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A könyv és az olvasás a szovjet falu életében: problémák és 
távlatok

•

A „ Szovjet olvasó” és az >tA könyv és az olvasás a szovjet 
kisvárosok életében” kutatások után a Lenin könyvtár olvasás- 
kutatási műhelyének ez a harmadik nagyszabású vállalkozása. 

Az 1973 és 1975 között lebonyolított kutatás legfontosabb eredményeit tartalmazó 
kötet tanulmányait a szerkesztők három csoportba sorolták: 1) az olvasás falusi közvetítő- 
rendszere, 2) a falusi lakosság olvasásának jellemzői, 3) az olvasás távlatai falun. .

A bevezető tanulmányban I.V. ARTJUNJAN és A. P. IONKUSZ a falusi művelődés 
aktuális kérdéseivel foglalkozva megállapítják, hogy az anyagi javak tekintetében már 
a hatvanas évek elején megközelítette a kolhoz-tagok fogyasztása a városi lakosokét, de 
szokásaikban és a szellemi javak fogyasztásában még éles maradt a különbség falu és város 
között. Ebben persze szerepe van a kulturális ellátottság eltérő színvonalának is. A szer
zők megfigyelték, hogy a városokhoz való földrajzi közelség, nem hagy nyomot a váro
sokhoz közelebbi falvak kulturális arculatán, és azt is, hogy a kisebb és nagyobb falvakban 
élő társadalmi rétegek művelődési szokásai alig különböznek egymástól. A hagyományos 
kultúra — elsősorban a vallás — elvesztette egykori jelentőségét, de „hűlt helyén” még 
nem gyökeresedett meg az új, sőt sok helyen űr tátong helyén, ami nem ritkán társadalmi 
rendellenességek előidézőjévé válhat. Jól jellemzi ezt a helyzetet a kisebb falvak klubjai
nak meglehetősen sivár élete, amelyek a filmvetítésen és a gépzenére lejtett táncon kívül 
mást nem kínálnak.

Figyelemre méltó megállapításuk, hogy a tetemesebb szabad idővel rendelkező 
rétegeknél gyakoribb az unalom, az üresjárat, a felesleges időmennyiség érzete. A szerzők 
arra a következtetésre jutnak, hogy a sajátos falusi életstílus kialakítása elengedhetetlenül 
fontos különösen a falusi fiatalok szempontjából, ugyanis még az ő számukra sem lenne 
megfelelő a városi életmód mechanikus átültetése.

Az első témakörhöz tartozó tanulmányok szerzői közül M.D. AFANASZJEV 
tanulmányának címe ígér legtöbbet \ Olvasóközi kapcs Az olvasás
közvetítésében falun különösen fontos szerepet kapó „családi közvetítő rendszer” elem
zésének tárgya.

A falusi családoknak mindössze 7 %-a nem mondhat magának egyetlen olvasót sem, 
62 %-ukban beszélgetnek olvasmányaikról és 53 %-ukban olvasnak fel hangosan.

„Книга
чтение

в жизни 
советского села:

проблемы 
и тениениии

623



A személyek közötti kapcsolat válik az olvasmányok kiválasztásakor szerepet kapó 
források legfontosabbikává, jóval inkább mint a városi lakosságnál. Az olvasásra ösztönző 
„olvasás-irányítók” között a viszonylagos „kulturális autonómiával” rendelkező iskolás 
gyerekek vezető szerepet kapnak, szüleik inkább csak az ellenőrző szerepet vállalhatják. 
Minél alacsonyabb a szülők végzettsége, annál aktívabbak az iskolás gyerekek ebben 
a szerepükben.

Az „információ-irányító” és az „olvasmány-közvetítő” sokszor különböző személy, 
különösen a könyvtárból kölcsönzött könyvek esetében. A falusi lakosok között a legjel
legzetesebb „információ-irányítók” a dolgozó asszonyok (40 %-át ők alkotják ennek 
a csoportnak), az „olvasmány-közvetítők” pedig elsősorban a tanulók (55 %-a ennek 
a csoportnak).

