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K ÍS É R L E T  A Z  O L V A S Ó I É R D E K L Ő D É S  M O D E L L E Z É S É R E

BARCZI ZSUZSA

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának könyvtárait látogatók kölcsönzési 
szokásait vizsgáltuk 1984-ben, egy ötven évvel ezelőtti felmérést megismételve. A kurrens, 
aktuális olvasmányok összehasonlító elemzésén tül, feladatunknak tekintettük legnépsze
rűbb szolgáltatásunk — évente több, mint egymillió kölcsönző fordul meg könyvtáraink
ban — igénybevételének alaposabb, sokoldalú feltárását is. Mindenekelőtt abból indultunk 
ki, hogy „az olvasóról” a mit felől, a ki-re irányuló kérdésfeltevéssel alkothatunk képet. 
Az olvasmányfajták arányával leírt olvasmányszerkezet ugyanis csupán a preferencia irá
nyát jelzi, és elfedi azokat a specifikus érdeklődési köröket, amelyek az olvasók különbö
ző rétegeit jellemzik. A könyvtárban megnyilvánuló érdeklődési orientációk, választási 
stratégiák, és a mögöttük fellelhető olvasói beállítódás, attitűd megismerése csak a köl
csönzött olvasmányok kapcsolata felőli megközelítésben lehetséges. Ezért arra töreked
tünk,

— hogy ezek alapján olyan, a valóság jelenlegi állapotára érvényes modellt dolgoz
zunk ki, mely alkalmas az egymástól eltérő, s ténylegesen létező típusok kimuta
tására;

— s hogy az ily módon konstruált olvasmánycsoportokat a művelődési szokásokat, 
az olvasmányválasztást meghatározó társadalmi, demográfiai tényezőkkel össze
függésben értelmezzük.

Az adatfelvételre a 15 éven felüli beiratkozott olvasókat reprezentáló, a foglalkozás 
megoszlása szerint arányosan rétegzett mintavételes eljárással került sor.1

A választási stratégiák, az olvasói beállítódás típusai

A közel négyezer kölcsönzött dokumentumból álló adatbázisunk a konkrét művek 
kategorizálásával vált kezelhetővé. Mivel az olvasmányok jelentős hányada — harmad ré
sze — volt ismeretközlő irodalom, s mert ezek helyét az olvasmányszerkezetben a szépiro
dalommal együtt kívántuk elemezni, kézenfekvőén adódott a kategóriák kialakítási szem
pontjaként a művek témája. A szépirodalomnál ez praktikus okokból — egyértelműbb 
azonosítás a több művet (novella, vers, dráma) tartalmazó köteteknél — némi kompro
misszummal, illetve egy második rendező elv részleges érvényesítésével valósult meg. 
A szépirodalmi könyveket olykor viszonylagosan jól jellemzi tárgya (krimi, sci-fí), máskor 
egyező témájú olvasmányokat (társadalmi, vagy történelmi regény) jelentősen differenciál 
eltérő stílusuk. Ezért a regényeket stílusuk szerint is bontottuk akkor, amikor az esetek 
nagy száma ezt megengedte.2
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Adataink feldolgozásakor alkalmazott módszereink (klaszteranalízis, sokdimenziós 
skálázás) az olvasmány fajták hasonlóságára, illetve különbözőségére épülnek. Ezt a mérté
ket az együttkölcsönzési gyakoriságok alapján állapítottuk meg, megnéztük, hogy adott 
kategóriába tartozó művet hányszor választottak olvasóink; melyek azok, amiket együtt 
kölcsönöztek. A sokszor együtt előforduló olvasmány fajták azonos érdeklődési tarto
mány részesei, közel vannak, rokonságban állnak egymással, vonzzák egymást; míg az 
együtt nem szereplők eltérő érdeklődési körbe tartoznak, egymástól távoliak, taszítják 
egymást. (Az ilyen jellegű megközelítés természetszerűleg — mint minden rendszerezés, 
általánosítás, tipizálás — a valóság erősen redukált mását nyújtja, de éppen a lényeges vo
nások kiemelésével, a domináns típusok kimutatásával válhat a megismerés eszközévé, a 
tudatos cselekvés alapjává.) A kapcsolat szorosságát, a távolság nagyságát korrelációs érté
kek fejezik ki.

A 33 téma csoportosítását először klaszteranalízissel végeztük el. A módszer a vizs
gált kategóriákat osztályokba (klaszterekbe) sorolja, egy osztályba tartozó elemek egymás
sal összefüggnek, homogén egységet képeznek, egyben más osztály elemeitől eltérnek.

Az olvasmány típusokat négy klaszterező program segítségével rendeztük. Ezek ered
ményeit összevetve elkerülhetjük, hogy az egyes eljárások sajátosságaiból adódó eltérések 
megtévesszék értelmezésünket.

Az olvasmányok kapcsolódásait megrajzoló dendrogramok alapstruktúrája (1—4. sz, 
ábra) szembetűnően hasonló. Az első két ábra jól láthatóan két nagy csoportra szakad, 
amelyek csak a dendrogram végpontján kötődnek egymáshoz. Ha megnézzük ezek.tartal- 
mát, megállapíthatjuk, hogy ez a határ alapvetően az ismeretközlő és a szépirodalmi olvas
mányok között húzódik, ami az elsődleges és legélesebb ellentétet fejezi ki. A másik két 
ábra három nagyobb részből áll: a dráma, művészet, novella, vers, irodalomtudomány kate
góriákat tartalmazó klaszter viszonylag jobban elszakad, bár önálló egységként mutatko
zik valamennyi esetben. Több ilyen állandó, teljesen vagy megközelítően azonos, újra és 
újra ismétlődő társulás is fölfedezhető. Van azonban egy lényeges különbség a négy ered
mény között. Az első és negyedik dendrogram tagoltabb, a klaszterek határozottabban 
különülnek el, s a társadalomtudományok nagyjából elválnak a természet- és alkalmazott 
tudományoktól.

