
Az értékorientáció változása 
az olvasmányok alapján*
A hetvenes évektől a kilencvenes 
évek közepéig

Lőrincz Judit

Gazdasági -  társadalm i h á tté r

A KSH 1976/77-es, 1986/87-es és 1993-as időmérleg-életmód felvételei az emberek mindennapi életvitelében bekövetkezett változásokra derítenek fényt. A felvételek nyomán képet alkothatunk arról a folyamatról, mely röviden úgy jellemezhető, hogy a társadalom anyagi és szellemi reprodukciójára fordított idő milyen mértékben esett vissza, hogyan szűkült le. Az 1986/87-es és 1993-as időmérlegfelvételek két alapvető változásról árulkodnak: a kereső-termelőmunkára fordított idő visszaeséséről és a tévénézésre fordított idő megnövekedéséről.Empirikus szociológiai vizsgálatok felderítették, hogy a modernizáció késői lefutása hogyan hasította szét a magyar értékteret. Hankiss Elemér és kutatócsoportja időbeli és térbeli szakadást fogalmaz meg. Az időbeli szakadást a történeti folytonossá

gok, hagyományok radikális törése jellemzi. (Hankiss E. et al 1982.)Az ötvenes éveket nagyon erős normativitás, túlin- tegráltság jellemezte, a hetvenes években pedig a múlthoz, a történelemhez való viszony őszintétlen- sége miatt az orientációs pontok vesztek homályba. A közgazdászok ezidőben fogalmazták meg a térbeli szakadást a centrum és a periféria között. Magyarország településstruktúrájában egyharmad rész minősül perifériának. A periférián alacsony a civilizációs szint, a technológiai szint, az infrastruktúra és a szolgáltatások szintje, tehát ez az egyharmad ország a redisztribuciós alkukban eleve esélytelen volt.A hetvenes évek végén kisebb-nagyobb lefékeződésekkel megindult a „második gazdaság” megszer- veződése. Érdemes volt ennek keretei között mun
* A tanulmány alapjául az OTKA által támogatott T17835 sz 

kutatás szolgált A kutatást Faiussy Béla vezette
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SS LÓRINCZ JUDIT SSkatöbbletet vállalni és mobilizálni az anyagi megtakarításokat, ezek a többletjövedelmek kompenzálták az „első” gazdaság működési hiányosságaiból fakadó problémák egy részét. Az élet minőségének javítására ez adott reális lehetőséget Falussy és mások megállapításai szerint is (Falussy B. 1996.). Az államszocializmus alacsony bérei megélhetési biztonságot jelentettek, ha mégoly alacsony szinten is, továbbá az egészségügyi ellátásra, a családi pótlékra és a nyugdíjra való jogosultságot.A hetvenes, nyolcvanas évek fordulójától a második gazdaság legalizálódott, ennek hátterében állt az „első” gazdaság egyensúlyvesztése, a külső eladósodás felgyorsulása. A magyar gazdaság növekedésének 1970-es évek végi lelassulása a reálbérek csökkenése, az állam eladósodása világossá tette, hogy a társadalmi szolgáltatások tarthatatlanok. A lakás, az iskola és a kultúra területén az állam lefaragta a vállalásait, a költségeket pedig a családokra hárította. A családokat ez a többletteher felkészületlenül érte, hiszen a változások viszonylag gyorsan mentek végbe. A 60-70-es években a munkaerőpiacra bekerült alacsony iskolai végzettségű, szakmával nem rendelkezők estek ki először a rendszerváltozás után a foglalkoztatottak köréből. A gazdasági kényszerintézkedések vezettek a munkanélkülivé váláshoz, a jövedelem-kiegészítés leszűküléséhez.
Laki László hívja fel a figyelmet arra, hogy a munkanélküliséghez kötődő megélhetési formák alakultak ki, melyek az életvitel, értékrend és igényszint adott fokához kötődnek, sajátos fizetés-rangsorolási, fogyasztás-korlátozó technikákat dolgoztak ki, melyek nem a társadalmi és gazdasági integráció elfogadott formái felé ösztönöznek. (Laki L. 1997.)A kulturális javak iránti kereslet itt nincs és nem is igen lehet jelen, hiszen a középrétegek esetében is erősen lecsökkent. A sajtótermékek keresettsége visszaesett, a reáljövedelmek csökkenése, a lapok áremelkedése ennek elsődleges okai.

