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MIÉRT OLVAS ÖN?1/

Az "Olvas ók Társasága** /Seclété dss leoteurs/ - a saját maghatá
rozása szerint - olyan magánjellegű társulat , melynek célja; "azoknak 
az olvasóknak együvé tömörítése, akik szívesen vesznek részt korunk 
szellemi és művészi vitáiban"^/. Az egyesületet 1952 végén alapította 
Párizsban egy fiatal könyvkereskedőkből álló csoport azzal a céllal, 
hogy az Írók és a közönség között kapcsolatot létesítsenek és eszme
cserét indítsanak. Az egyesület tagjainak sorában azonban kritikuso
kat, Írókat és kiadókat is találunk. Az egyesület havonta felhívja 
olvasói figyelmét valamely kiváló munkára, s ugyanakkor közzé teszi
azoknak a válogatott müveknek jegyzékét, amelyek a megjelent ujdonsá-

'  '>  *

gok között - megítélése szerint - a legméltóbbak az érdeklődésre.Ezen
kívül minden évben nagy nyilvános vitát rendez, melyre — tagjain kívül 
meg szokta hívni a könyv és az olvasás szakembereit is. Az 1957*évben 
ez volt a vita tárgya: "Miért olvas ön? Vajon az olvasás, ha nem ki- 
mondottam tájékoztatás céljaira szolgál, szabad tevékenységnek tekint
hető-e, vagy ellenkezően, olyan közvetett hatások eredménye, amelyek 
megállapításra várnak?"

A vita szervezői tapasztalati anyagot kívántak összegyűjteni a 
közművelődési könyvtárak, különösképpen pedig a bibliobuszok könyvtá
rosaitól, ’z ért Felndron,a Dl re ct ion des blbliothequea de Francé tech- 
nlkal osztályának vezetője és az Olvasók Társasága Pártfogó bízott-

1/  _  “Az a cikk annak az ankétnak eredményeit mutatja be, amelyet a le 
Service teohnique de la Dlrectlon des bibllotheques de Franoe tar
tott. A beérkezett válaszokat Pierre Riberette könyvtáros dolgozta 

2 ,̂ fal» 6 ügyanő állította össze ezt a jelentést is.
Székhelye: Paris, 17 0, boulevard Saint-Germain /VI®/.
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ságának tagja, a 1'Aisna-i, Moss11a-i , Lóir-et-CIier-i, Deux-Sovras-i 
és RhSne i központi kölcsönkönyvtárak néhány könyvtárosát felkérte a 
vitában való részvételre, illetve, amennyiben ebben akadályozva lenné
nek, arra, hogy Írásban közöljék vele a kérdéssel kapcsolatos megfi
gyeléseiket és javaslataikat,

Bár a meghívott könyvtárosok javarésze a fővárostól való távolság 
miatt nem tudott az összejövetelen résztvenni, mégis az általa közölt 
tapasztalati anyag, melynek beküldésére M. Poindron közvetítése révén 
sor kerülhetett, olyan élénk érdeklődést váltott ki, hogy elhatározták 
az adatgyűjtést -valamennyi központi kölcsönkönyvtárra ,még további moz- 
gókönyvtárakra s végül néhány olyan városi közművelődési könyvtárra is 
kiterjesztik, amelyeknek meghívására - idő hiányában - már nem volt letfej' -
hétőség. A szóbanforgő Intézetek vezetői valamennyien megkapták a i» 
Aisne-i, Moselle-1, Rhone-i, és Deux-sévres-1 központi kölcsönkönyvtá- 
rafc könyvtárosainak sokszorosított válaszátj ezekkel kapcsolatban kel
lett véleményt nyilvánltaniok,

A  kapott válaszok nagy száma s a bennük kifejezésre jutó érdeklő
dés azt bizonyltja, hogy a megkérdezett könyvtárosokköráben nagy 
visszhangra talált ez az ankét, mert a franciaországi könyvtárak utján 
közvetített olvasás problémájának néhány különleges vonatkozására irá
nyította reá a figyelmet. A jelen tanulmány kísérlet kíván lenni az el 
hangzott észrevételek összefoglalására. Ezek az észrevételek a könyvtá 
ros oknak a közönség olvasására vonatkozó saját tapasztalatain, a fiók- 
könyvtárosokkal /őépositalres/ és- az olvasókkal való állandó érintkezé 
sén, s egyeseknél azokra a kérdőivekre kapott feleleteken nyugszanak, 
amelyeket az ankéttel kapcsolatban közönségük körében szétosztotta.

Lehet, hogy csodálkozva állapítja mag majd az olvasó, milyen vé
leményeltérések, sőt ellentétek állapíthatók meg a kapott feleletek 
között. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy az olvasás ügye 
megyénként és könyvtártípusonként - aszerint, hogy megyei kölcsönkönyv 
tárakról, vagy községi könyvtárakról van-e szó, - nagyon különbözik 
egymástól és hogy a megállapítható különbségek tulajdonképpen a könyv
tárak egymástól különböző közönségének vegyes összetételét tükrözik 
vissza. Végül az is megállapítható, hogy a közölt megjegyzések javaré
sze inkább azoknak az olvasóknak nagy tömegére vonatkozik, akikre a
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kö&yvtároa közvetlen hatást tud gyakorolni, akiket befolyásolni tud, 
mint arra a kisszámú, müveit olvasőrá, aki könyvkérései révén észreve
hetően emeli ugyan a könyvállomány szellemi színvonalát, viszont kevés
bé könnyen irányítható.

♦ + +

Miért is olvas az ember? Á könyvtárosoknak erre a kérdésre adott 
válasza csaknem egyöntetűen azt domborítja ki: sokkal inkább azért, 
hogy szórakozzék, mint attól a törekvéstől vezettetve, hogy képezze 
magát.