Az olvasmányokról elsősorban azokban a családokban beszélgetnek, ahol a család
tagok legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, a felolvasás pedig a leggyakoribb 
vagy ott, ahol kis gyermekek vannak, vagy pedig ott, ahol a családtagok iskolai végzett
sége között nagy az eltérés.

M.G. HANIN az audiovizuális tömegközlési eszközöknek az olvasásra gyakorolt 
hatásait vizsgálja, olyan közegben, ahol több időt (szabadidejük felét) és nagyobb figyel
met szentelnek a képernyőnek, mint a városokban. A tömegközlési eszközök jelentősége 
azért is olyan nagy falun, mert az olvasmányok választéka kisebb, a sajtótermékek késve 
érkeznek a könyvteijesztési hálózat gyengén kiépült. Az Orosz Köztársaságban a lakosság
nak 80 %-a hallgat rádiót, 70 %-a olvas újságot és 20 %-a olvas könyvet naponta. A napon
ta televíziót nézők aránya a falusi lakosság körében másfélszer akkora, mint a kisvárosok 
lakói között. A tévénézésre és az olvasásra fordított idő fordítottan arányos: az adott 
napon televíziót nem néző olvasók átlagosan 66, a televíziót néző olvasók 52 percet 
fordítottak olvasásra. Az újságolvasás intenzitását korántsem csökkenti ilyen mértékben 
a tévénézés erőssége.

Az olvasási igényekre és az olvasmányok kiválasztására az audiovizuális tömegkom
munikációs eszközök kétféle hatással vannak: a) amikor konkrét művekre, b) amikor 
egy-egy témára hívják fel az olvasók figyelmét. A rádió és a tévé hatására kiválasztott 
könyvek kétharmada szépirodalom, egyötöde társadalomtudományi és politikai könyv, 
és csak egytizede természettudományi és „termelési” könyv. A szerző — szerintem 
vitathatóan — a könyvtár hibájául rója fel, hogy a könyvtárak nem képesek mindig 
a televízió felkeltette konkrét igényeket kielégíteni.

Sz.M. SZMIRNOVA a falusi könyvtárak olvasmány-közvetítő szerepével foglalko
zik. A Szovjetunió lakosságának fele került a több mint 80 000 falusi könyvtár vonzás
körébe. A falusi otthonok 97 %-ába jár újság, 76 %-ba folyóirat, de csak 67 %-ban talál
ható könyv, és csak 46 %-ukban több mint 50 kötet. A vizsgálat évében a családoknak 
mindössze 26 %-ában vásároltak könyvet. A falusi könyvárusító helyek és könyvesboltok 
választéka meglehetősen szegényes, így érthető, hogy falun a könyvtár monopol helyzet
ben levő olvasmányközvetítő intézmény. A könyvet olvasóknak 76, a rendszeresen és 
sokat olvasóknak 90 %-a veszi igénybe a könyvtárak szolgáltatásait. Az éppen olvasott 
könyveknek 59 %-a könyvtárból, 23 %-a barátoktól és ismerősöktől kölcsönzött és csak 
18 %-a saját könyv. Minden második falusi lakos használja a falusi könyvtárat, a falusi
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dolgozóknak 63, a szakembereknek 86 %-a. A könyvtári könyveket azonban nem csupán 
a beiratkozottak olvassák, a kölcsönzött könyvek felét mások is elolvassák.

A könyvtárba látogatás gyakorisága viszonylag alacsony: 1973-ban hat hónap alatt 
a könyvtári tagoknak 40 %-a mindössze egy-két alkalommal fordult meg a könyvtárban, 
és az olvasók 34 %-a nem kölcsönzött többet, mint 5 könyvet vagy folyóiratot. A könyv
tári állomány felét nem használják az olvasók, és az újdonságoknak pedig 40 %-a maradt 
érintetlen két évvel is könyvtárba kerülésük után, az olvasók 58 %-a hiaba keresett 
konkrét szépirodalmi műveket: mindez az állomány komoly hiányosságaira figyelmeztet. 
Nem megfelelő a falusi könyvtárosok szakmai színvonala sem, hiszen csupán 4 %-uk 
rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 19 %-uk mindössze egy éve, 39 %-uk pedig kevesebb 
mint öt éve dolgozik könyvtárosként. A könyvtári munkát a kérdezés időpontjában 
kezdők kétharmada 10. osztályt végzett fiatal, vagy más munkakörben dolgozott előzőleg.