V á lto z á s o k  á tla g o s n a p o n  a n a p ila p o t o lva só  
18 -6 9 éves fé r f i a k  és n ő k  a r á n y á b a n , %

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján végbement rendszerváltás után Kelet-Közép Európában, így Magyarországon is az elmúlt évtizedeket szigorú kritikával illetik. Az államszocializmus sok szempontból alacsony teljesítményét bírálta az új politikai-gazdasági vezetés, más kérdés, hogy az azóta eltelt évek is szigorú megítélés alá esnek. A változások magukban hordták a világméretű modernizációs folyamatokba történő bekapcsolódás lehetőségét, ugyanakkor egyre érezhető a kiépülő piac- gazdaság nem kívánt hatása: 1,5 millió munkahely megszűnése, a 20 ezerről 700 ezerre nőtt munka- nélküli létszám (Laki L. 1997.). A piacgazdaságra való áttérés éveiben az infláció is megnövekedett, 30-35%-ról még 1996-ban sem lehetett 23% alá szorítani.A bekövetkezett fordulat az állam kulturális szférából történő kivonulását jelentette, és markáns változásokat hozott a kulturális termelés és fogyasztás folyamataiban és ezzel párhuzamosan a kultúra közvetítésében is.A tervutasításos modellben a kiadók meghatározott áron kiadták azokat a műveket, amelyekre engedélyt kaptak meghatározott példányban. A terjesztők a könyvtermést kötelezően átvették és megkísérelték azok eladását. Ha nem sikerült, vagy veszteség jelentkezett, az állam kifizette. Ebben a szerkezetben a tőke forgóalap formájában jelent meg.
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SS AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ VÁLTOZÁSA AZ OLVASMÁNYOK ALAPJÁN 88A magyar könyvszakma piacgazdasági modellre való átállítása tisztán kereskedelmi kapcsolatrendszerre való átállást jelent, melyben a piac minden szereplőjének saját tőkére, vagy hitelképességre van szüksége, a kockázati tőkének pedig a kiadói szférában kell megjelennie. A változást legfőképpen a tőkehiány és az alulfejlett infrastruktúra nehezítette. A nyolcvanas évtizedet jellemző forgalomnövekedés 1988-ban megtört, ennek oka a lakosság reáljövedelmének csökkenése volt. Az időközi sajtótermékek száma is leesett, s a megjelent lapok között háromszorosára növekedett a politikai jellegűek aránya, a tudományos jellegűeké viszont csökkent. A könyvkiadásban a kilencvenes években megjelent műcímek valamelyest növekedtek, a példányszám csökkenő tendenciát mutat, s a kilencvenes évek közepére stabilizálódik. (Lőrincz J. 1995.) A könyvárak 10-12-szeresükre nőttek, így a vásárlóképes kereslet jelentős csökkenésével kellett számolni az elmúlt években. A 60-70-es években a könyvek olcsók voltak, a házi könyvtárak gyarapodtak, most viszont erős megtorpanás észlelhető. A könyváremelés, a könyvtárak megfelelő állománygyarapítását sem teszi lehetővé, a gyűjtemények hiányosak, értékük csökken, pedig a könyvtárra utaltság egyre erősebb.
Szabadidő, aktivitás, olvasásAz időmérlegek elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy minél több a rendelkezésre álló szabadidő, annál nagyobb annak változatos felhasználására való igény, ezzel együtt csökken a tévénézés össz-sza- badidon belüli aránya.Az 1977 és ’86 közötti szakaszban a népesség egészénél a szabadidőben bekövetkezett növekedés nagyobb volt, mint a tévé előtt eltöltött időé, egyben több lett az olvasásra fordított idő. Az 1993-ra bekövetkezett változásokat jellemzi, hogy az összné- pesség időfelhasználásában a munkanélküliség