Ez a szórakozás-szükséglet egyúttal bizonyosfajta menekülésvágy- 
gyal la egybevág, Az olvasók többsége ui, ha szórakozni kíván, akkor ki 
akar menekülni a való élet korlátáiból, á mindennapi élet gondjai közül 
Ilyen vonatkozásban leginkább a kalandor-, a szerelmi-, a humoros és a 
detektív regények kötik le. Mások viszont, különösen a férfiak, a látó
határuk, illetve elfoglaltság! területük felcserélése utján kívánnak 
szórakozni, úgy azonban, hogy ne hagyják el közben a való élet talaját* 
Egy részük tehát útleírásokat, felfedezésekről szóló vagy történelmi 
munkákat keres, más"részük pedig különösen a jelenkorra vonatkozó le
írásokat szereti, mert ezek általuk is Ismert, sőt részben átélt ese
ményekre vonatkoznak. Iámét mások szabad idejüket hasznosan, olymódon 
szeretik eltölteni, hogy a foglalkozásukra, vagy az azzal határos terü
letekre vonatkozó ismereteiket bővítik /Wzőgazdasági s zakkönyvek, ezer- 
mesterkedésre, lakberendezésre vonatkozó könyvek olvasása.*,/. Nagy 
általánosságban, a meglehetősen hozzávetőleges szólva, a nagyvárosok 
és nagyobb mezővárosok lakói az olvasásban mindenekelőtt a környezet
ből való kimenekülés eszközét látják. Ezzel szemben a falusiak - 
Mlle Le Courtois-nak, Hant e-Vienne megye mozgőkönyvtára könyvtárosának 
tanúsága szerint - nagyobb érdeklődést mutatnak az olvasmány tanulsá
gos oldala iránt*

De ha mindjárt elismerjük is, hogy az az: olvasó, aki szórakozás
ból olvas, jobban szereti a regényt, vagy a regényhez hasonló dolgokat, 
mégis egyúttal rosszálőlag arra is rá kell mutatnunk, milyen híjával 
van olvasóközönségünk a komoly dolgok iránti érdeklődésnek, s mily nagy
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mértékben vonzódik a könnyű könyvek iránt* Mert valóban vannak olyan 
regények, amelyeknek olvasása a művelődés forrásán! szolgál s az olva
só lelki gazdagodását eredményezi5 a könyvtárosok törekvésének- tehát 
inkább arra kell irányulnia, hogy'az olvasóközönség körében jó könyvet 
terjesszenek, akár regényekről, akár ismeretterjesztő olvasmányokról 
legyen Is szó, — mint hogy7 olyan túlságosan magas színvonala munkát 
tukmáljanak reá, amelynek olvasása csak közepes haszonnal jár számára* 
Már pedig ilyaa vonatkozásban a regény a műveltség terjesztésének egyik 
leghatásosabb eszköze*

Viszont azért is olvas az ember, hogy művelődjék* Bár elég nehéz 
különbséget tenni ez érdek nélküli művelődés utáni vágy s a kíváncsi
ság között, amely olykor indiszkrét, sőt egészségtelen is lehet* "Az 
egészen minimális, könnyű tájékozódásnak a szükséglete biztosítja a 
nagyközönség soraiban a napilapok és a hetilapok, különösen pedig a 
képes hetilapok sikerét minden területen* Ez a siker annak az elemi 
szellemi kíváncsiságnak a jele, mely az emberek javarészében meg t a Iái - 
ható".* 5/

Különösen a könyvtárak fiatal látogatóinál találkozunk Ilyenfajta 
kíváncsisággal, amely komoly művelődési vággyal szokott párosulni* "A 
fiatal fiuk - Írja Vaillant, a GrenobXe megyei könyvtár könyvtárosa - 
már tízéves koruktól fogva csak népszerű műszaki és tudományos folyó
iratokat olvasnak." Ami a felnőtteket illeti, a háziasszony a legna
gyobb regényfogyasztó, akár ábrándvllágba való menekülést jelentő 
szentimentális, akár detektlvregényekről legyen is széf azzal szemben 
a férfiak inkább azért olvasnak, hogy műveljék magukat} főként közü
lük kerülnek ki a történelmi müvek, az útleírások és a népszerű tudo
mánya könyvek műkedvelő olvasói. "Általánosságban véve - vonja le 
Delrieu kisasszony a következtetést - úgy látszik, a férfiak reálisab
bak olvasmányuk kiválasztásában, mint a nők," Vidéken, Így pl. Hérault 
környékén, a földművelésre vonatkozó könyvek sikeréről számolnak be, 
akár e gazdaságok gépesítéséről, akár szőlő-, vagy gyümölcstermelésé
ről legyen Is bennük szó. Ugyanígy egy olyan munk&svárosban, amelyet a 
grenoble-£ városi bihllobusz látott el könyvekkel Vaillant azt figyel

MIM H M  ■ Tinin ! ■ +

5' Mlla Hassona az albi-1 városi könyvtár könyvtárőre, a tarn-1 köz
ponti kölcsönkönyvtár Igazgatója.



- 47 -

te Heg , hogy az olvasók kifejezetten aa ismerettár jesztő könyve kot ,mint 
pl. életrajzokat, s útleírásokat részesítették előnyben a regényekkel 
szemben.

Aa olyan olvasó, aki attól a komoly vágytól vezettetve vesz köl- 
osön könyveket, hogy magát művelje, olykor egészen határozott "specia
lizál ódáét1* árulhat el az olvasmányok tekintetében. Például szolgálhat 
erre az a vidéki közjegyző, aki az olasz ranaissanceért lelkesedik,vagy 
az a továbbképző tanfolyam-igazgató akinek a paleontológia a kedvenc 
területe. Kétségtelen, hogy az ilyenfajta olvasók agy-egy könyvtár ol
vasóközönségének csak törpe kisebbségét teszik ki, viszont ezek jelen
tik a Mhajtő-erő"-nek nevezhető részét. A könyvtáros különösen ezekre 
szokott büszke lenni, mert az ilyen olvasók idézik közvetve elő vala
mely állomány vagy egy kölosönkönyvtár valamelyik osztálya szellemi 
szintjének emelését, még abban az esetben is, ha csak kivételszámban 
jönnek.