A második és harmadik ábra felső felében viszont megfigyelhető, hogy humán és 
reál tudományok keveredve, hosszabb láncot alkotva egyetlen nagy klaszterbe tömörülnek.

Mindezt az magyarázza, hogy bizonyos olvasmányfajták többirányú kapcsolatrend
szerrel rendelkeznek, így egymásnak ellentmondó környezetben is megjelenhetnek. A 
klaszteranalízisnek pedig épp az a jellemzője, s egyben hátránya, hogy egy elem egy, és 
csakis egy klaszterbe tartozhat, így annak más csoportok elemeihez való viszonya nem de
rül ki. Ezért keresnünk kellett egy olyan matematikai — statisztikai eljárást, mely kiküszö
böli ezt a torzító hatást, feltárja az olvasmánytípusok közötti sokoldalú összefüggéseket, 
s nemcsak egymás mellett helyezi el a kialakult csoportokat, hanem információt nyújt 
ezek egymáshoz való viszonyáról is.

A sokdimenziós skálázás (MINISSA) módszere a megfigyelt elemeket — a köztük 
lévő távolságnak megfelelően — egy több dimenziójú térben ábrázolja.
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5. sz. ábra
A témák térbeli elrendeződése (1 -2 . dimenzió)

DIMENSION
2

-100  -9 0  -8 0  -7 0  -6 0  -5 0  -4 0  -3 0  -2 0  -1 0  * 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 I ....................................................................................... I 100
96 I I 96
92 I I 92
88 I 88
84 I I 84
80 I I 31 I 80
76 I 12 dráma I XX. századi realista társadalmi regény I 76
72 I I 72
68 I 11 vers 110 novella 32 modern társadalmi regény I 68
64 I 26 irodalomtudomány I 64
60 I I 60
56 I 30 I klasszikus realista társadalmi regény I 56
52 I I 52
48 I I 48
44 I 19 művészet I 44
40 I I 40
36 I I 8 életrajzi regény I 36
32 I I 32
28 I I 28
24 I I 6 I 24
20 I I 25 humor I 20
16 I 22 I 9 romantikus társadalmi regény I 16
12 I I 12
8 I 27 I 7 33 I 8
4

DIMENSION 1 
-4

I 13 I lektűr társadalmi regény I 4

I I 4
-8 I 14 I -8

-1 2 I 15 I -12
-16 I 4 I 28 I - 16
-20 I 5 I XX. századi realista történelmi, háborús regény I -20
-24 I 21 technika I 24
-2 8 I I 28
-32 I I 32
-36 I I 2 kalandos regény I 36
-40 I 24 hobbi I -40
-44 I I -44
-48 I 20 természettudomány 16 történelem I 29 lektűr történelmi, háborús regény I -48
-52 I I -5 2
-56 I I 17 politika í - 56
-6 0 I 18 társadalomtudomány I 1 krimi I -60
-64 I 23 sport I -64
-6 8 I I -68
-7 2 I I -7 2
-76 I I 3 sci-fi I -76
-80 I I -80
-84 I I - 84
-88 I I -88
-92 I I -92
-96 I I -96

-100 I I -100

-100 -90  -8 0  -7 0  -6 0  -5 0  -4 0  -3 0  -2 0  -1 0  * 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Az elemek (az olvasmánytípusok) e térben úgy helyezkednek el, hogy közel vannak 
egymáshoz azok, amelyeket gyakran, s távol, amelyeket ritkán választottak együtt olva
sóink. A módszer lehetővé teszi, hogy megválasszuk azt az ideális dimenzió számú teret, 
amelyben az egyes témák úgy illeszkednek egymáshoz, hogy jól tükrözik az olvasmányvá
lasztási szokások belső, rejtett struktúráját, a jellegzetes kapcsolódásokat; a csoportok relá
cióját; egyben megkönnyítik, leegyszerűsítik az adatok interpretációját.

Az 5. sz. ábrán látható, hogy a kategóriák meglehetősen rendezetlenül, szétszórtan 
helyezkednek el. Ezt egyrészt az okozza, hogy a középen lévő témák kiesnek az első két 
dimenzió (a koordináta rendszer vízszintes és függőleges tengelyének síkja) meghatározta 
érdeklődési körből, s egy ötdimenziós térben vetítik ki az előforduló típusokat. Másrészt
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6. sz. ábra
A témák térbeli elrendeződése (3-4. dimenzió)

DIMENSION
4

-100  -9 0  -8 0  -7 0  -6 0  -5 0 -4 0  -3 0  -2 0  -1 0 * 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 I 1 100
96 I 1 96
92 I 1 92
88 I 1 88
84 I 24 hobbi 1 84
80 I 1 80
76 I 1 76
72 I I 72
68 1 I 68
64 I 33 lektűr társadalmi regény I 64
60 I I 60
56 I 27 7 történelmi regény I 56
52 I I 52
48 I I 48
44 I 21 technika I 44
40 I 30 klasszikus realista társadalmi regény I 40
36 I I 36
32 I 6 18 társadalom 15 pszichológia I 32
28 I tudomány I 28
24 1 13 32 modern I 24
20 I 3 10 novella társadalmi regény 1 20
16 I 9 romantikus társadalmi regény I 16
12 1 20 I 12