A második témakörbe tartozó tanulmányok közül legérdekesebb adatokat N.E. 
DOBRÜNINA írása tartalmazza, amely a szovjet olvasási kultúra nemzetközi és nemzeti 
sajátosságait vizsgálja. A szovjet olvasási kultúrát nagy mértékben meghatározza az a tény, 
hogy a különböző nemzetiségű fiatalok a munkahelyükön, az iksolában, a hadseregben, 
de még a családban is olyan együttesekbe kerülnek, amelyekben többféle nemzetiség él, 
dolgozik, tanul, szolgál együtt. A Szovjetunióban valamennyi köztársaság soknemzetiségű, 
nincs olyan, amelyben kilencnél kevesebb lenne, de olyan is akad, amelyikben 78 nemze
tiség él. Az olvasási kultúrát erőteljesen alakító másik tényező az egységes iskolarendszer, 
amelyben természetesen helyet kap az anyanyelv, a nemzeti irodalom és történelem 
oktatása is. Természetesen a tömegközlési eszközöknek, a közművelődési intézmények
nek, elsősorban a könyvtáraknak is fontos szerep jut az olvasási szokások kialakításában. 
Bár az orosz nyelvű könyveknek egyre komolyabb szerep jut a Szovjetunió népeinek min
dennapi életében, az orosz nyelv ismeretének színvonala még jelentős különbségeket 
mutat, hiszen a nyelvet könnyedén használók aránya 11 és 81 % körül ingadozik a Szov
jetunió különböző köztársaságaiban, falun és városon, az egynemzetiségű és a többnem
zetiségű települések között. Mivel a természettudományi, a társadalomtudományi, 
a technikai szakkifejezéseknek 70—80 %-a a Szovjetunióban beszélt valamennyi nyelvben 
orosz, illetve orosz közvetítéssel idegen eredetű, az orosz nyelv ismerete az olvasási kultú
ra egyik legfontosabb jellemzőjévé válik.

Az olvasók aránya a különböző köztársaságokban elsősorban az alacsonyabb 
végzettségűek (a 8 vagy kevesebb osztály végzettek) között tér el jelentős mértékben: 
Közép-Ázsiában 40, Moldavában 43, a Kaukázusban 45, Kazahsztánban 53, az Orosz 
Köztársaságban 70, Ukrajnában 82, a Baltikumban 93 %. És íme a magyarázat: 
a 9 —49 éves írni-olvasni tudók aránya 1897-ben Oroszországban 53, Litvániában 79, 
Észtországban 97 % volt.

Az alacsonyabb végzettségűek körében az újságolvasók aránya 45 %, ám ez az arány 
a balti köztársaságokban 74, a középázsiaiakban 29 %, hasonló a helyzet ebben a társa
dalmi rétegben a könyvolvasásnál is (45, illetve 81 és 33 %).

Ami az elolvasott könyvek tartalmát illeti, valamennyi köztársaságban nagy az igény 
az olyan háborús emlékiratok iránt, mint Zsukov, Stemenko és Rokosszovszkij visszaem
lékezései. A regények között is a Nagy Honvédő Háborúról szóló művek a legolvasottab-
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bak. A természettudományos, technikai és mezőgazdasági olvasmányokat a falusi könyv
tárak olvasói — Ukrajna és Belorusszia kivételével — elsősorban anyanyelvükön olvassák, 
de az előfizetett szakfolyóiratok fele orosz nyelvű.

A középázsiai és kaukázusi alacsony iskolai végzettségű olvasóknak nagyobb része 
(54-től 71 %-a) csak saját nemzetük irodalmát képviselő írókat tud megnevezni. Ukrajná
ban, Kazahsztánban és Moldavában ugyanennek a rétegnek az olvasói többsége csak orosz 
és honi írókat, a balti falvak alacsony iskolázottságű olvasói között viszont elég sokan 
(43 %) akadnak, akik a nemzeti és orosz szerzőkön kívül külföldi írókat is meg tudnak 
említeni. A vizsgálat időszakában Szimonov volt a legolvasottabb orosz író Szovjetunió- 
szerte, őt Csakovszkij és Ivanov követte a sorban, a külföldi írók közül London, Dumas, 
Sand előtt Dreiser volt a legolvasottabb, a nem orosz szovjet írók közül pedig Ajtmatov 
és Lacisz.