♦ +• + + .

Ha az olvasást szórakozásnak tekintjük, akkor nem tűnhetik kivált
ságos elfoglaltságnak azok között a tevékenységek között, amelyekhez az 
ember szórakozás céljából folyamodhatiks »Az élemedettebb korú szemé
lyek, a néhány nő kivételével, úgyszólván senki sem szenteli szabad 
iajét kizárólagosan az olvasásnak, hanem hasonló érdeklődést tanúsít a 
rádió, a mozi, a zene, a tánc, az ezermesterkedés, a sportok, a kártya
játékok, a horgászás, a kertészkedés atb. iránt... Az olvasás ugyan
olyan eszköz a szórakozásra, mint bármi más5 az olvasást főként rossz 
időjárás esetére, más foglalkozással ki nem töltött órák, pl. az esté
nek felhasználására tartogatja az ember, amikor szórakozás céljából 
semmi máshoz sem folyamodhat ik.

Jelenleg a televízió látszik az olvasás legkomolyabb versenytár
sának* Mindazokban a megyékben, ahol csak elterjedt, Így Haut-Rhin-ben 

a könyvtárosok a televízió bevezetésének következményeképpen a köl
csönzések számában nagyon észrevehető csökkenést állapítottak meg.Ennek 
e,«._enére nem lehetetlen, hogy az slső elragadtatás elmúltával "a tele-
4 / -— — -----

Mlle oourjíoia, Haute-Vienne város mozgókönyvtárának könyvtárosa.
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víziős készülékek tulajdonosai visszatérnek majd az olvasás szolidabb 
élvezetéhez*" Amint Barna kisasszony Haut-Rhin megye központi könyvtá
rának igazgatója megállapította? "egyesek közülük elolvasás végett már
is kikölcsönöztek olyan darabokat, amelyeknek előadását vevőkészülékük 
képernyőjén már láthatták." Ezt a reményt megerősíteni látszanak azok
nak a vidéki könyvtárosoknak és letéti könyvtárvezetőknek a tapaszta
latai, ahol a televízió már több év óta meghonosodott. Kétségtelen, 
hogy mivel a televíziós adások javarésze csak közepes érdeklődés fel
keltésére látszik alkalmasnak, ez a körülmény minden bizonnyal a fej
lettebb Ízlésű, s magasabbfoku élvezetekre törekvő közönségnek a könyv
höz való visszatérést fogja előidézni..*...

Ezek a példák, bár azt mutatják, hogy az olvasás utáni vágy tel
jesülését a gyermeknél csakúgy, mint a felnőtteknél, magakadályozhat
ja a családi vagy társadalmi környezet, mégsem zárják ki annak a le
hetőségét, hogy az olvasást általában vévs szabad tevékenységnek te
kinthessük.

Annál szabadabb tevékenységnek tekinthető az olvasás, - Mlle 
Dalriaunek, Bas-Rhltt megye központi kölcsönkönyvtára igazgatójának 
tanúságé szerint, - "mennél magasabb az olvasó szellemi színvonala.
A kezdő olvasó — bármily hatás /ideértve magának az iskolának hatását 
is/, eredményeképpen határozza is el magát az olvasásra, - könnyen 
aláveti magát más akaratának a könyvkiválasztás tekintetében* Ezzel 
szemben a valóban müveit olvasónak kisebb a fogékonysága a külső ha
tások iránt, akár személyek részéről történik, akár aktualitás alak
jában jelentkezik". Ennek a megállapításnak; megerősítéséül szolgál 
egy charente-i olvasónak józansággal teli megállapítása: "Az olvasás 
szabadságát természetesen erősen korlátozza a rendelkezésre álló idő, 
ugyanilyen mértékben azonban az olvasó szellemi képességei is." S a 
derék ember hozzáteszi még: "Mert vállalkozhatnám-e én pl. Einstein 
olvasására?"

Az olvasó olvasási szabadságát azonban ezenkívül még a rendel
kezésére álló könyvek fajtája is korlátozza. Ilyen vonatkozásban a fa
lusi lakosság hátrányosabb helyzetben fan, mint a városi, mert az az 
állomány áll csak rendelkezésére, amelyből egyes előnyős helyzetben
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lévő megyékben a központi kölcsöttfcőnyvtár , vagy más hasonló szarvasét 
mozg ókönyvtára áll. Oly mértékben választhat csak tehát, amily mérték
ben az lehetővé válik számára. "Ennek ellenére nagyobb választási lehe
tőség kínálkozik az olvasó számára a könyvtár polcain, mint ha szombat 
este beül a fala egyetlen mozitermébe, ahol nincs lehetőség arra, hogy 
filmjét maga válassza meg.

•í- +  * f  4*

Az olvasót érő legfontosabb hatások sorában első helyen a sajtó 
hatását kell megemlítenünk, akár Írott /párizsi, vagy vidéki napilapok/, 
akár rádión, vagy televízión keresztül közvetített akusztikai, vagy 
akasztlkai—vizuális sajtóhatásról legyen Is szó. Meg kell azonban álla
pítanunk, hogy ez a hatás csaknem kizárólagosan kerülő utón mutatkozik 
és hogy éppen az irodalmi rovatok réazssülnek az olvasók részéről a leg
kevesebb figyelemben.

Bizony, sajnálatos dolog, hogy a vidéki napisajtó javarészében 
olyan kevés tér jut az irodalmi tevékenységre, hogy a könyvszemle szin
te kizárólagosan "kér jük közzétenni'** jellegű közleményekből tevődik 
össze s hogy a helyi irodalmi jellegű rendezvényekről szóló tájékoztatá
sok leggyakrabban a megjelent előkelőségek felsorolására szorítkoznak.
De ha mindjárt másképpen állna Is a dolog, nem bizonyos, hogy a közönség 
hajlanék olvasmányai kiválasztásában azokra a tanácsokra, amelyeket a 
hírlapokban - nevelése érdekében - közzé kellene tenni. Kétségtelen az 
is, hogy egyes nagy vidéki napilapoknak olyan irodalmi szemlsvézetőik 
vannak, akik méltóak erre a névrej Ismertetéseik azonban - úgy látszik - 
mégsem járnak a könyvtárakban azon müvek kölcsönzési forgalmának növe
kedésével, amelyekre beszámolóikban a figyelmet felhívják.