8 I I 8
4

DIMENSION 3
I 23 1 31 11 I 4

-4 1 I -4
- 8 I 2 kalandos regény I - 8

-1 2 I I -1 2
-1 6 1 I -16
-2 0 I 5 ifjúsági irodalom 19 I -20
-24 I 29 17 politika I -24
-2 8 I 26 I -2 8
-3 2 I I -3 2
-3 6 I 12 I -36
-4 0 I 25 I -40
-4 4 I I -44
-4 8 I I -48
-5 2 I 1 -5 2
-5 6 I 8 14 filozófia I -56
-6 0 I I -60
-6 4 I I -64
-6 8 I 28 XX. századi realista történelmi, 1 -68
-7 2 I háborús regény I - 72
-7 6 I 16 történelem I -76
-8 0 I I -80
-8 4 I 4 földrajz, útleírás I I -84
-8 8 I I -8 8
-9 2 I I -9 2
-9 6 I I -96

-100 I
+ 4- + + +

I -100

-100 -9 0  -8 0  -7 0  -6 0  -5 0  -4 0  -3 0  -2 0  -1 0  * 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

éppen annak a következménye, hogy egyes olvasmányfajták (vonatkozik ez a sarkokban 
lévőkre: társadalomtudomány, XX. századi realista társadalmi regény, krimi, sci-fl...) 
„kétéltűek”, eltérő funkciót töltenek be adott olvasmánystruktúrákban, másképpen olvas
sák azokat. Hozzájárulhat esetleg a köztes pozíciók kialakulásához egy-egy kategória hete
rogén összetétele is. A szépirodalom bizonyos témáinál nem volt módunk figyelembe ven
ni az esztétikai értéket. Az ismeretközlő irodalom esetében pedig le kellett mondanunk a 
feldolgozás mélysége, az ismeretközlés szintje szerinti minőségi megkülönböztetésről, hi
szen a tudományos munkák aránya viszonylag ke vés volt az isme re tteijesztő művek mellett.

Növelhette a széthúzó erőt a társadalomtudomány kategória szélesebb terjedelmé
ből következően a tartalmi sokféleség is. A témák térbeli elrendeződése alapján alkotott
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első benyomásaink mindenesetre meggyőzőek arról, hogy a sokdimenziós skálázás igen 
szemléletesen érzékelteti azokat a motívumokat (függetlenül kényszerű, vagy interiori- 
zálódott voltuktól), amelyek az olvasók választásait irányították.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblába foglaltuk az egyes dimenziókba tarto
zó olvasmányfajtákat, mégpedig a témacsoport karakterét meghatározó fontosságuk sor
rendjében (1. sz. tábla). Egy-egy dimenzió egyben polaritást fejez ki, vagyis akik adott ten- 
gely egyik pólusán szereplő olvasmányokat gyakran választották együtt, a szemben lévő
ket nem választották.

Az első — a legnagyobb magyarázó erejű — tengely (5. sz. ábra) a szép- és az isme
retközlő irodalom polaritását mutatja; elkülönülésükre már a klaszteranalízis során is fölfi
gyeltünk. A jobb oldal két sarkában a XX. századi realista társadalmi regény és a krimi ta
lálható. Ebben a síkban főleg regényeket láthatunk, a kimondottan szórakoztató célú 
lektűr mellett a passzív módon is fogyasztható romantikát és klasszikus realizmust, de az 
összetett, kifinomult befogadói apparátust igénylő modern stílust már nem. A bal oldalon 
a természettudomány jelenik meg először, ezt követi az irodalom-, a társadalomtudomány 
és a művészet, majd kapcsolódik a technika.

A függőleges tengely egyik pólusán (az 5. sz. ábra felső részén) a klaszterező eljárá
sokban szisztematikusan ismétlődő, ismerős csoportot fedezhetünk fel, természetesen a 
módszer statikus jellegét meghaladó különbségekkel. Ezen a póluson a témák nagy több
sége egy vonalban sorakozik, ami azt jelenti, hogy egyforma súllyal vesznek részt a cso
port profiljának kialakulásában. Az irodalmi műfajok sokszínűségével, esztétikai értékek
kel szemben igen heterogén tartalmú ismeretközlő művek (sport, társadalomtudomány, 
politika, történelem, természettudomány, hobbi) és a szórakoztató irodalom „urbanizál- 
tabb” típusai (sci-fi, krimi) állnak.

Az egyes olvasmányfajták: struktúrálódása alapján egyértelműnek látszik, hogy az 
olvasmányválasztás első dimenziójában egy szórakozásra, kikapcsolódásra orientált olva
sói magatartással szemben egy racionális, intellektuális, megismerő olvasói stratégia rajzo
lódik ki. A második dimenzióban az esztétikai beállítódás különül el egy igen sokirányú, 
vegyes érdeklődési körtől. Ebben a csoportban is megnyilvánul az aktivitást feltételező 
ismeretszerzési szándék, de korántsem olyan kizárólagosan, koncentráltan, mint az első 
dimenzión (szórakoztató irodalommal párosul, mégpedig az aktívan is olvasható krimivel 
és sci-fi-vel). Tárgyában is eltér a hétköznapjainkhoz kapcsolódó témák (sport, hobby) 
csatlakozásával. Ez esetben valószínűleg egy más szintű, más funkciójú, gyakorlatiasabb 
informálódásról van szó.

Általánosítva az eddig ismertetett témacsoportok szerkezetével kapcsolatos észre
vételeinket, a választási stratégiák, az olvasói beállítódás kikapcsolódó intellektuális, 
és esztétikai -* <- hétköznapi informálódó típusait különböztetjük meg. („Címkéink” 
nem tudományos következetességgel születtek, célunk az volt, hogy találóan helyette
sítsék a csoportok tartalmát.)