Az egynemzetiségű falvak olvasóinak 70 %-a kizárólag anyanyelvén olvas, a vegyes 
nemzetiségű falvak olvasóinak viszont csak 25 %-a. (Az oroszul és anyanyelvükön is olva
sók aránya a két különböző típusú településen 25 és 46 %.)

Az egyes köztársaságokban kiadott könyvek között az orosz nyelvűek aránya 
Belorussziában a legnagyobb (81 %) és Litvániában a legkisebb (18 %), több mint fele 
Kazahsztánban, Ukrajnában, kevesebb mint a harmada az Észt, az örmény, az Azer
bajdzsán és a Grúz Köztársaságban.

IP . OSZIPOVA a szaktudás elmélyítését segítő olvasást tanulmányozva azt tapasz
talta, hogy a falusi dolgozóknak fele, felsőfokú végzettségű szakmbereknek ötödé nem 
vett kézbe semmiféle szakirodalmat a vizsgálat előtti évben. Megállapította, hogy a perio
dikák jóval népszerűbbek — mindkét rétegnél — mint a könyvek. (A folyóiratokat 
olvasók köre másfélszer-kétszer szélesebb a szakkönyvet olvasókénál.)

A családok 28 %-ban fizetnek elő szakfolyóiratokra, az előfizetett folyóiratok köre 
azonban nagyon szűk. A könyvtárak felében nagyon hiányos és szegényes a technika és 
mezőgazdasági állomány, mégis a kérdezetteknek csak 8 és 10 %-a fejezte ki elégedetlen
ségét ebben a tekintetben, ami viszont a szerző szerint az igények alacsony színvonalát 
jelzi. A szakirodalom legfontosabb forrása nem a könyvtár, hanem az eléggé szegényes 
otthoni könyvgyűjtemények, valamint a munkatársak és ismerősök könyvgyűjteményei.

Jóval kedvezőbb a kép az ismeretterjesztő irodalom olvasásánál, a kérdezetteknek 
79 %-a találkozott ilyen típusú olvasmánnyal (legalább egy alkalommal). A könyvtári 
kínálat azonban ebben a tekintetben is szegényes, jó néhány könyvtárból hiányoznak 
az ismeretterjesztő folyóiratok, és meglehetősen szegényes a természettudományos és 
a technikai könyvek választéka is.

M.D. SZMORODINSZKAJA a tanuló ifjúság olvasási kultúrájának sajátosságait 
elemzi a periodika olvasás alapján. A réteg olvasási színvonalának jellemzéséhez az olvasói 
beállítódást, az olvasmányok körét, az olvasottak értékelését, az olvasottak mások számá
ra ajánlását és a szövegek megértését veszi figyelembe, tehát a prekommunikációs és 
a posztkommunikációs fázisokat is. Az olvasmányok kiválasztásánál szerepet játszó fél
száz tényezőt (amelynek a falusi fiatalok válaszaiban előfordultek) a szerző tíz csoportba 
sorolta, ezek közül a három leggyakrabban előforduló: 1) megismerés, 2) aktivitás,
3) érzelmi átélés. A leggyakoribb tényezőnek, a megismerésnek a szerepe is változik az
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életkorral: a 15—16 éveseknél 5, a 17—18 éveseknél 18 % a lá tó k ö r bővítése” tényező 
előfordulásának aránya az 50 tényező között. A tények és események iránti érdeklődés 
23-ról 17 %-ra csökken 15-től 18 éves korra.

Az olvasmányok realizálódásának motívumait is vizsgálta a szerző és három csoport
ba sorolta őket: 1) a téma, a szerző és a forma iránti érdeklődés, 2) hozzáférhetőség 
a szöveghez, 3) a szöveg és a gyakorlat közötti viszony (valóságosság).