Fedig kétségtelen, hogy a helyi Időszaki sajtó termékei olvasott
ságnak örvendenek! legnagyobb buzgalommal azonban azokat az oldalakat 
olvassák, amelyek a helyi híreket és a sporteseményeket tartalmazzák.

-Ami mármost a párizsi sajtót - hírlapokat, hetilapokat és irodal
mi szemléket - illstl, ezeket csak kisszámú, olyan közönség járatja és 
olvassa, amely főként a nagyvárosok lakosságából, vagy a mezővárosok 
"előkelőségeiből* áll, - ez pedig az állandó könyvtáriátogatóknak csak 
nagyon ki3 részét teszi ki. Ennek ellenére ennek a sajtónak hatása nem 
is olyan kismérvű, mint amilyennek az első pillanatban gondolni lehetne.
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Ugyanez a megállapítás érvényes a rádió— és televízió adásokra is, 
mert a rádió és a televízió irodalmi adásainak hatása eredményes ugyan, 
viszont rendkívül korlátolt körű. A nagyközönségre ezek az adások semmi
féle hatással nincsenek. Először is, mert ezeket a műsorszámokat olyan 
iődpontban sugározzák, amelyek a nagyközönség számára nagyon alkalmatla
nok...... másodszor, mivel színvonaluk és előadásmódjuk meghaladja a tö
megek színvonalát......

Ezzel szemben egyéb műsorszámok, különösen a folytatásos regények, 
akár hírlapok, akár rádió, akár televízió műsorszámairól legyen is szó^ 
határozott befolyással vannak a könyvkérésekre is. Ez ahhoz a hatáshoz 
hasonlítható, amely regényből vett témájú filmnek a vidéki mozikban való 
átvonulását, vagy a televízió vásznára való vetítését kíséri. "Mindannyi
an emlékezünk reá - Írja Mlle Masson - milyen nehézségekkel kellett mind 
a városi, mind pedig a vidéki kölcsönkönyvtáraknak megküzdeniük!, amikor 
a gróf Monte-Chrlsto e. regényt rádiójátékká alakították, vagy amikor a 
Gerva±se-t filmre vitték."......

Szinte azonos megállapításokat tehetnénk az olyan színdarabokkal 
kapcsolatban, melyeket vidéki színpadokon adtak elő, Mulhouse-ban pl. a 
színház utján eddig ismeretlen Írókat - pl. Houssin-t - fedeztek fel. Az 
1956-57.évadban kőt darabot is előadtak Roussintól. A városi könyvtárnak 
egyetlen műve sem volt ettől a szerzőtől s Rousaln-ajiUvet eddig sohasem 
kerestek. Ma már Rouasin darabjai nagyon népszerűek nálunk. Ugyan ez áll 
a rádióban, vagy a televízióban közvetített darabokra is, azzal a meg
szorítással azonban, hogy a televízió utján előadott darabok nagyobb ér
deklődést keltenek fel a drámai müvek iránt, mint a rádiójátékok.

Ami az un. rajzos történeteket ybandes desslnées/ Illeti, amelyek
nek elburjánzását egyébként a'sajtóban a könyvtárosok javarésze nagy 
sajnálattal állapítja meg, ezek arányuknak megfelelően, ugyanolyan "vágá
si" teohnikával készülnek, mint valamely irodalmi mü rádiójátékra vagy 
filmre átírt változatai. Az ilyen rajzos történetek szerepe megyénként 
változót egyik helyen igen nagy, másutt gyakorlatilag a semmivel egyen
lő. Amíg pl. Ariege-ben semmi különös hatással sincsenek a könyvkölcsön
zésre irányuló kérésekre, addig Hérault-ban megjelenésük "mindig a raj
zokban megjelenített munka kikérésével jár. Az az esiber benyomása, hogy
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az ilyen rajzos történetek olvasása után az olvasó kielégítetlen marad. 
Meg akarja tékát szerezni az eredeti könyvet, hogy a történet egyes 
részelt alaposakban élvezhesse."

Ezzel szemben minden könyvtárosnak egyöntetűen az, a véleménye*,hogy 
a sajtóban közzétett regényrészietek nagy hatást gyakorolnak az olvasók
ra. ......

A nők számára irt müvek, mint pl. a Marie-Cleire, vagy az ő c. re
gények, indították el a lelkesedést Miekei Davet, Daphné du Maorier, 
Bániéi Gray, stb. Írókért. Fran$oise Sagan sikere is, amely elszenve
dett balesete óta még csak fokozódott, talán kevésbé tulajdonítható 
azoknak a dijaknak, amelyekkel regényeit jutalmazták, vagy a müveiben 
rejlő belső értékeknek, vagy akár annak a hírverésnek, melyet kiadója 
vele kapcsolatban csinált, mint inkább annak a rovatnak, melyet szá
mára a női hetilapokban fenntartanak* Leggyakrabban azonban maguk a 
női hetilapok és a képes hetilapok is kielégítik azt a valódi olvasás
vágyat, amely a tömegek körében fellelhető* Ilyen vonatkozásban pedig 
inkább káros hatással vannak. így látja ezt EELle Barna is: "Az olyan
fajta hetilapok és folyóiratok, mint a Confldences, Intimité, melyeket 
a vidéki fiatalok állandóan olvasnak, vagy a sportújságok, a könyvolva
sás veszedelmes ellenségei. A fiatal' lányok ezeken rákapnak az érték
telen müvek olvasására, az ifjak érdeklődése pedig ezek hatására esak 
az ökölvívó-, vagy labdarugó mérkőzésekre korlátozódik..."