A harmadik és negyedik dimenzió terében megjelenő témacsoportokat a szociális -> 
aktuális illetve a pragmatikus -* <- informálódva kikapcsolódó elnevezésekkel azono

sítottuk.
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1. sz. tábla

A MINISSA témacsoportjai

1. dimenzió

KIKAPCSOLÓDÓ -------- *
31 XX. századi realista társadalmi regény

1 krimi
33 lektűr társadalmi regény
25 humor
28 XX. századi realista történelmi, háborús 

regény
9 romantikus társadalmi regény

29 lektűr történelmi, háborús regény
2 kalandos regény
3 sci-fi
8 életrajzi regény

2. dimenzió

ESZTÉTIKAI -------- *

31 XX. századi realista társadalmi regény 
12 dráma
10 novella
11 vers
32 modern társadalmi regény
26 irodalomtudomány
30 klasszikus realista társadalmi regény

3. dimenzió

SZOCIÁLIS -------- *
32 modern társadalmi regény 
15 pszichológia
17 politika

7 történelmi regény 
14 filozófia
28 XX. századi realista történelmi, háborús 

regény
18 társadalomtudomány 
10 novella

4. dimenzió

PRAGMATIKUS -------- 3

24 hobbi
33 lektűr társadalmi regény

INTELLEKTUÁLIS
20 természettudomány 
26 irodalomtudomány
18 társadalomtudomány
19 művészet
21 technika

-  HÉTKÖZNAPI INFORMÁLÓDÓ

3 sci-fi
23 sport
18 társadalomtudomány

1 krimi 
17 politika 
16 történelem
29 lektűr történelmi, háborús regény
20 természettudomány
24 hobbi

2 kalandos regény

-  AKTUÁLIS

2 kalandos regény 
5 ifjúsági irodalom

30 klasszikus realista társadalmi regény
21 technika

9 romantikus társadalmi regény

-  INFORMÁLÓDVA KIKAPCSOLÓDÓ

3 földrajz, útleírás 
16 történelem
28 XX. századi történelmi, háborús regény
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A szociális csoportra a társadalomtudományok, pszichológia, politika, filozófia és 
a modern stílusú társadalmi regények kedvelése jellemző (6. sz. ábra); ugyanakkor nem 
kölcsönzik a kalandos, ifjúsági, klasszikus realista, romantikus stílusú irodalmat, a techni
kával foglalkozó könyveket, Ш. ezek kombinációit. Ez utóbbi, meglepő összetételű csoport 
értelmezésében és elfogadásában abból a — későbbi elemzések során igazolódó — felte
vésből indultunk ki, hogy mögötte egy átmeneti életciklusból adódó igénystruktúra 
húzódik meg, nevezetesen a még gyemekkoruk olvasmányaihoz is kötődő, de kötelező 
irodalmat, műszaki, s az egyre népszerűbb számítástechnikai könyveket is kölcsönző 
középfokú oktatási intézmények tanulóinak aktuális választási stratégiája.

A pragmatikus, haszonelvű csoportban elsősorban a hobbi körébe tartozó, a „csi
náld magad” vállalkozást segítő, a mindennapi életben közvetlenül kamatoztatható 
ismeretek iránti érdeklődés nyilvánul meg.

A praktikus ismeretekkel szemben idegen tájakról, helyekről, emberi sorsokról 
tudósító, térben és időben más világokba kalauzoló, tényeket de érdekességeket, kurió
zumot is tartalmazó, izgalmat, kalandot, fordulatos eseményeket is ígérő, ismeretszerzést 
de szórakozást is nyújtó olvasmányfajták találhatók.

Az ötödik dimenzió két pólusa már csak egy-egy téma helyét jelölte ki. Ezek vagy 
intenzíven, egyoldalúan fordultak elő a konkrét kölcsönzésekben, vagy nem kapcsolód
tak következetesen néhány témához, ezért a továbbiakban eltekintettünk elemzésüktől.

Megállapításainkat szembesítettük az olvasók által meghatározott érdeklődési terü
letekkel, kedvenc témáikkal. Valamennyi típusunkba, „címkéik” alá besorolható választ 
kaptunk. Mindez önmagában nem verifikálhatja következtetéseinket, mivel egy-egy 
érdeklődési tartomány nem feltétlenül jelenik meg maradéktalanul a közművelődési könyv
tárban; ugyanakkor azon kívül eső, de a pillanatnyi élethelyzetben nélkülözhetetlen 
igény igen; azzal is számolnunk kell, hogy az érdeklődési irányok intenzitása eltérő, s 
csak a legfontosabbakat nevezték meg. Ennek ellenére a felfedezhető hasonlóságok és 
egyezések nagymértékben valószínűsítik értelmezésünket, már csak azért is, mert szán
dékosan eltekintettünk a rétegenkénti eltérésektől, s ezzel kiküszöböltük az olvasmány
beszerzési források esetleges funkcionális munkamegosztásából adódó különbségek 
hatását.

Illusztrációképpen idézzük néhány interjúalany megfogalmazását: „szakkönyvek” , 
„az általános műveltséghez tartozó művek”, „felvilágosító”, „ismeretterjesztő kötetek”, 
„klasszikus és modern irodalom”, „útleírás, történelem, vadászat, ásatások, tengerészet, 
egzotikus dolgok”, „izgalmas” , „kalandos”, „szórakoztató”, stb. Több, mint elgondol
kodtató a szociáUs attitűd, a morális érzékenység erősségét jelző említések nagy száma: 
„hazai, emberi identitásunkkal kapcsolatos könyv”, „társadalmi hátterű, emberi kapcso
latokkal foglalkozó” , „a mai kor emberének problémáit ábrázoló”, „napjaink társadalmi 
kérdéseivel foglalkozó”, „családokról, az életről szóló”, „etikai tárgyú” , „az emberek 
életmódja, lelki élete, pszichológia” , „aktuális problémával” , „valós problémákkal kap
csolatos” , „társadalmi témákat feszegető”, „az élet értékei, értelme”, „a közelmúlt 
történelme”. ..
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Az olvasmányválasztást meghatározó 
tényezők szerepe

Kanonikus korrelációszámítással kerestük a választ arra, hogy milyen erős a függő
ségi kapcsolat az olvasmányválasztást meghatározó tényezők és az olvasmányszerkezet 
között, s (a változóhalmazok elemeinek súlyát kifejező együtthatók nagysága és előjele 
alapján) mely változók járulnak hozzá leginkább e kapcsolat létrejöttéhez.