Az életkor növekedésével felére csökken azoknak az aránya, akiknek csak a téma 
(a történet) fontos, és 2 %-ról 31 %-ra nő azok aránya akiknél az eszmei tartalom motívu
mok is előfordultak. Az elemzés, a nem érthető megértésére törekvés, a folyamatok 
dinamikájának érzékelése a falusi tanuló ifjúság körében nem tipikus olvasói magatartás, 
olyan motívumok, mint az „elgondolkodni a jelenség okán”, „analógiát keresni gondola
taim és érzéseim, valamint az olvasottak között” a vizsgáltaknak csak 11 %-ánál fordultak 
elő. Hiányoznak az „egyrészt-másrészt’’-típusú, vagyis az árnyaltabb értékelések (mind
össze 17 %), arról azonban nem esik szó tanulmányában, hogy mennyire árnyaltak maguk 
a szövegek. Az olvasottak értékelésénél gyakori jelenség a felnőttektől elkülönülő, a szere
peket próbálgató magatartás. Még egy érdekes megállapítás olvasható a kommunkáció- 
elméletben és a szociálpszichológiában példamutató felkészültségű Szmorodinszkaja 
tanulmányában: az érzelem gyakran a megismerő érdeklődés indikátora, hiszen az erős 
érzelmeket kiváltó cikkek fele arra késztette olvasóit, hogy elmélyüljön az adott 
kérdéskörben.

Szmorodinszkajáéhoz hasonló szemléletű írás B.V. DUBINé, amely az olvasás és 
a személyiség sokoldalú fejlődésének kapcsolatát vizsgálja, falusi terepen. Két alapfogalma 
a sokoldalúság (az összetettség) és a belső egység (a harmónia). A társadalomtudományi 
olvasmányok tartalmát vizsgálva a történelmi témájú olvasmányok kimagaslóan legna
gyobb arányát (38 %) rögzítheti.

A szépirodalmi olvasmányok leggyakoribb témái a Nagy Honvédő Háború (a kérde
zettek felénél), a szerelem (harmadánál), a régebbi történelem, a falusi élet és a krimi 
(negyedénél), az ifjúság, valamint a forradalom és a polgárháború (ötödénél), a humor 
(hetedénél), a tudományos fantasztikum és a költészet (tizedénél).

Dubin úgy érzi, hogy a szovjet olvasókra vonatkozó adatok is alátámasztják 
ESCARPIT megfigyelését, a szépirodalmi művekkel kapcsolatos „funkcionális” beállító
dás nagy arányú jelenlétét. Ez a nem kellőképpen differenciált, egyoldalú, haszonelvű 
„funkcionális” olvasói beállítódás megakadályozza a művet abban, hogy segítse a szemé
lyiség sokoldalú fejlődését.

Ugyancsak B.V. DUBIN a szerzője annak a tanulmánynak is, amelyet a kötet szer
kesztői az „olvasás jövője'” témakörbe sorolnak. Ebben ugyanis a falusi értelmiségiek 
nyilatkoznak a falusi fiatalok olvasásának jelenéről és jövőjéről. Ennek az írásnak legalább 
annyira témája a falusi értelmiség valóságismerete, olvasási kultúrája és értékrendje, mint 
az olvasás jövője. Sajnos, a falusi értelmiségről keveset tudhat meg az olvasó, csupán azt, 
hogy csaknem olyan pontosan ismerik a falusi fiatalok olvasási kultúráját, mint — kutatá
suk befejeztével -  az olvasáskutatók, valamint azt, hogy jövendöléseikben már inkább 
előtérbe kerülnek a vágyak, és háttérbe szorulnak a realitások, mint a jelen leírásában.