Bármilyen hatást gyakoroljon azonban a közönség olvasására a saj
tó, a rádió,, s a televízió, kétségtelen, hogy ezek a különféle hírköz
lő eszközök az eddiginél sokkal komolyabb szerepet: tölthetnéaek be a 
közönség szellemi alakításában. A Dumazedier Télévision et oulture e. 
müvében közölt javaslatok jórésze megérdemelné, hogy a rádióműsorok 
felelős vezetői a a hírlapok és hetilapok szerkesztői - akár a párizsi
akról, akar a vidékiekről legyen is szó - megfontolás tárgyává tennék. 
"A televízió utján történő népnevelésnek - mondja M. Bumazodier - nem 
volna szabad néhány müsorazámra korlátozódnia, hanem a program nagyobb 
részére kellene kiterjednie." Különösen azok a megjegyzések ragadták 
1098 Imiinket, amelyeket M. Dumazedier abhoz a problémához fűz, mi-
kcnt tudná a televízió a közönséget az irodalmi mü megszaretésére vezet-
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ni. Ennek v.alóban "nem volna szabad arra a műsor számra korlátozódnia, 
amely a legutóbb megjelent regényekkel foglalkozik... Franciaország
ban nagy problémát jelent ezldőszerint a közönségnek az olvasásra va
ló nevelései ennek megoldásában a televízió hasznos segítséget nyújt
hat. Rámutattunk már arra, milyen érdeklődést tanúsít a televízió né
zőközönsége az aktualitások iránt. Az olvasásra való nevelésnek télje- 
sen ki kellene aknáznia azt a lehetőséget, amelyet az érdeklődés gyúj
tópontja nyújt. Mert a könyvnek nem szükségképpen irodalmi jellege 
kölcsönöz időszerűséget. A lakosság 90 %-a számára az időszerűség égé- 
ssefi másban leli eredetét: a politikai, társadalmi, emberi vonatkozá
sokban." , *

A közönségnek az időszerű kérdések iránt tanúsított* érdeklődése 
a nagy nemzeti és nemzetközi eseményekre vonatkozó könyvek kikölcsön
zésében nyilvánul meg. A niőrt-i Városi Könyvtárban - Írja Mse Philippe- 
Levatols - az algériai események őt a%nagyon keresik Bugeaud marsall le
veleit, Pedig húsz év alatt egyetlen egyszer sem került ez a munka ki
kölcsönzésre. A Deux-Sévres-i központi kölcsönkönyvtárbán csakúgy,mint 
a niort-i Fárősi Könyvtárban, állandó érdeklődés mutatkozik minden kő
olajjal éa Szuezzel foglalkozó könyv iránt - a regényektől egészen a 
legkomolyabb munkáig, a rendelkezésre álló dokumentum-munkákat is bele
értve."

Egyébként azonban mintha az olvasók körében blzonyosfokn fáradt
ság, érdeklődés-hanyatlás mutatkoznék az olyan eseményekkel szemben, 
amelyeknek csak passzív és tétlenségre kárhoztatott tanúi. Legalábbis 
M. Grenet-nbk, a nantes-i Városi Könyvtár könyvtárosának ez a vélemé
nye: "Bár az indokinai háború néhány évvel ezelőtt felkeltett bizonyos, 
többé-kevésbó nyugtalan kíváncsiságot, ez a kíváncsiság az ellenséges
kedések megszűntével megcsappant. A magyarországi és algériai események, 
továbbá a szuezi kérdés azonban semmiféle kihatással nem volt raktáraink 
napi forgalmára."

A közönség elég gyakran, a - mondhatnék - anekdotaszarü aktuális 
kérdéseket részesíti előnyben. "Az angol királynő legutóbbi látogatásá
nak a napisajtó részéről történt széltébea-hosazátsaa való ismertetése 
pl, az angol királyi családra és általában Nagybritannlára vonatkozó 
könyvkérések nyilvánítására vezetett." Ml le Delrieu pedig azt jegyzi
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xnag, hogy *egyee helyi események s világeseményeknél Is jobban felkel
tik e közönség érdeklődését......»

Éppen az lenne a könyvtáros egyik feladata, - a a sajté, a rádió, 
a televízió nem kelhetne vajon versenyre vele? - hogy, figyelésibe vé
ve a közönség érdeklődési irányát, arra ösztönözze az olvasókat, hogy 
szakadjanak ki egyéni érdekeik szűk köréből, s nagyobb közösség tevé
kenységét kisérjék figyelemmel, mint amilyent a családjuk, falujuk 
vagy megyéjük jelent számukra. A könyvtáros ilyenirányú munkáját igen 
gyakran siker is koronázza.

Ami mármost az irodalmi aktualitásokat illeti, ezek is csak olyan 
mértékben érintik a közönséget, "amilyen mértékben válóban időszerű 
eseményt jelentenek /ujságcim9k,~rádi6közlésak/*^az irodalmi események 
nek aktualitása általában a november végétéi december elejéig tartó 
időszakra korlátozódik, amikor a nagy dijak kiosztása történik, ezek 
a dijak elvileg az év folyamán megjelent legjobb regények megjutalma- 
zására szolgálnak. Mivel a dijak odaítélése a nagy nyilvánosság előtt 
megy végbe, a megjutalmazott müvek iránt elég nagy érdeklődés szokott 
mutatkozni a könyvtárakban, annak ellenére, hogy valójában csak az 
olvasók nagyon *kíe részét érdekli ez az esemény, s "nem haladja meg 
a társadalom legtehetősebb rétegét*,vagy legalábbis'a legműveltebbekét 
Vidéken főként a nevelők, a letéti könyvtárak vezetői és az "előkelő
ségek* keresik a díjjal jutalmazott könyveket, az olvasók nagy tömege 
azonban nem tud létezésükről.

Az irodalmi dijak hatása még abban az esetben is csak nagyon át
meneti, ha komoly formában jelentkezik. Négy-öt hónap sem telik el a 
dijak kiosztása után, s a kitüntetett müvek - M. Grenet kifejezésével 
élve - máris "a feledés homályába merülnek.* Ez a hatás valamivel ta
lán tovább tart azokban a letéti könyvtárakban, amelyeket a mozgó
könyvtárak látnak el anyaggal; lehetetlen lenne ui. valamennyit egy 
időben ellátni a megjutalmazott müvekkel; s ezeknek az olvasóközönsé
gé különben is nagyobb türelmet tanúsít.