A  fo g la lk o zá s  és az olvasmány szerkezet első kanonikus faktora igen szoros össze
függést mutat a két változócsoport között. A  korreláció értéke 0,40, ami társadalom- 
tudományi vizsgálatokban igen jelentősnek számít. (A foglalkozás változónk nem a 
munkamegosztásban elfoglalt hely meghatározó erejét fejezi ki, az aktív keresők csoport
jait kiemelve csak 0,26-os korrelációs értéket kaptunk.) A  kapcsolat kialakulásában fon
tosnak bizonyult változók struktúrája a következő:

Választási stratégia — olvasói beállítódás Foglalkozás
intellektuális *------------ * középiskolás
esztétikai értelmiségi
I egyetemista
i  főiskolás

szakalkalmazott

t  ::
kikapcsolódó
hétköznapi informálódó «----------* fizikai inaktív

Mielőtt értelmeznénk a kapott sémát, felidézve kereszttábláink eredményeit meg
jegyezzük, hogy éppen a középiskolások, értelmiségiek és a felsőoktatási intézmények 
hallgatói kölcsönözték a legtöbb magas szintű ismeretközlő irodalmat és a legkevesebb 
lektűrt. Mindez alátámasztja, hogy amikor az egyes témacsoportok összetételéből, és a 
témacsoportok egymáshoz való viszonyából következtetve minőségi, funkcionális kü
lönbséget tételeztünk azonos olvasmányfajtákat is tartalmazó témacsoportok között, 
és eltérő érdeklődési körökként definiáltuk azokat, akkor az olvasói beállítódás valóságos 
típusait ragadtuk meg. Az olvasmányfajták jellemzésére használt, gyakran igen tág, „durva”, 
kategóriák ellenére a sokdimenziós skálázás módszerében az adatok árnyaltabb, mélyebb 
elemzését biztosító eljárásra találtunk.

Az olvasmányválasztás mutatóját elsősorban az ismeretközlő irodalom és a szép- 
irodalom, mégpedig a tudományos szintű ismeretközlő és a szórakoztató szépirodalom 
polaritása határozza meg. Előbbiekkel az esztétikaüag értékes alkotások, utóbbiakkal a 
népszerű ismeretterjesztő munkák társulnak.

Az intellektuális és az esztétikai érdeklődési körhöz a középiskolások, értelmisé
giek, egyetemisták, főiskolások és szakalkalmazottak, a kikapcsolódó és a hétköznapi 
informálódó olvasói típushoz a fizikai inaktívak csoportja kapcsolódik pregnánsan.
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A két változóhalmaz második kanonikus faktorstruktúrájának legerősebb változói:

Választási stratégia — olvasói beállítódás Foglalkozás
szociális értelmiség
esztétikai -------------- - egyetemista

főiskolás
értelmiségi inaktív 
adminisztratív 
fizikai inaktív 
szellemi inaktív

i
í

aktuális 4  ̂ szakmunkástanuló
hétköznapi informálódó középiskolás

A kanonikus korreláció értéke már csak 0,21, de a kapcsolat változatlanul szigni
fikáns. A bal oldalon a szociális és aktuális érdeklődési kör, a jobb oldalon az értelmisé
giek, egyetemisták, főiskolások és a szakmunkástanulók ellentéte dominál.

A nemek szerinti elemzés során kaptuk a legalacsonyabb (o,23) korrelációs értéket. 
A nők inkább tartoznak az esztétikai, az informálódva szórakozó és a szociális típusba, 
mint a férfiak.

Az életkor az első dimenzió mentén játszik szerepet. (A korreláció értéke elég magas, 
0,35.) A legifjabb korosztályt (15-19 évesek) jellemzi elsősorban az intellektuális beállí
tódás, érvényes ez még a fiatalabb középkorúakra (29-39 évesekre) is. A hatvan éven 
felüliek választották leggyakrabban a kikapcsolódó témacsoport olvasmányait.

Az iskolai végzettség és az olvasmányválasztás között jóval szorosabb a kapcsolat 
(a korrelációs együttható 0,36), mint a munkamegosztásban elfoglalt hely esetében. Ez 
azt jelenti, hogy azonos foglalkozás, de eltérő iskolai végzettség esetén az utóbbi befolyá
solja erősebben az olvasó magatartását. A magasabb iskolai végzettség, illetve annak meg
szerzési szándéka (befejezetlen középiskolai, felsőfokú, befejezetlen felsőfokú, közép
iskolai végzettség) jár együtt az intellektuális és esztétikai beállítódással.

Az egyedi sajátosságok közül feltétlenül szükségesnek tartottuk a m obilitás (továbbá 
az életmód és az értékek) „mérését”. Vállalkozásunkat arra alapoztuk, hogy a szülők 
társadalmi helyzete bizonyos fokig meghatározza az utód társadalmi pozícióját. Ez nem 
jelent egyértelmű determináltságot, az életpálya alakításának individuális „szabadság- 
foka” adott keretek között, egyéni adottságok, társadalmi mechanizmusok hatására 
vitathatatlan, de a származás, a szocializáció kezdeti szakasza bizonyítottan alapvető 
jelentőségű az egyén fejlődésében. A családi háttér számos összetevő eredőjeként hatá
rolja be az egyén lehetőségeit. Napjainkban a szokások, értékek, attitűdök, aspirációk 
átörökítésében egyre fontosabb szerepet játszik a szülők iskolai végzettsége. Ezt a társa
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dalmi indikátort választva vizsgáltuk a mintaanyagok intergenerációs mobilitásának és 
olvasmányválasztásának kapcsolatát.3

Mivel viszonylag sok homogén családot, azonos iskolai végzettséggel rendelkező 
szülőket találtunk, ezek figyelembevételével alakítottunk ki tíz mobilitási csoportot. 
(Kihagytuk a különböző végzettségűek variánsait, s a kis esetszámú azonos végzettségű- 
eket is, és a minta jelenleg nappali tagozaton tanulóit.) Mintánk így 341 főre csök
kent, ami önmagában nem kérdőjelezheti meg következtetéseinket, legfeljebb néhány, 
tíz és húsz közötti gyakoriságú csoportunk teheti hipotetikus érvényűvé azokat. Mind
emellett úgy értékeljük, hogy egy figyelemreméltó összefüggéssel jutottunk közelebb a 
művelődési folyamatok megértéséhez.

