyi
an választják, mint a munkások.

Az ismeretközlést a tanárok fele olyan arány
ban tartják fontosnak, mint a fémmunkások és 
mezőgazdasági kétkeziek. Az összefüggések fel
tárását a mérnökök tartják elsősorban fontosnak 
a fémmunkások legkevésbé.

Az intellektuális elvárás a könyvtárosokban a 
legerősebb, a mérnökök és tanárok esetében ha-
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Mit vár a jó regénytől?
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sonlóképpen erős, a fémmunkások és mező- 
gazdasági kétkeziek választása átbillen az él
ményszerzés természetét kifejező elvárás-ele
mek javára.

Ha összevonjuk az elszórakoztasson, pihen
tessen, megnyugtasson válaszokat, mint a kikap
csolódásra vonatkozó kívánságokat, a mezőgaz
dasági dolgozók válaszainak 34%-a, a fémmun
kások 24%-a esik ide. A tanárok választásaiból 
9%, a könyvtárosokéból 11% tartozik ide, a mér
nökök közül többen igénylik a kikapcsolódást 
(18%) mint a két humán értelmiségi csoportból, 
de kevesebben, mint a fémmunkások és még ke
vesebben, mint a tiszafüredi TSZ-tagok.

A felfrissülés, felüdülés és felszabadulás vá
gya is mutat eltéréseket, de itt a csoportok közötti 
árkok nem olyan szélesek, mint a kikapcsolódás
igény esetében.

A jó regény, mint megrendítő és mint gyö
nyört (esztétikai élvezetet) okozó, valamint cse
lekvésre késztető erő igénye a humán értelmiségi 
csoportokban kétszer olyan erősen nyer kifeje
zést, mint a mezőgazdasági kétkeziek és munká
sok csoportjában, a mérnökök e tekintetben a 
közbülső helyet foglalják el.

Valamennyi foglalkozási csoport között a ta
nárok várnak többen biztatást és megerősítést 
(8%), a fémmunkások pedig példát kívánnak a re
génytől, azt igénylik, hogy igazolja elképzelései
ket (7%).

A teljes 240 fős mintából 47,5% (114 fő) férfi 
és 52,5% (126) a nő. A mezőgazdaságiak cso
portjában fele-fele arányban oszlanak meg, a két 
humán értelmiségi csoportban nagyon erős a női 
dominancia, a fémmunkások és mérnökök között 
a férfiak aránya jelentősen nagyobb. A teljes min
ta férfijai összesen 626, a nők 767 elvárás-elemet 
jelöltek. Kíváncsiak vagyunk, hogy a jó regénnyel 
kapcsolatos elváráslehetőségek választásában 
van-e szerepe a nemnek, azaz vannak-e jelleg
zetesen női elvárások vagy férfi igények. Elha
nyagoljuk azokat a lehetőségeket, amelyeknél 
nem találtunk nagy eltérést, viszont kiemeljük 
azokat, amelyekben erősnek találjuk a különbsé
geket.

Kétszer annyi nő vár biztatást a jó regénytől, 
majdnem kétszer annyi kívánná, hogy a regény 
tartson tükröt, és több, mint kétszer annyian vár
nak közülük megerősítést, mint férfi olvasó tár
saik.

Azt a lehetőséget, hogy a regény állítson fela
dat elé, a férfiak 28%-ban, a nők 71%-ban vá

lasztották, a gondolkodtatást a férfiak 37, a nők 
62%-ban jelölték. Az ismeretközlés igényét 54%- 
ban fejezték ki a férfiak, és 45%-ban nők, termé
szetesen az iskolázottságnak és a foglalkozás
nak nem elhanyagolható szerepe van, fontosabb, 
mint a nemi hovatartozásnak.

A két leggyakrabban választott elvárás elem 
mögött két alapszükséglet húzódik meg, az egyik 
a szórakozásé, a másik a gondolkodásé.