Egyébként az irodalmi dijak terén blzonyosfoku hierarchia alakult 
ki; a Gönc©űrt és a Femina haladnak az élen, azután következik a 
Reftaudot és Interallié-dlj. A Francia Akadémia regény-nagydiját éppen 
olyan kevéssé Ismerik, mint a Nobel-dijat és a többi külföldi dijat.
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Jellemző, hogy egyszerre két könyvtáros lm beszámol arról az agy
ra fokozódóe llenszenvről,amely az utóbbi kát é t  tapasztal
ható az irodaijai dijakkal szájában* Ez az ellenezanv agy éhként bizalmat- 
lansággá, sót ellenséges indulattá ia  v á lh a tik *  Egyes olvasókat felhá
borítja az a hírverés, amely a d ija k  kiosztását kiséri, mások viszont 
gyanakodó kérdéseket teszn ek  f e l  *a  z s ű r ik  öaezeté télére, a kifogásolt 
zsűrik döntésére a azokra a szempontokra vonatkozóan, amelyek a zsűri
ket döntésűkben vezérlik." Á  oh ar énte - i  íaozgőkönyvtár egyik letéti 
fiókjának kezelője ezt irjaj “as irodalmi dijaknak semmiféle hatása 
sem tapasztalható a mi környékünkön, ahol szerencsére nem is tudnak 
róluk.B De idézzünk az olvasók megnyilatkozásaiból még néhányatg “Az 
Irodalmi dijak nagy haszonnal járnak a kiadónak, némi előnyt jelente
nek a szerzőnek, a büntetést az olvasónak'5. “Abban a pillanat bán,hogy 
irodalmi díjról van szó, a könyv értéke zéróvá ősökként.“

Olyan hangulat ütközik ki ebbő1, amely fölött nem lenne szabad 
az irodalmi zsűritagoknak közönyösen eltekinteniük, ha csak nem akar
ják az irodalmi dijak hasznosságét s végeredményben egyúttal létét is 
kockáztatni.

Ami mármost a gyermekkönyveknek odaítélt dijakat illeti, a leg
több esetben a nagyközönség egyáltalában nem vesz tudomást róluk. Ez 
egyébként eléggé érthető is, hiszen legtöbbször maga a gyermek választ
ja ki a polcról a könyveket, a gyermeket pedig édes-kevéssé érdekli, 
részesült-e az illető könyv jutalomban, vagy sem......

Számolnunk kall blzonyosszámu olyanfajta befolyással is, amely 
bár a könyvtáros által kevésbé érzékelhető, mint a sajtó, a rádió, a 
mozi a az irodalmi dijak hatása, mégis, megvan a igen gyakran meghatá
rozza valamely könyv sikerét. Többek között ilyan az olvasóknak egymás
ra gyakorolt hatása is. “A falusi letéti könyvtárakban - Írja Mlle 
Bemard, RhSne megye Központi Könyvtárának dolgozója - valamely könyv 
sorsát szinte kizárólagosan az első olvasó véleménye dönti el$ ha as 
első olvasónak tetszik az illető könyv, akkor az egész’falu elolvassa, 
de ha a könyv szerencsétlenségére, nem tetszik, akkor hat hónapon át 
a láda fenekén nyugszik." Ezt a megfigyelést megerősíti a könyvtárosok 
javarészétől kapott válasz is. Valamennyien hangsúlyozzák az élőszóban 
végbemenő propaganda fontosságát$ mart bár az ilyen hírverés csak igen 
szűk körön belül mozog, ennek ellenére igen hatékony. Az olvasónak
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abban az időpontban me g f og alnaz ot t bírálata, amikor valamely müvet a 
könyvtárnak, illetve a letéti helynek visszaad, - a barát, a rokon, 
vagy akár valamilyen ismeretlen egyén véleménye, - mindmegannyi olyan 
tényező, amely a könyv sikerét a falu lakossága, vagy a könyvtár ol
vasóközönsége körében meghatározza,"Saját megnyilatkozásuk szerint is - 
állapítja meg ütne de la Motte, a périgueux-i Városi Könyvtár könyvtá
rosa, a dordogne-i Központi Kölesönkönyvtár igazgatója, - az olvasók
ban erős visszhangra talál az élőszóban elhangzó b í r á l a t . A  péri
gueux-i Városi Könyvtárban azt tapasztaltuk, hogy igen sok olvasó nem
csak azokat a tanácsokat követi, amelyeket kap, hanem szívesen ki is 
kéri az olyan egyének véleményét, akiknek elismeri szakavatottaágát s 
Ízlését." Ebből tehát nyilvánvaló, hogy sok könyvet csak azért olvas
nak, mert ilyen élőszóban terjed# propaganda révén hallottak már róla. 
Hogy milyen hatékony lehet az Ilyenfajta propaganda, kitűnik abból is, 
milyen nagy szerepet játszhatnak a könyvtár keretein belül az olvasók 
egyesületei......

+ + + +
Amint azonban arra M. La maira, a beauvals-i Városi Könyvtár könyv

tárosa nagyon helyesen felhívta a figyelmet, a kölcsönző-terembe lépő 
olvasók többsége általában nincs is teljesen tisztában azzal, milyen 
könyvet fog kérni. "Tizennégy olvasó közül csak három tudja, mi a el
me annak a könyvnek, amelyet keres, de ez a három is csak azért, mert 
olyan munka folytatásáról van szó, amelyet már olvasott. A többi tizen
egy minden határozott gondolat nélkül ugyan, de irányításra fogékonyán 
érkezik...... Határozott szándék nélkül, úgy jönnek be a könyvtárba,
hogy nem tudják, mit fognak onnan magukkal vinni."