A függőségi kapcsolat szorosságát mutató korrelációs hányados 0,51, ez az elem
zéseink során előfordult legmagasabb érték, bizonyítva, hogy az olvasói beállítódást 
rendkívül erősen s egyben tartósan határozzák meg a mikrokörnyezet kulturális hagyo
mányai.

Választási stratégia — 
olvasói beállítódás 
intellektuális 
esztétikai ^
szociális

Ф

t

kikapcsolódó 
hétköznapi informálódó 
aktuális

Mobilitási csoportok
egy lépcsővel fölfelé mobil felsőfokú végzettségű 
egy lépcsővel lefelé mobil középiskolai végzettségű 
immobü felsőfokú végzettségű 
immobü középiskolai végzettségű

t
immobil szakmunkásképzőt végzett
immobü nyolc osztályt végzett
egy lépcsővel fölfelé mobü középiskolai végzettségű

Az olvasmányválasztás itt vázolt struktúrájával nem jellemezhető a fölfelé mobü 
szakmunkásképzőt, a két lépcsővel fölfelé mobü középiskolát végzett és a három lépcsővel 
fölfelé mobü felsőfokú végzettségű csoport. Az igények összetételében, az olvasói beállí
tódásban tehát nem egyszerűen az alacsony, ill. a magas iskolai végzettség jelent választó- 
vonalat, ez csak az immobü csoportokra vonatkoztatva igaz. A főirányú (fölfelé irányuló) 
mobilitás kedvez a tudományos és művészeti értékek irányti fogékonyság kialakulásának, 
de csak ha legalább középfokú volt a szülők iskolai végzettsége, s csak ha az új nemzedék 
emelkedése nem „ugrásszerű” , hanem csak „lépésnyi” volt. A többlépcsős mobüitás 
esetében a családi szocializáció során elsajátított normák újkeletű, más típusú tapaszta
latokkal elegyedve csoport-szinten lehetetlenné teszik az érdeklődés tartalmának egy
értelmű meghatározását. Az ellentétes irányú (lefelé való) mobüitásról elmondhatjuk, 
hogy a felsőfokú végzettségű apák és anyák középiskolai végzettségű fiaiban és lányaiban 
erőteljesebben él az intellektuális és esztétikai beállítódás, mint immobü, és még inkább, 
mint az egy lépcsővel fölfelé mobü társaikban. A középiskolai végzettség önmagában 
tehát nem jár együtt az „igényes” választás nagyobb esélyével, csak akkor, ha egyben 
nem első generációs státuszt jelent.
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Az életmódot a szabadidőben folytatható tevékenységek hierarchikus szerveződési 
módjaként értelmezve vizsgáltuk, hogy egyes tevékenységeknek — végzésük gyakorisá
gát, intenzitását is figyelembe véve —, milyen sajátos kapcsolódásai, csoportjai jellemzik 
olvasóinkat. Eljárásunk megegyezik egy országos reprezentatív adatfelvétel során alkal
mazott technikával.4 Az eredményként kapott életmódtípusok is hasonlóak, jóllehet 
lényegesen kevesebb tevékenység felsorolására volt lehetőségünk. Jellegzetes életmód
típusok (az átlagosnál gyakoribb tevékenységek alapján):

•  Dolgos: szabadidejében is pénzkereső tevékenységet folytató, munkát végző (másod
állás, mellékfoglalkozás, túlóra)

•  Otthoni: a privát szférához kötődő individuális tevékenységet végző, járulékos mű
velődési igénnyel rendelkező (rádió, tévé, újság, könyv, barkácsolás, kertészkedés)

•  Aktív kulturális: kulturális intézményeket látogató, feltehetően „magas” kultúrával 
élő (színház, hangverseny, múzeum, nyelvtanulás, amatőr művészeti tevékenység)

•  Rekreációs: főleg társasághoz kötődő, rekreációs tevékenységeket választó (társaság, 
magnó, sport, kirándulás, mozi, tánc, művelődési ház)

•  Közéleti: a társadalmi, politikai elkötelezettséget formálisan vagy tényleges aktivi
tással vállaló (szervezeti tagság, funkció)

Az életmód és az olvasmányválasztás korrelációja 0,32. (A kapcsolat erőssége jelen
tősnek mondható, különösen, ha számolunk módszerünk fogyatékosságaival: kevés elemi 
információ, a közéleti típus kezdetleges operacionalizálása.)

Az összefüggés szorosságáért egyrészről a kikapcsolódó -> <- intellektuális és a hét
köznapi informálódó -» esztétikai bipoláris változók, másrészről az „aktív kulturális” 
tevékenységszerkezet felelős. Ez azt jelenti, hogy adott perspektivikus cél körül rende
ződő, az életmód szerves részét alkotó, meghatározott és sokirányú művelődési igénnyel, 
fejlett kreatív készséggel rendelkező könyvtárhasználók körében tapasztalható az intellek
tuális és esztétikai témacsoportba tartozó művek kereslete, kedvező fogadtatása.