miatt a szabadon felhasználható időkeret megnőtt, ezt az időtöbbletet jelentősen meghaladta a tévé előtt töltött idő növekedése, csaknem valamennyi rétegnél csökkent az olvasásra fordított idő. (Falus- sy 1996. 41. p.)Az időmérleg vizsgálat tanúsága szerint 1986-ban a magyar férfiak 40 perces olvasásukkal az élmezőnyhöz tartoztak Finnország, Hollandia, Norvégia, Svédország mellett. A magyar népességet jellemző fél óra olvasási idő 1993-ban nemzetközi összehasonlításban közepes szint. 1986 után kevesebben, de több időt fordítanak olvasásra. 1977 óta szinte változatlan arányban olvasnak könyvet a nők, a férfiak aránya csökken, 1993-ra a két nem könyvolvasási aktivitás tekintetében még jobban eltávolodott egymástól.Míg a vidéki városok népessége a legnagyobb napilapolvasó (a helyi orgánumok népszerűek), a könyvolvasás terén Budapest vezet.
ism eretgyarap ítás vagy m en e 
külés?Az olvasott könyvek jellemző jegyeit figyelembe véve először a szépirodalom és a non-fiction arányára figyelünk.Az 1962-es KSH időmérleg vizsgálat alapján az ol-

V ált ozások átlagos napon a könyvet olvasó 18-69 éves 
férfiak és nők arányában (%)
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se LŐRINCZ JUDIT se

Változások átlagos napon a könyvet olvasó 18-69 
éves férfiak és nők időráfordításában (perc)

vasmányoknak mindössze 8,2%-a volt nem szép- irodalmi mű. Az 1976-os felmérés szerint 17% a non-fiction, 1986-ra ez az arány megnő, az olvasott könyvek 1/4-e (25,9%) ismeretközlő mű, míg 1993- ra újra jobban felerősödik a szépirodalom aránya az olvasmányszerkezetben, csak 17,9% a non-fic- tion aránya.Az iskolai végzettség elég erősen befolyásolja az ismeretközlő művek olvasását. A 8 általánost vagy annál kevesebb osztályt végzettek körében ez az arány 1976-ban: 14,5, 1986-ban 21,5, 1993-ban 17,9%, a legutóbbi felvételtől eltekintve tehát kevesebb a nem szépirodalmat olvasók aránya körükben, mint az össznépességben. A középiskolát végzettekre vonatkoztatva 17, 26,8 illetve 20,7% a nem
Az olvasott ismeretközlő irodalom aránya az isko

lai végzettséggel összefüggésben

szépirodalmi művek aránya a már említett időszakokban.A főiskolát és egyetemet végzettek olvasmányai között nagyobb arányban vannak a nem szépirodalmi, tehát szakmai és tudományos ismereteket közlő művek 1976-ban 31,4, 1986-ban valamivel több, mint az olvasmányok 1/3-a, 1993-ban viszont mindössze 1/5-e. Figyelemre méltó, hogy a különféle iskolai végzettségűek ismeretgyarapító olvasmányaik alapján 1993-ra nivellálódnak, csaknem megszűnnek a különbségek, feltűnő a homogenizá- ciós tendencia.A nők olvasmányszerkezete még inkább irodalmi dominanciájú. 1976-ban olvasmányaiknak alig több mint 1/10-ét, 1986-ban 1/5-ét és 1993-ban pedig 16.7%-ot tesznek ki az ismeretközlő művek, ezek között szerepelnek a gyermeknevelést segítő, házassági, válási problémákban eligazító könyvek, a hétköznapi tevékenységekhez kapcsolódó szakács, kötő, horgoló és a szobanövények gondozását tartalmazó könyvek. 1976-ban többen kézben tartották Bágyoni Attila: A szerelem ébredésétől a harmó
niáig c. könyvét, 1993-ban pedig ketten Horn Gyu
la: Cölöpök c. könyvét olvasták a vizsgált napon.A férfiak olvasmányai között 1976-ban 22,1% a szak- és az ismeretközlő mű, azaz kétszer annyi, mint a nőkében, 1986-ban olvasmányaik 1/3-a, 1993-ban pedig csak egyötöde. A házépítés, háztáji