Hétköznapok, szórakozásigény

Nézzük meg, hogy a szórakozásvágy és az 
utolsó olvasmányt tükröző olvasmányszerkezet
ben szereplő krimi, kalandregény, lektűr és sci-fi 
együttes aránya hogyan osztja meg foglalkozási 
csoportjainkat. Ha tehát az összes választást, 
mely arra vonatkozott, hogy a jó regény elszóra
koztasson, 100%-nak vesszük, az egyes foglal
kozási csoportok választásainak megoszlási ará
nya a következő:

Vasipari szakmunkás: 7
Mezőgazdasági fizikai munkás: 24,7
Mérnök: 23,3
Könyvtáros: 15,1
Tanár: 12,2

Az olvasmányszerkezetben a krimi, kalandos 
regény, lektűr és a sci-fi együttes aránya így ala
kul:

Mezőgazdasági fizikaiak könyveinek 37,5%- 
a, a vasipari szakmunkásokénak 38%-a, a mér
nökök olvasmányszerkezetének 18%-a az ilyen 
típusú olvasmány, a könyvtárosok olvasmány
struktúrájában 10%, a tanárok körében pedig 
csupán 2%.

A magyar könyvkiadásban vizsgálatunk ide
jén az ilyen típusú könyvek hozzávetőlegesen 
csak 20%-ot tettek ki, a háború előtti, a piac meg
határozta 40-50%-os arányhoz képest egyáltalán 
nem mondható túlzottnak. Keresettségük azon
ban eltérő az egyes társadalmi csoportokban. A 
kiadott könyvek közötti fokozódó jelenlétük a kö
zeljövőben még erősebben éreztetik hatásukat.

A vasipari szakmunkások kedvelt hazai szer
zői között 48%, a mezőgazdasági kétkeziek által 
felsoroltaknak pedig 39%-a a lektűrszerző. Kö
rükben legolvasottabbak: Berkesi, Moldova, 
Rejtő. Mindkét csoportban népszerű: Mitchell: El-
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fújta a szél c. könyve, mely Magyarországon két- 
három évtizedig csak zugpiacon volt hozzáférhe
tő. A mérnököknél Moldova mellett Végh Antal a 
legolvasottabb, kutatásunk idején pedig a legol
vasottabb mű körükben: a.

A kedvelt külföldi szerzők közül Dumas, 
Hugó, Verne, Jack London kalandos, cselek
ménygazdag világba hívják olvasóikat, Agatha 
Christie sikere is „töretlennek” mondható; „Mikor 
első detektív-regényeimet írtam, semmi kedvem 
nem volt hozzá, hogy bírálgassam őket, vagy ko
molyan elgondolkodjam a bűntettről. Számomra a 
detektívtörténet vadászkaland volt, mindenesetre 
erkölcsi tanulsággal, valójában a középkori Je- 
dermann-misztérium utódja, a Gonosz bukása és 
a Jó diadala. Én is, mint mindenki, aki írt, meg aki 
olvasott, a bűnözők ellen voltunk, és az ártatlan 
áldozat mellett...” - írja Agatha Christie. (A krimi. 
(Vál. és szék. Keszthelyi Tibor) Budapest, Gon
dolat, 1985. 175-176.p.)

Az egységes világkép, közösen ismert motí
vumrendszer és az elveszett normarendszer he
lyett, ennek pótlására vágyódik az olvasóközön
ség a mítosz helyetti „mítoszba”?

Chandler szerint: „Minden olvasó menekül 
valamitől abba, ami a nyomtatott lapokon túl van; 
az álom minéműségéről vitatkozhatunk, de ál
modni funkcionális szükségszerűség. Minden 
ember kénytelen néha megmenekülni saját gon
dolatai szörnyű ritmusától... Nem képviselem kü
lönösképpen azt az álláspontot, mely szerint a de
tektívtörténet az eszményi "menekülés,,, csupán 
annyit állapítok meg, hogy bármi, amit élvezet 
céljából olvasunk, menekvés, legyen az a görög 
nyelvtan, matematika, asztronómia, Benedetto 
Croce vagy Az elfelejtett ember."(i.m. 321-322.p.)

A kulturális élményállandók; archetípusok, 
sztereotípusok jutnak szerephez a mítosz helyetti 
„mítoszban”. A tömegkultúra minden bekebele
zett információs rendszer sajátos élményeit for
dítja le kulturális élményállandókra, ezzel alapoz
za meg az univerzális érthetőséget, az elsajátítás 
ellenállásmentes könnyedségét Király Jenő meg
látásai szerint. (Király Jenő: A szórakozás = Kul
túra és közösség 1981/1 .sz. 3-28.p.)