Igen sok olvasó szívesen elidőzik a könyvtár polcai előtt,, ha ér
ié a könyvtár lehetőséget nyújt, hogy mennél tovább tartson az az öröm, 
amelyet a könyvek környezetében való ődöngés okoz. Hiszen sokak száméra 
boldog felfedezésekre nyújt ez alkalmat. Kedvesen mutat erre rá a La 
Rochelle-i városi Könyvtár egyik olvasója, aki elárusitónő agy nagy 
áruházban; "Azt neia mondhatom éppen, hogy véletlen találkozásaim van
nak a polcokon, viszont szerstem, ha az a benyomásom: Írókat fedezek 
fel."

Egyáltalában nem lehet csodálkozni azon, hogy ilyen lelki állapot



-  5 ’S -

bab a könyv kiválasztását egészei* külső szempontok befolyásolják , Így 
pl* az* hol van az Illet ő munka a polcon, milyen e megvilágítás, mi
lyen magas az a polc, amelybe állították*

A könyv külseje sem kisebb vonzóerő* A jőminőságü papír, a vilá
gos és nem zsúfolt tipográfia, az Slénkszinü kötés, mind egyaránt ma
gára irányítja az olvasó figyelmét* Mindezek a tényezők természetesen 
nem lennének elegendők arra, hogy már magukban véve is eldöntsék a vá
lasztást, ha az olvasók azt sejtenék* a mü tartalma nem fogja érdekel
ni őket, de azért mégis számba kell ézeket is venni* Közöttük egyéb
ként a legfontosabbnak a szedésminta látszik* "Az idősebb korosztály
ba tartozók javarésze, de igen sok gyenge szemű fiatal is, a szöveg 
bármifajta egyéb mérlegelése előtt, az eléggé nagy és jól. látható be
tűtípusokat keresi." "A község legtöbb olvasója visszautasít minden 
olyan könyvet, mely*apró betüfajtával van Írva", Írja egy dordogne-i 
mozgókönyvtáros*

A  könyv méretei is figyelemreméltó elemet Jelentenek* A könyvnek 
nem szabad sem túlságosan vastagnak, sem túlságosan vékonynak lennie, 
bár a mü vastagsága gyakran előnyt is jelenthet* A kvart-formátumot', 
mivel túlságosan nehézkes, mellőzni szokták* Mindenekelőtt arra vein 
szükség, hogy a könyv könnyen kezelhető s szállítható legyen*

Több könyvtáros egyértelmű megállapítása szerint az olvasók a 
fűzött könyveket határozottan előnyben részesítik* A fűzött könyveket 
ul* újdonságoknak tekintik, mig a bekötött könyv sokak szemében régi - 
könyvet jelent* Egyes kiadóknak az az eljárása, hogy az újdonságokat: 
képes borítólappal fedik be1, szintén nagy szerepet Játszik a közönség 
részéről megnyilvánuló könyv-megkülönböztetésekben* Vigyáznak is egyes 
könyvtárosok arra, hogy megőrizzék a borítólapot, s a beköttetésnél 
ráragasztntják a kötéstáblára*

Az eredeti külsőt szintén nagyon értékelik az olvasók* Hogy mi
lyen sikere van a közművelődési könyvtárakban azoknak a könyveknek, 
amelyek a Olubs de livrea kötéstábláiban kerülnek forgalomba, továbbá 
azoknak az utánzásoknak, amelyeket sok kiadó ezek után készít, nem 
szorul bizonyításra* Be egyébként is minden olyan külső, amely mint
egy felfrissíti a szöveget, hatékonyan hozzájárul a könyy terjeszté
séhez. «*lgy esik meg azután, hogy ugyanaz a könyv az Idea! bibliotheque
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sorozatból 9Ö-szar karül kikölcsönzésre* a Bibliothéque verte sorozat
ból viszont csak 10~szer, pusztán, azért* mert az alsó sorozat szedése 
világos* papírja jó* s színes illusztrációkkal van díszítve."

• Ami érvényes a regényekre, ugyanez áll az ismeretterjesztő munkák
ra is. Ez utóbbiakban azonban az illusztrációk játsszák a főszerepet: 
"Az illusztráció nélküli ismeretterjesztő munkák elriasztják az olvasó
kat." Az útleírások és az állatkönyvek egyre növekvő sikere ezért nagy- 
részben - az olvasók általános véleménye szerint is — a bennük találha
tó kitűnő fényképeknek illetve színes illusztrációknak tulajdonítható.

Végül az is nyilvánvaló, hogy az olvasók - bár egyeseket közülük 
a könyvek kiválasztásakor részben az is befolyás óljai, milyen gyakran 
kérik mások az illető müveket, - csak akkor szokták magukkal vinni a 
könyveket, ha nem túlságosan kopot t&k.ill. elhasználódottak.

Olykor maga a könyv elme is elegendő arra, hogy az olvasó az ille
tő könyvet válassza. Egyébként meg kell jegyeznünk, hogy sokszor a fa
lusi letéti könyvtárosok maguk sem ismerik név szerint a ma élő nagy 
Írókat.

Viszont abban az esetben, ha az olvasónak tetszett egy könyv,akkor 
már könnyebben megjegyzi Írója nevét s ilyenkor az Író többi munkáját 
is kérni szokta. Ezzel kapcsolatban M* Pons rámutat annak fontosságára, 
fcogy a könyvekben legyen utalás "ugyanezen szerzőtől származó egyéb mü- 
vak"-re ia, mert az olvasók ezt igen gyakran át szokták vizsgálni. Az 
ilyen jegyzék kétségtelen hatással szokott lenni az olvasókral ha ui« 
az illető szerző első könyve elnyerte tetszését, teljes joggá! feltété 
lesheti, hogy többi könyve ugyanolyan j e l l e g ű . .•