Az olvasott szépirodalmi mű aránya az iskolai 
végzettséggel összefüggésben
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SS AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ VÁLTOZÁSA AZ OLVASMÁNYOK ALAPJÁN SSművelés, különféle hobby-tevékenységek és a tanulás segédeszközeiről is szó van itt, de Glasenapp: 
öt világvallás c. könyve is szerepelt olvasmányaik között. 1993-ban a vizsgált napon öten Churchill: A 
második világháború c. könyvét olvasták.Heten (közülük 3 férfi és 4 nő) olvasták a vizsgált napon Csengey Dénes: . . . .é s  mi most itt vagyunk c. könyvét, amely a generációjának életérzéseit megszólaltató Cseh Tamásról szól, a negyvenesek beilleszkedni nem tudásáról és nem akarásáról.Az 1976-os utoljára olvasott non fiction könyvek között szerepel Szabó László: 13 bíró emlékezik (említésszám: 12), Kuzmicsev: A maja papok titkai (5), Baracs: A fa l mögött Kína, Ráth-Végh: Hatalom
és pénz, Sellye ).: Életünk és a stressz 4-4 említéssel. 1993-ban a vizsgált napok olvasmányairól, tehát az éppen kézben levő könyvről kérdeztek. 65 említéssel szerepel a Biblia, amit a kódolás során -  megítélésem szerint vitathatóan -  a non fiction körébe soroltak. Imakönyvet 11-en említettek és a Képes 
Bibliát ketten. Két említéssel szerepel még Moody: 
Élet az élet után c. könyve. Ezen kívül igen nagy a szóródás. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy a 93- ban olvasott nem fikciós könyvek túlnyomó többsége vallási vonatkozású ( EGellért, Kamarás Ist
ván, Bubola, Woodrow, Rosa a könyvek szerzői). Településtípusok tekintetében is elég jelentős különbségeket találunk az utolsó, 1993-as felvételt kivéve. A községekben: 12,1, 20,9, 18,4% az ismeret- közlő könyvek aránya, a vidéki városokban: 20,2, 26,7, 18,2%-ot jelentenek a nem szépirodalmi olvasmányok, Budapesten ezek az arányok: 19%, 29%, 17%. 1986-ban jelentősen megnőtt a non-fic- tion aránya. A fővárosban ebben az időpontban csaknem 10%-kal több ismeretközlő művet olvasnak, mint a községekben. 93-ra a homogenizáció itt is érvényesül. Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a 60-79 éves idős emberek olvasmányai között 1993-ban csaknem 10%-kal nagyobb az ismeretközlő művek olvasottsága, mint a fiatalabb korosztályokban.

Milyen következtetésekre juthatunk a fenti számadatokból? Az ismeretgyarapító műveket tanuláshoz, munkához, a hétköznapokban való eligazodáshoz használjuk. A fikció kiemel az élet gondjaiból, elmenekülhetünk a hétköznapokból, képzeletbeli világot építhetünk fel.Az 1986-87-ben végzett finn-magyar olvasáskutatás során kiderült, hogy míg a finnek olvasmányainak 1/3-a non-fiction, Magyarországon csak 1/4-e. A finnek inkább az instrumentalista olvasás irányába mozogtak, a magyar olvasói mentalitás inkább expresszív jellegű, ez a tendencia 1993-ra fokozódott. (Lőrincz J. -  Vakkari, P.: 1991.)A kiadási struktúrában a „termékszerkezetben” természetesen jelentős változások mentek végbe abban a húsz évben, melyet kutatásunk felölel. Csak két jellegzetességre hívom fel a figyelmet. A nyolcvanas években a dokumentumirodalom aránya megnövekedett, a tudományos művek mellett az ezoterikus, parapszichológiái könyvek is megjelentek, de a legátütőbb változás az, hogy a szórakoztató művek, lektűrök elözönlötték az utcát, a hajdani „tiltott gyümölcsök” a piacra kerültek, a krimik, akcióregények, tudományos fantasztikus művek dömpingje nem hagyta érintetlenül az olvasók mentalitását.A non-fiction szelíd növekedése a kiadási struktúrában nem jelentősen növelte ezek olvasottságát. A szórakoztató művekről még a későbbiekben ejtünk szót. Az olvasás nem elszigetelt gyakorlat, a valóságos életmód része és az ízlés általános keretei között alakul. Nyugaton a regény lassú deklasszálódá- si folyamaton ment át, ugyanakkor a dokumentumirodalom térnyerése jellemző, az ismeretközlő irodalom olvasása szükségessé vált. Nálunk ugyan megnövekedett valamelyest az ilyen könyvcímek aránya a megjelentetett művek listáján, olvasásuk a nyolcvanas években emelkedett némiképp, az 1993-as adatok tanúsága szerint népszerűségük nem nőtt együtt fokozottabb jelenlétükkel. A világban való tájékozódás, a társadalomban való mozgás
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SS LÓRINCZ JUDIT selassan igényli az ismeretközlő könyvet, mint eszközt, noha a gazdasági és társadalmi szerkezet átalakulásának az élet különféle területein felmerülő ismeretkövetelményeknek kihívást kellene jelenteni. A kilencvenes években kiadott ismeretterjesztő művek külsőleg igényesek, színesek, sok ábrát tartalmaznak. Ez a fajta igényes, vizualitásra épülő könyvtípus drágasága miatt, a bérből és fizetésből élők számára csaknem megfizethetetlen. Az anyagi korlátok mellett szemléletbeli akadályokra is joggal gyanakodhatunk. Az ismeretszerzés viszonylag alacsony igénye, a tényekkel való szembesülés hajlandóságának gyengesége összefüggést mutathat a modernizáció és demokratizálódási folyamat lassú ütemével.Természetesen be kell kalkulálni, hogy az új technológiák, a képernyőről való olvasás kiegészítik a könyvekből származó információkat, az Internet is szerepet játszik, de a magyar háztartásokban nem olyan erős a jelenlétük, hogy indokolt volna az ismeretközlő művek háttérbe szorulása.
A fikcióA magyar olvasóközönség a XIX. század második felében alakult ki. Az Életképekben, Hölgyfutárban, 
Honderűben megjelenő tárcaregényeknek, azaz a lektűröknek ebben óriási szerepe volt. Ha visszapillantunk a századelőre, 1911 legnépszerűbb íróinak rangsora: Jókai, Mikszáth, Benedek Elek. Egy 1934- es felmérés tanúsága szerint Jókait Herczeg Ferenc követi, megelőzve Gárdonyit és Mikszáthot. Az 1962-es KSH időmérlegvizsgálat alapján Jókai, M ó
ricz, Mikszáth, Gárdonyi állnak a lista élén. Ehhez azt fűzöm hozzá, hogy 1962-ben lektűrök alig jelentek meg a magyar könyvpiacon.Milyen az olvasott művek összetétele az elmúlt húsz év három felvétele alapján, ha az írás időpont
ját vesszük figyelembe? Feltűnően kevesebb XIX.