Az olvasónak és a szerzőnek egyaránt szük
sége van a titokra, a titokzatosságra, a feszültség 
olyan fokozódására, mely az időben bomló ese
ményekkel párhuzamosan fut. Az elbeszélésnek, 
a narrációnak e műfajbeli törvénye azt kívánja, 
hogy az utolsó kísérlet legyen a csúcspont, az 
utolsó gyanúsított a bűnös. Todorov éppen a va

lószerűt láttatja meg a detekíívregény anti-való- 
szerűségében.

„Elkövették a bűnt, fel kell fedezni a tettesét. 
Néhány elszigetelt darabkából egy egészet kell 
helyreállítanunk. A helyreállítás törvénye azon
ban sohasem a közönséges valószerűség tör
vénye, ellenkezőleg: itt pontosan a gyanúsak bi
zonyulnak ártatlannak, és az ártatlanok gyanús
nak. A bűnös épp az, aki nem látszik bűnösnek... 
A titok megoldása, azaz az igazság nem fér össze 
a valószerűséggel... mégis, a detektívtörténet 
amikor az anti-valószerűre támaszkodik, egy má
sik valószerűség, saját műfajának törvénye alá 
kerül. Hiába tagadja a közönséges valószerűt, 
valamilyen valószerűnek mégiscsak a hálójában 
marad. Ez a tény súlyosan fenyegeti a titokzatos
ságra épülő detekíívregény létét, a törvény fölfe
dezése ugyanis a talány halálát vonja maga 
után.” (Todorov, Tzvetan: Du vraisemblable que 
l’on ne saurait éviter (A valószerű, melyet nem tu
dunk kikerülni.) = Communications. No. 11. 
1968.)

A szigorú műfaji kötöttségekkel bíró „klasszi
kus krimi” sokat változott, társadalmi konfliktusok 
ábrázolására egyik formája sem alkalmas. Ezt a 
hézagot kísérlik meg betölteni azok a lektűrök 
vagy non fiction elemekkel is operáló, többnyire 
divatos témákat feldolgozó regények, melyek 
„beszámítják” az uralkodó ízlésirányt. Ezek jelen
tős része mégsem képes a félelem, kíváncsiság 
és játékosság által motivált fantáziát működésbe 
hozni.

Szembesülni, gondolkodni, megfejteni

A kutatásba bevont tanárok és a könyv
tárosok kedvelt szerzőinek listájából arra követ
keztethetünk, hogy bizonyára Bálint fenn
tartásait és véleményét osztanák, ami így fest: 
Szeretném... ha a detektívregén érne véget
a tettes elfogásával, hanem azt is megmutatná, 
hogyan hat rá később tettének emléke, hogyan 
intézi el a kínos ügyet önmagával és a társada
lommal. Szóval: szeretném, ha a detektívregény 
mélyebb, igazabb titkokkal is szolgálna, ha nem 
féltené olvasóját túlzottan az örvénytől, ha dön
tőbb megrázkódtatásokat okozna, ha a fárasztó 
magánélettől nem a giccs sima világába gördíte
ne, hanem felrepítene a nehezen megfogható va
lóság éles magaslati levegőjébe. Olyan detektív-
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regényt szeretnék, melyet még Agatha Christie- 
nél is erőteljesebb szerző írna. Mondjuk: Doszto
jevszkij.,, (Bálint György: Néhány szó a detektív- 
regényről. = Pesti Napló, 1938. X. 2.)

Nézzük meg, hogy a tanárokat és könyv
tárosokat kik is repítik fel a "valóság éles magas
lati levegőjébe,,: Dosztojevszkij, Malamud, Garda 
Marquez, Mann, Ajtmatov, Updike, Csehov, Kaf
ka. Kedvelt hazai szerzőik listáján: Örkény, Ester
házy, Németh László, Ottlik, Déry, Hajnóczy neve 
nyer többször is említést.

A mit vár egy jó regénytől kérdésre a szórako
zás melletti másik leggyakrabban választott elvá
rás más típusú alapszükségletet jelöl, a gondol
kodásét.