V.E. SLJAPENTOH hivatásos jövőkutató. Erről elsősorban módszertani érzékeny
sége árulkodik, főleg akkor, amikor a presztizsértékelés és a valóságos viselkedés viszony
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lagos függetlenségét bizonyítja. Nagyon fontosnak tartja annak szem előtt tartását, hogy 
a kérdezettek tudtak arról, hogy a Lenin Könyvtár kutatóinak kérdéseire válaszolnak. 
Arra is felhívja a figyelmet, hogy a jövővel kapcsolatos kérdésekre válaszolva sokkal 
szegényesebb tezauruszból meríthetnek a falusi lakosok, mint a múlttal kapcsolatos 
kérdéseknél, másképpen: jövőképük jóval kevésbé kidolgozott, mint múlt-ismeretük. 
Észreveszi, hogy az iskolázottabbak jövőképei kritikusabb és kevésbé felhőtlen. (Például 
arra a kérdésre, hogy milyen lesz a gyermekeik és az olvasás közötti kapcsolat a jövőben 
az alacsonyabb végzettségűeknek 15, a középfokú végzettségűeknek 19, a felsőfokú 
végzettségűeknek 16 %-a nem válaszolt.)

Következtetései kissé mechanikusak, eléggé gyakoriak az „olvasásból az olvasóra” 
következtetések. Nem igen számol azzal a szerző, hogy az emberek valamihez, valamiért 
olvasnak, és ez a „valami” (a szabad idő, az életmód, maga a falu stb.) változhat a jövő
ben. így aztán ilyen megállapítások születnek: akik fiatal korukban aktívan olvastak, 
így folytatják később is, akik keveset olvastak, még kevesebbet fognak. Például: az érde
mibb megállapítások az olvasás presztízséhez kapcsolódnak. Igen magas az olvasás tekin
télye falun, de az olvasás értékelése az esetek túlnyomó részében nem vált belső értékké.

Végigolvasva a kötetet a magyar olvasáskutató örömmel állapíthatja meg, hogy 
tovább fejlődött a szovjet olvasáskutatás. Ez elsősorban a tanulmányok elméleti megala
pozottságában, az adatok elmélyültebb elemzésében, a tárgyilagosabb és kritikusabb 
következtetésekben mutatkozik meg. A „hasonló cipőben járó” kolléga számára természe
tes, hogy a nagyobb erényeknek az árnyéka is nagyobb. Konkrétan: sok esetben nem 
sikerült az elméletnek a gyakorlatba való átültetése, az elméleti fogalmak operacionalizá
lása, a jó kérdésekhez a megfelelő kérdezési technika kialakítása, a kapott válaszoknak 
elméletükkel való szembesítése. Igaz, majd mindegyik szerző hangoztatja, hogy a sok 
megközelítési lehetőség közül csak egyet vagy kettőt választhatott, hogy csak néhányat 
ragadt meg jelenséget magyarázó tényezők közül, mindez azonban a tanulmányok elején 
történik, írásaik olvasásának befejezésekor a gyanútlanabb olvasó úgy érezheti, a kérdés 
megnyugtatóan elintéződött. Néhány tanulmány, sajnos, belül maradt az olvasás bűvös 
körén. A kelleténél kevesebb szó esik magáról a faluról, a hagyományokról, a szokásokról, 
az otthonokról, a mindennapi életről, a demográfiai és családi helyzetről, az értékrendről. 
(Például arról, hogy mihez képest értékes az olvasás falun.) Hiányzik a nemzetközi össze
vetés, de még jobban a belföldi. (Mintha nem ugyanez a műhely vizsgálata volna egy évti
zede a szovjet ksivárosok olvasási kultúráját.)

Nem eléggé ismeijük meg a falusi olvasóból a falusi embert. Sajnos, még az olvasási 
kultúra egyes területei is fehér foltok maradnak: alig tudunk meg valamit az otthoni 
könyvekről (csak azt, hogy kevés van belőlük), magukról a konkrét olvasmányokról, 
a legkedvesebb könyvekről, az iskola szerepéről.

A kérdezettek tízezres nagyságrendű köre, a kutatás világrésznyi terepe gigantikus 
munkáról árulkodik, a legfontosabb eredményeket közreadó kötet tudományos munkáról 
tanúskodik. A hivatkozott források tudós szerzői (Vigotszkij, Leontyev, Jadov, Kagan, 
Markarian, Rubinstein, Escarpit) nyugodtan vállalhatják a munkáikra építő olvasás
kutatók írásait.
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