századi művet olvasunk most, mint húsz évvel ezelőtt, 1976-ban az olvasmányok 29, 1986-ban 15, és 1993-ban 9%-át jelentik a múlt századi és a század eleji könyvek. A múlt század vonzereje erősen lecsökkent, kiváltképp ha visszaidézzük, hogy a kedvenc szerzők listája a 60-as években így kezdődött: Jókai, Mikszáth, Gárdonyi.. .1976-ban az utoljára olvasott könyvekről adtak számot a kérdezettek. Jókai-művek viszonylag nagy arányban szerepeltek: Aranyember (29 említés), A kőszívű ember fiai (20), Fekete gyémántok (19), És mégis mozog a föld (9), A lőcsei fehér asszony (8), de 19. századi realista művek közül Tolsztoj: Háború és béke (18), Anna Karenina (11), Stendhal: Vörös és fekete (11), Gogol: Holt lelkek (8), Zola: Tisztes úriház (8) is több ízben szerepel a felsorolt könyvek között. (Zárójelbe tettem az említésszámot.) 1993-ban összesen 29-en említették Jókai Mórt (beleértve a vizsgált napon az összes olvasott Jókai könyvet). Tolsztoj 4, Mikszáth Kálmán 5, Stendhal 4 említéssel van jelen.A kortárs művek a KSH felmérése alapján 1976-ban az olvasmányok 10%-át jelentették, 1986-ban már 31%-ot tesznek ki és 1993-ban pedig az olvasmányok több mint fele (56.7%) frissen írt műveket tartalmaz. A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete megbízásából a Szonda Ipsos 1996-os 5000 fős mintájú adatfelvétele alapján 40%-ot tesznek ki az 1990 után és 22%-ot az 1980 és 1990 között született művek. A KSH és a Szonda Ipsos adatai összecsengenek. Azt az örvendetes tényt is takarhatnák az adatok, hogy olvasmány- szerkezetünk modem, lépést tartunk a mával, kor- társai vagyunk magunknak, igényes kérdéseinkre, friss igényes válaszokat kapunk, olvasmányaink segítik az életünkben felmerülő problémákat láttatni. Ha tovább haladunk és figyelembe vesszük, hogy az olvasmányok jelentős százaléka lektűr és erőteljes a nem fajsúlyos művek növekedése, önbizalmunk indokolatlan.Nézzük a stílus szerinti megoszlást.
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88 AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ VÁLTOZÁSA AZ OLVASMÁNYOK ALAPJÁN 88A nők 12%-kal több lektűrt olvasnak, mint a férfiak. Ha e szempontból figyelembe vesszük a településtípust, a vidéki városokban a lektűrök csaknem az olvasmányok 3/4-ed részét teszik ki (71,2%). A felsó'fokú iskolai végzettség s egy határozottabb értékekre orientált ízlés szab valamelyest gátat annak, hogy az olvasmányokat eluralják a lektűrök, a populáris regény. A felsó'fokú végzettségűek olvasmányszerkezetében 20%-kal kevesebb a szórakoztató olvasmány. Állítsuk egymás mellé az 1976-ban
Az olvasott könyvek stüus szerinti megoszlása a 18-69 