Végül tagadhatatlan, hogy ha az olvasó nem egykönnyen tud maga vá
lasztani, akkor igen nagy segítséget jelent számára a vidéki letétek 
kezelőinek véleménye. Elég, ha arra hivatkoznak a letéti könyvtárak 
vezetői, hogy a könyv tetszést aratott a mozgőkönyvtárnak esett vagy 
azon a letéti helyén. "Az olvasók többsége - Írja a Hérault-i mozgó- 
könyvtár egyik letétének kezelője - szívesen hagyatkozik a könyvtáros 
véleményére. Mivel pedig a jelen esetben az illető több mint tiz év 
óta tölti be a könyvkölcsönző szerepét, jól ismeri már olvasóközönsé
géti ezért arra törekszik, hogy kinek-kinak azt juttassa, ami tetszeni 
fog neki". Elképzelhetjük azonban, milyen zavar töltheti el a letét ka-
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zelőjét annak a sor könyvnek láttára, amaly jórészt a* o számára is is
meretlen. A könyvtáros részéröl a mözgókönyvtár útnak indításakor adott 
tanácsok, a könyv belsejébe beillesztett birálólapok, az illetékesek 
számára kiadott mozgókönyvtár-szemlékben /bulletiné de liaison/ megje
lent tartalmi kivonatok és ismertetések azonban képessé teszik arra, 
begy az olvasok választását irányíthassad

A közművelődési könyvtárakban ugyanez a helyzeti az olvasók nagyon 
hallgatnak annak a tisztviselőnek a véleményére, akivel érintkeznek, 
Ezért tulajdonítanék a könyvtár állandó látogatói olyan nagy fontossá
got annak, hogy állandóan ugyanazzal a tisztviselővel legyen dolguk.
Az ilyen megszokott személynek olyan könyvtárossal való kicserélése, 
aki az olvasók Ízlését és kívánságait kevésbé ismeri, a könyvköloeön
zések észrevehető csökkenését vonhatja maga után, s közönyt eredményez
het a könyvtár iránt.

+ + + +
A könyvtáros befolyását tehát, akár közvetlenül, akár közvetve 

- a letétek kezelői utján - gyakorolja is, nem lehet lebecsülni. Mart 
bár gyakran előfordul, hogy egy ideiglenesen felállított könyvtárnak a 
puszta léte, vagy valamilyen letét létesítése a vidéken, - feltéve ter
mészetesen, hogy egyik is, másik is kellő nyilvánosságot élvez, - ele
gendő arra, hogy az olvasási kedv felébredjen, mégis a könyvtáros tevé
kenysége fejti ki ezen a téren a döntő hatást. Mert amily mértékben 
hajlamos az olvasó arra, hogy rábízza magát bizonyos rutin-irányításra, 
vagy képtelen arra, hogy ogyedül válasszon, - továbbá, amily mértékben 
érzékeny a hírveréssel szemben,- amelynek sikerül az érdeklődését olyan 
müvek iránt is felkelteni, amelyeknek vitatható az értéke és a súlya, - 
a könyvtáros tanácsa és véleménye ugyanilyen mértékben járulhat hozzá 
mind a helyes irányban való elindításhoz, mind pedig felfogásának meg
változtatásához. Még abban az esetben is, ha nem áll közvetlen érintke
zésben az olvasóközönséggel, az a felfogás, amely a könyvbeszerzések 
terén irányítja, az a változatosság, amely a könyvtár állományában il
letve .a mozgókönyvtár letéti anyagában tükröződik, az a szivórság, a- 
mellyel bizonyos könyvsorozatokat akár a letétek kezelőivel folytatott 
megbeszélések sarán, akár a mozgókönyvtár szemléjében /bulletin de 
liaison du bibliöbue/ közölt ismertetésekben ajánl, mindmagannyi eszköz
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a kezében a közönség érdeklődésének nem csapán bizonyos könyvek iránt, 
hanem általában az olvasás iránt való felkeltésére*

Ha olykor-olykor a könyvtáros erőfeszítései az olvasók részéről 
gyanakodással találkoznak, sőt, rendszeres visszautasításban részesül
nek, mindez azzal a haszonnal is jár, hogy még nyilvánvalóbbá válhatik 
előtte: mennyire szükséges már a legzsengébb kortól kezdve kialakítani 
az olvasás szokását, az olvasási kedvet* Legszorgalmasabb olvasókká ui. 
kétségtelenül azok válnak, akik már egészen fiatalon kezdtek olvasni* 
.Amikor M, André Billy tudomást szerzett az Olvasók Egyesülete által 
feltett körkérdésről: "Miért olvas Ön?", a Figaro littéraire Táti kró
nika c* rovatában igy válaszolt a kérdésre: "Istenem, hát azért olvasok, 
mert négy-öt éves koromtól fogva hozzászoktam!"

■A gyermek általában fogékonynak mutatkozik az olvasásra való ősz-*
tönzéssel szemben. "Az olvasók együttesében - Írja Ml le Blum - a gyer
mekek csaknem mindenütt kitartó és lelkes- olvasók... Csak az a nyugta
lanító velük kapcsolatban, hogy mihelyt kikerültek az iskólából,akkor 
mintha - legalábbis több évre -'-felhagynának az olvasással.Csak rit
kán fordul elő, hogy a 500-350 lakosú községben a tanítónak háromnál- 
négynél több volt tanítványa is látogassa a könyvtárat, ügy látszik, 
hogy az iskolából kikerülő tanulók többsége szívesebben szerez motor- 
kerékpárt, s keresi fel vele a környék táncmulatságait, vaGj futbnllo- 
zik, vagy éppenséggel valamelyik kávéhásban pocsékolja az idejét,sem
mint olyan valamivel foglalkozzék, ami az iskolára emlékezteti."

Nyilvánvaló tehát, hogy nem elég, ha az olvasás szokását elindít
juk, a kedvet is fel kell kelteni reá* Ez a kedv pedig az ifjúságban 
osak olyan mértékben fog feltámadni, amlly mértékben nyilvánvalóvá 
válik előtte, hogy az olvasás nem a tanítója által ráerőszakolt kény
szer, nem az iskolakötelezettség korszakából hátramaradt valami, hanem 
agyrészt valóban a szórakozás, másrészt az önművelés egyik eszköze* 
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