Ha valamennyi választást, mely azt fejezi ki, 
hogy a jó regény gondolkoztasson, 100%-nak 
vesszük; a könyvtárosok 28,7%-kal, a vasipari 
szakmunkások 12,5%-kal a tanárok 25,9%-kal, a 
mezőgazd. fizikaiak 7,0%-kal a mérnökök 
25,9%-kal részesültek.

A történelmi, életrajzi, társadalmi, lélektani re
gények arányát vizsgáljuk meg a foglalkozási 
csoportok olvasmányszerkezetében: a tanár: 
54% a mezőgazdasági fizikaiak: 37,5%, a könyv
táros: 48% a vasipari szakmunkás: 24,0%, a mér
nök: 46%

Kutatásunk idején a tanárok legolvasottabb 
könyve: Esterházy Péter: Bevezetés a szépiro
dalomba, a könyvtárosoké Szász Imre: Ménesi út 
és Sálingen Franny és Zoey.

Ha a tanárok és könyvtárosok, azaz a "hivatá
sos olvasók,, kedvelt műveit és szerzői listáját val- 
latóra fogjuk, megállapíthatjuk, hogy e szerzők 
műveit nem lehet naivan, előfeltétel mentesen 
befogadni, az iskolák, irányzatok, izmusok közötti 
pontos orientálódást kívánják meg e művek, s az 
egymást vitató interpretációk ismeretét is.

A krimi, a kalandregény, a lektűr mindenki
hez, bárkihez szól, szólhat, a bennük foglalt cse
lekvés-sémák az evidencia erejével hatnak. A ta
nárok, a könyvtárosok, de a mérnökök kedvelt ol
vasmányai is nagyrészt vitatást, érvelést, 
értelmezést, igazolást kívánnak. Miért? Olyan újí

tó regényírók is szerepelnek a listán, akik addig a 
kultúra, a hatalom által rejtett, vagy titkolt jelen
tésrétegeket hoztak felszínre műveikben.

Örkény művészete újfajta érzékenységet kí
ván, újfajta műértést indukál. Noha e látásmód ro
kon az abszurd drámáéval, az anti-drámáéval, 
mégis a kelet-közép-európai variáns képviselőit, 
a lengyel Mrozeket, a cseh Bohumil Hrabali és 
Havett a groteszk látásmód kapcsolja össze s a 

történelemhez való viszony ambivalenciája.
A könyvtárosok és magyartanárok által felso

rolt kedvelt szerzők műveinek nagy részét az jel
lemzi, hogy a narrativitás logikája összetört, az 
idő zárójelbe tétetett, vagy a világlátás sokfélesé
ge lazán ötvöződik. Többszörös közvetítettség, 
erős reflektáltság prizmáján keresztül láttatóak.

Az éles műfaji határok elmosódását is megfi
gyelhetjük, az olvasottsági listán első helyen lévő, 
Szász Imre Ménesi út c. könyve a fikció és doku
mentum elemek keverésével dolgozik. Esterházy 
ráció kritikája, citátumokkal, beszédtöredékekkel 
gazdagon terhelt prózája az intertextualitás prob
lémáját veti fel. Éppen az ő prózája indukálja azt 
a fontos kérdést is, hogy mennyiben szociológiai 
és mennyiben művészeti jelenséggel állunk 
szemben?

Nádas Péternél az epikai ív sokszori megtö
rése, a belső monológok dezintegráló ereje több 
fiktív én szerep-kereszteződése, áttűnéses világa 
újszerű, olvasása nagy én-bevontságot kíván. 
Gyakoriak a lírai énhez kötődő leírás- és elsajátí
tásmódok.

TemesiFerenc: Porc. "regénye,, inkább vala
miféle komplex műfajta, a szótárcikk-forma és az 
epika vitális hömpölygése eredeti módon korlá
tozza, -  más oldalról felerősíti -  a hatást. Bonyo
lultabb szerző -  narrátor- fikció viszonyok alakul
tak ki, ezek eligazodási képességet kívánnak, s a 
reflektáltság felerősödése is új vonás, az olvasás 
tehát inkább megfejtést, feltárást igényel. Az 
esztétikai tapasztalat biztonsága és az új művek 
befogadásához szükséges "horizontváltás,,"- 
hogy Jauss kifejezésével éljek - ,  erős, nagy tá
volság befogását követeli meg.
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