éves össznépességben.1976.

és az 1993-ban olvasottak első 10 könyvét az említési gyakoriság csökkenő rendjében. ( a túlol
dali táblázatot.)Orosz szerzők közül 1993-ban Tolsztoj, Szolzsenyi- cin, Paszternák, Jefremov, Bulicsov, Csehov, Szem- jonov és Bulgakov került említésre.Közép- és Dél-Amerikát 1993-ban a magyar olvasmányszerkezetben Mitchell, Garda Marquez, Korda, Amado Allende képviseli, viszont Észak Amerikát 118 szerző 265 említéssel. Sorrendben az első nyolc (5 említéssel bezárólag): Steel, D. (46) A ke- resztutak és a Szenvedély a legolvasottabb könyvei, Cook, R. (31), King, St. (13), Riplay, A. (8), Blake, J. (5), Uris, L. (5), Shaw, I. (5).Jókait Steel és Cook megelőzi. Rendkívül népszerűek a nők körében Kenneth lektűrjei: Randevú Rómában, Minden tavasz véget ér, Holdfény Kairóban, Halálos háromszög, Dupla martini, A hermeli- nes hölgy. Leslie Lawrence könyvei közül pedig a Sindzse szeme, Keselyűk gyászzenéje, A gonosz és a fekete hercegnő forogtak közkézen.

Kik a legolvasottabb szerzők 1993-ban?
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A legolvasottabb szerzők 1976-ban és 1993-ban

A lektűrök aránya az iskolai 
végzettséggel összefüggésben
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SS AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ VÁLTOZÁSA AZ OLVASMÁNYOK ALAPJÁNA magasrendű, az élet problémáival farkasszemet néző, a létezés értelmét kereső, személyiségtudatot fokozó szigorú irodalom, ma kevesek érdeklődésére tarthat számot. Babits szavaira utalok: „ . . .a z  ér
tékek érzése elvész itt, a címtáblák színes borítékok 
hangosan kiáltanak s egyiknek kiáltása elnyomja a 
másikét, az irodalom folyama meggyorsul, majdnem 
olyan gyorssá válik, mint az újságírásé, ahol a reg
geli estére elavul, s „történelmi relikvia” lesz, a lite- 
ratúra nem nyugodt kincsek gyűjteménye többé, 
nem sziget és menhely, hanem folyón úszó kortör
melékek egyforma, végeérhetetlen menete.. .  ” (Babits M. 1933,89. p.)Térjünk vissza az olvasmányok szerzőinek nemzetiségi hovatartozására. 1976-ban az olvasott szerzők fele magyar, azt is tudjuk, hogy több a klasszikus realista és a romantikus mű az olvasmányok között. Ma magyar szerzők az olvasmánystruktúra 1/3-ad részét sem adják ki (31,3%). A nyugat-európai írók aránya a legkiegyenlítettebb az idősorokban, 26-30% között mozog az elmúlt 20 évben. Az amerikai szerzők részaránya 12%-ról 30%-nyira növekedett a magyar népesség olvasmányszerkezetében.Az írás, olvasás kettős szereppel bír, egyrészt érintkezési eszköz, s mint ilyen a tudás eszköze, másrészt hatalmi eszköz. A jelentés, jelentésmegértés hatalmi logika alapján működik, Bourdieu kifejezésével élve a kizárás és a bekebelezés mechanizmusain át az írás szimbolikus tőkeként viselkedik. A gyakori és vonzó olvasmányok -  mint láthattuk -  nem a magasrendű művészet köréből kerülnek ki. A tömegigény és ízlés visszahat a könyvpiacra, a szellem eredményei a kulturális piacon működő tőke értékesülési mechanizmusának kiszolgáltatottak. A tömegkultúra a sajátos élményeket kulturális élményállandókká változtatja, így biztosítja az elsajátítás ellenállásmentes könnyedségét. (Király J. 1981.) A kalandregény, a krimi, a lektűr bárkihez szólhat, a bennük foglalt cselekvéssémák az evi