Az értéktudzt a különböző életstratégiák követését, a világhoz való viszonyt közvet
lenül befolyásoló belső irányító, szabályozó rendszer, amely az egyes értékeknek tulajdo
nított fontosság, jelentőség szerint struktúrálódik. Ismerete alapvető feltétel az emberi 
magatartás, a művelődéshez való viszony megértésében, az érvényesülő tendenciák értel
mezésében, értékelésében. Mérésére egy korábbi, országos értékszociológiai felmérés 
módszerét alkalmaztuk; megvizsgáltuk, hogy az értékek milyen konstellációja jellemzi 
mintánkat.5

A Rokeach féle teszt értékeinek rangsorolása alapján a sokdimenziós skálázó el
járás eredményeképpen elsőként a hagyományos közösségi, kispolgári és a modern értékek 
polaritása rajzolódik ki. Előbbiben a mikrotársadalomhoz kötődő, a családi együttélést 
szabályozó normák, az alkalmazkodás (szeretet, megbocsátó, tiszta, udvarias, segítő) 
értékei, öröm és érzelmi (boldogság, jókedély, család) értékek játszanak szerepet, egy 
passzív, szeretetre, érzelmekre építő önreprodukciós életstratégiát körvonalazva. Ezzel 
szemben az autonómia (szabadság, bátor, ónálló) értékeihez, intellektuális és személyi
ségértékekhez (logikus, alkotó, előítéletektől mentes) kapcsolódva a célracionalitás,
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pragmatizmus modernizációs értéke (hatékony) jelenik meg egy intellektuális, kreatív, 
teljesítményorientált beállítódást tükrözve.

A második dimenzió örömértékek, és eszmei ideológiai értékek polaritását fejezi 
ki. A társaslét, az érzelmek (szerelem, barátság), az autonómia (önálló), az önérték- 
tudatból táplálkozó személyiség (bölcsesség, szépség, harmónia), az élet élvezetének 
(érdekes élet) értékei az egyik; a társadalmi elkötelezettség (béke, haza, egyenlőség), 
a társadalomba való integrálódás (engedelmes, társadalmi megbecsülés) értékei a másik 
oldalon. Az előbbi a kisközösségben felszabaduló és kiteljesedő érzelemteli individuum, 
az utóbbi a kollektívum elvárásaihoz igazodó, kötelességelvű, önkorlátozó személyiség 
modellje.

A harmadik tengely két pólusán az anyagi jóiét ellentéteként személyiségértékek 
állnak.

Az anyagi javak megszerzése itt korántsem felhalmozó-centrikus, puritán élet
vitel, nem öncél, hanem örömök forrását, az életélvezet lehetőségét, eszközét jelenti.

A személyiségértékekben gazdag utolsó csoport fontos eleme a munka, mely az 
autonómia, etikusság (fegyelmezett, önérzet, felelősség, segítőkész) értékeihez kapcso
lódó belső, lelki-érzelmi összetevők (szépség, üdvözülés, harmónia, bölcsesség) környeze
tében az élet céljaként, individuális értékként, az önmegvalósulás értelmében jelenik 
meg.

A felsorolt típusokat az egyszerűség érdekében (2. sz. tábla) rövid, az értékcsoportra 
leginkább jellemző megnevezéssel láttuk el, bár ezek megítélésünk szerint nem stabÜ

2. sz. tábla
A MINISSA értékcsoportjai

HAGYOMÁNYOS INTELLEKTUÁLIS

udvarias
boldogság
jókedélyű

segítőkész
üdvözülés

szeretettel teljes
megbocsátó
tiszta

családi biztonság

szabadság
logikus gondolkodású
alkotó szellemű
előítéletektől mentes
hatékony
bátor
önálló
egyenlőség

POSZTMATERIALISTA MATERIALISTA

szépség világa
önálló
harmónia

szerelem
értelmes
érdekes élet
barátság
bölcsesség

béke
haza
egyenlőség
szavahihető
felelősségteljes
engedelmes
társadalmi megbecsülés
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FOGYASZTÓ INDIVIDUÁLIS

érdekes élet

anyagi jólét 
kellemes élet 
törekvő

fegyelmezett
munka öröme
szépség világa
üdvözülés
önérzet
harmónia
felelősségteljes
segítőkész
bölcsesség

értékrendeket jelölnek. Nincs módunkban kitérni az említett országos eredményekre, 
sem az értékrendi változásfolyamat elméleti koncepciójának felidézésére, egy — a követ
keztetéseinket közvetlenül érintő — momentumra mégis utalnunk kell. Az értékek teré
ben egy értékátrendeződési folyamat adott fázisának lehetünk tanúi. A kelet-európai 
modernizáció sajátos értékei (az intellektuális ill. az eszme, ideológia, a társadalmi meg
erősítés igénye) elváltak egymástól, ugyanakkor a nyugat-európai típusú modernizációt 
jellemző célracionális, pragmatikus gondolkodásmód két legfontosabb értéke (hatékony, 
törekvő), valamint a modernizációhoz nélkülözhetetlen személyiségértékek, az indusztria- 
lizációval összefüggő munkaközpontúság, anyagi felhalmozás nem, vagy csak részben, 
„felemás” módon illeszkedik egymáshoz.

Ez az instabüitás okozza véleményünk szerint, hogy a vártnál alacsonyabb (0,27) 
korrelációs értéket kaptunk az értékrend és az olvasmányválasztás között, viszont a vál
tozók valamennyi eleme hozzájárult a kapcsolat kialakulásához, ami azt tükrözi, hogy 
mindkét változót olyan csoportosítással írtuk le, amelyek realitása éppen egymáshoz való 
viszonyukban mutatkozik meg.

Választási stratégia — olvasói beállítódás

kikapcsolódó
hétköznapi informálódó __ __
aktuális
pragmatikus

intellektuális
esztétikai
szociális
informálódva kikapcsolódó

Értékrend

materialista
hagyományos
fogyasztó

posztmaterialista
intellektuális
individuális
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A változó csoportok jobb oldalán a szellemi munkavégzést, problémák megoldását, 
esztétikai alkotások átélését, fokozott aktivitást tételező olvasmányszerkezethez a helyét 
és önmaga gazdagodását kisközösségben kereső és megvalósító, a világot és benne önmagát 
megismerni, megérteni (és átalakítani) akaró értékorientációk kapcsolódnak.

Megvizsgáltuk, hogy az életmód és értékrend együttesen milyen összefüggésben van 
az olvasmányszerkezettel. A faktorok struktúrája szinte teljesen megegyezik a fent vázolt 
sémával, a különbség annyi, hogy a pragmatikus informálódva szórakozó szerepe 
minimális lett, s a jobb oldalon lévő értékek mellett az aktív kulturális életmód típusa jelent 
meg. A korrelációs együttható értéke magasabb (o,36) az egyenként mérteknél. Ez abból 
adódik, hogy az egyén, csoport értékfelfogásának, értéktulajdonításának megfelelően 
választott, kitűzött életcél, életprogram (objektív vagy szubjektív) feltételek hiányában 
gyakran nincs szinkronban egymással.

Ez az eredmény egyben azt is jelzi, hogy a vizsgált, és még számos egyéni jellemző 
egymást átszőve, bonyolult rendszert alkotva irányítja az olvasói magatartást.

Összefoglalás

Elemzéseink során azt tapasztaltuk, hogy a magyarázó változókkal való kapcsolat
ban legtöbbször az olvasmányválasztás következő struktúrája tárult föl:

Azt már kifejtettük, hogy az olvasmánycsoportok funkcionális modellként külön
böző választási stratégiákat testesítenek meg, s hogy a kifejezetten megismerési stratégia 
a kifejezetten kikapcsolódó stratégiától áll legtávolabb. Arra azonban csak utaltunk az 
egyes témacsoportok értelmezésénél, hogy a sokdimenziós skálázás a legnagyobb különb
ségek és a legközvetlenebb hasonlóságok alapján alakít ki homogén csoportokat, a leg
élesebb polaritásokat mutatja ki, amelyek mellett bizonyára számos átmeneti típus 
létezik. A kanonikus korrelációelemzés a függő változók relációjában pontosan ezeket 
a lehetséges átmeneteket jelzi. így például, akik tudományos munkákat kölcsönöztek, 
észtétikailag értékes alkotásokat is választhattak (és fordítva).

Modellünk dinamikus jellegéből következően további tanulságként azt is megálla
píthatjuk, hogy az emberi kapcsolatokban megélt konfliktusokat közérthető formában 
ábrázoló szépirodalmi alkotások, valamint az életmódot közvetlenül érintő és javító 
ismeretterjesztő művek kínálatával valósíthat meg igénykeltő funkciót a könyvtár.
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JEGYZETEK

1. Az ezer fős minta jellemzése:
Nemek szerinti megoszlás: férfi 436, nő 562, hiányzó adat 2
Életkor szerinti megoszlás: 15-19 éves 252, 20-39 éves 386, 40-59 éves 159, 60- éves 199, 
hiányzó adat 4. Iskolai végzettség szerinti megoszlás: 8 osztály vagy kevesebb 330, szakmunkás- 
képző 92, középiskola 360, felsőfokú végzettség 214, hiányzó adat 4. Foglalkozás szerinti meg
oszlás: szakmunkás 140, betanított és segédmunkás 67, értelmiségi 132, szakalkalmazott 79, 
adminisztratív 93, kisárutermelő 4, szakmunkástanuló 22, középiskolás 166, felsőoktatási intéz
mény hallgatója 48, értelmiségi inaktív 67, szellemi inaktív 90, fizikai inaktív 79, egyéb, háztar
tásbeli 13.

2. A stílus kategóriáinak tartalmát néhány író nevével érzékeltetjük:
Romantika: Jókai, Hugo, Dumas
Klasszikus realizmus: Balzac, Mikszáth, Dosztojevszkij 
XX. századi realizmus: Móricz, Mann, Hemingway 
Modern: Musü, Esterházy, Bulgakov 
Lektűr: Szilvási, Rejtő, Christie

3. Az elemzést ez esetben diszkriminanciaanalízissel végeztük el.

4. MANCHIN Róbert: Életmódminták alakulása a hetvenes évtized Magyarországán. = Életmód: 
modellek és minták. Bp. 1984. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 127-148. p.

5. HANKISS Elemér-MANCHIN Róbert-FÜSTÖS László- SZAKOLCZAI Árpád: Kényszer- 
pályán? A magyar társadalom értékrendszerének alakulása 1930 és 1980 között. Bp. 1982. 
MTA Szociológiai Kutató Intézet, 478 p.

„SZÓLÓ-KÖNYVTÁROSOK” számára külön csoportot szervezett az SLA, az amerikai 
Szakkönyvtári Egyesület. Nem párkeresők klubja ez, hanem szervezett alkalom a tapasz
talatcserére olyan könyvtárosok, tájékoztatási szakemberek számára, akik vállalatuk, 
intézményük keretében egymaguk képviselik szakmájukat, mindennapi munkájuk során 
tehát nincs lehetőségük a szakmai konzultációkra. (SpeciaList, 1988. dec.)

18 EURÓPAI NEMZETI KÖNYVTÁR állapodott meg abban, hogy egységes gépi adat
feldolgozási rendszert alakítanak ki: így bármelyik nemzeti könyvtár használói a többiek 
katalógusába is közvetlenül betekintést nyerhetnek. Az elgondolás kivitelezéséhez még 
számos jogi és műszaki kérdésben kell egyezségre jutni. (DBI-Pressespiegel, 1988. nov.)