dencia erejével hatnak, a sztereotípusok jutnak szerephez.A krimi, a kalandregény, ennek mai változata az akcióregény, a sci-fi, a thriller a nagy tömegekben megjelenő szórakoztató, papírfedelű könyvek „széles spektrumát” jelölik. Bár ezek a könyvek sem olcsók, viszonylag megfizethetőek. A szerelmes románcok, füzetes regények, a misztikus kísértettör- ténetek -  vérfarkasokkal, vámpírokkal, a rablással, gyilkolással, kincsen való osztozással - ,  a fizikai erőszak érvényesítésével operáló könyvek úton útfélen kínálják magukat. A televízió ilyen típusú adásainak inger-tengerét erősítik. Helyzetünk tudatosításához, az életcélok megfogalmazásához, követhető álmaink megformálásához realizálásához nem járulnak hozzá.A kultúrának folyamatosságteremtő szerepe van, a hagyományok akkor is összefüggésrendszert alkotnak, ha az elemek között ellentmondás feszül. A populáris regények ilyen mérvű jelenléte az olvasmányszerkezetben a hagyományos értékrendet megkérdőjelezi, ahhoz képest ellenvilágot jelöl és zavart teremt mindegyikben a másik értelmezhetőségét illetően.A szubliteratúra szaporodása, olvasottsága, és az ilyen típusú TV-adások nézettsége mögött egy integrációs folyamat zajlik. Baudrillard kifejezésével élve: a legkisebb közös kultúra vezérel. A fogyasztókat tárgyak, összefüggések terén állandó sürgetések hajszolják, reklámok kondicionálják. Fajsúlyos irodalom, színház, szülőkkel, tanárokkal történő elmélyült beszélgetés helyett horror, reklám, krimi, agresszív akciók sorozata, vagy képregények leegyszerűsített világa csábít.Vajon ezek hozzájárulnak-e az életmód jobbításához, az életkörülmények humanizáltabbá tételéhez és az életben betöltött szerepek jobb körülhatárolásához? Aligha. Silányabb, értékmentesebb, látszatokra adó világot közvetítenek, a választás szabadságának illúzióját keltik, ugyanis a sémák egyformák.
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Sum m ázatírásom elején felvetettem, hogy a piacgazdaságra való áttérés a társadalom egyes rétegeit igen nehéz helyzetbe hozta, a nem kívánt hatások egyike a munkanélküliség, de a középrétegek jelentó's része is primer szükségleteinek kielégítésére fordítja jövedelmét. A szellemi újratermelődés csorbát szenved a kulturális termékek árnövekedése és a reálbérek radikális csökkenése miatt.A hátrányosabb helyzetbe kerülés nivellálódást, ho- mogenizációt eredményez a szellemi reprodukció tekintetében is. Az ismeretgyarapító művek arányának csökkenését és a lektűrök felfokozott olvasottságát hoztam példaként. A népszerű művészet, az irodalom alatti félirodalom a félművelt, eltömegesedésre hajló, passzívan viselkedő közönséggel számol elsősorban, a kultúra a kereslethez igazodó árutermelés kereteibe illeszkedik. A kereslet mozgatja az alkotókat, a kultúra termelést, a tömegtermékek pedig elszegényítik a képzeletet, silányítják az ízlést. Mivel az olvasás a valóságos életmód része, az olvasottak minősége hat a mentalitásra.Az elmúlt húsz év számadatai mögött -  az időmérleg táblázataiban -  negatív tendenciák rejlenek, az olvasott könyvek nagy hányada irodalom alatti irodalom, mely kizárólag a szórakoztatást szolgálja s nem segít a kulturális identitás megszilárdításában.
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