
K Ö N  YVTÁRLÉLEKTA NI KIS  ÉRLE TEK

MIÓTA hazánk elveszítette szellemi művelődé
sünk nem egy kitűnő fellegvárát, századokkal 
előbb alapított történeti nevezetességű könyv
tárainkat, a megmaradt könyvtárakra, mint a 
maradék magyarság szellemi életének tovább
építőire kétszeresen felelős és súlyos gondok 
nehezednek. A tisztán tudományos jellegű köz
könyvtárak, mint a művelődés megannyi kincs
tárai, felhalmozott értékeikkel akkor is végte
lenül fontos kultúrmunkát tudnak végezni, ha 
továbbfejlődésük a mai nehéz gazdasági viszo

nyok mellett lassú menetű is. Ámde a nemzeti tudományok nevelése mel
lett épen ma végtelenül jelentős kérdés az általános műveltség felemelése 
is. Az utolsó évtized, amint tudjuk, a hiányos iskolai képzés miatt az új 
nemzedék szellemi színvonalát erősen lenyomta. A lelkek befogadó képes
sége érezhető módon megszükült, az eszmények felé törés a porba hullt.

A mindennapi élet zaklató bajai kéreggel vonták be a szíveket s a belső 
szemlélődés meg az önművelődés vágya csak egy kicsiny, vékony réteg
ben lobban fel. Félő, hogy a vágyak e pisla lángjai is kihúnynak, ha nem 
gondoskodunk azok szításáról.

A széles tömegek általános irodalmi irányítása, az egyetemes műveltség 
emelése ma annyira jelentős kérdés, hogy mellette nem haladhatunk el 
közönyösen. Csak akkor tud a nemzeti tudományos élet élénk kisugárzó 
felületre szert tenni, ha a háttérben egyetemes műveltségű tömegek tábora 
áll, amely képes és alkalmas az eredmények felszívására. Évtizedek súlyos 
mulasztásai vetnek sötét árnyékot a népművelés kérdésének nagy terüle
tére. Szinte azt mondhatnánk, hogy a tudományos kutatások eredményei, 
az írók szent fellángolásai, — mint ahogy a pusztában kiáltó szó elhangzik, — 
visszasugárzás nélkül lobbantak ki.

Ma azoknak a könyvtáraknak, melyek a nagytömegek művelésével hiva
tásszerűen foglalkoznak, új célkitűzéssel kell a harcot fölvenni az álművelt
ség ellen. Nemzeti művelődésünk talán egyetlen fegyvere, mely a magyar
ság kezében maradt: a könyv. Életbevágóan fontos tehát, hogy ez a fegy
ver acélosan edzett legyen. A közművelődési könyvtáraknak nem elég tehát 
csupán arra törekedniök, hogy könyveiket olvassák, hanem megértő szere
tettel kell kutatniok az olvasók érdeklődését, azt szinte észrevétlenül irá
nyítani és a színvonalat lassú, szívós munkával emelni. Ki kell fejleszteni 
a könyvtár és a közönség között azt a benső viszonyt, hogy az olvasó teljes 
bizalommal keresse föl azt a helyet, amely az ő lelki világának megneme- 
sítésére, felemelésére minden módon törekszik. Ezek a meggondolások és 
tapasztalások vezették e sorok íróját arra a gondolatra, hogy a Fővárosi 
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Könyvtár szépirodalmi fiókkönyvtárainak népes olvasótáborát egy könyv
tárlélektani laboratórium segítségével tanulmányozza.

Úgy gondolom, hogy művelődésünk továbbépítésére feltétlenül szüksé
ges ismernünk az egyes társadalmi rétegek olvasottságát. Ennek a hirtelen 
fejlődött nagy városnak lelkülete nem alakult ki egységesen. Az egyes tár
sadalmi rétegekben mutatkozó gazdasági eltolódások maguk után vonták 
a művelődési kérdésekben mutatkozó nagy eltéréseket is. A magyarság 
szociográfiai képe a nagy háború kitöréséig könnyen áttekinthető volt. 
Élesen meg lehetett különböztetni a tanult rétegeket a tanulatlanoktól, a 
magasabb műveltségűeket az egyszerűen műveltektől, mert e társadalmi 
rétegek külső tagozódása kifejezésre juttatta a müveltségbeli különböze
teket. Ma azonban egészen más a helyzet. A váratlan vagyoni eltolódások 
új rétegeket vetettek az eddig nyugodtan fejlődő társadalmi osztályok sorai 
közé s birtokukba juttatták a művelődés összes eszközeinek könnyed meg
szerzését, akár a könyvre, akár a színházra, akár az utazásokra gondolunk. 
Viszont a régebben nyugodt életet élő tanult rétegek ugyané fegyvereket 
szinte máról-holnapra veszítették el, a fejlődő tudományos és irodalmi kér
désekkel távolról sem tudtak lépést tartani s a kétségbeesés szomorúságát 
nemsokára a keserű lemondás közönye váltotta föl. Megkevesbedett az 
eszmények felé sóvárgók tábora, elhalkultak a vágyak, életharcokban me
rültek ki a jobb munkára méltó energiák s mindennek következtében ma a 
könyvtáros górcsőve alatt ijesztő képletek jelennek meg.

A laboratórium csöndben és észrevétlenül igyekszik gyűjteni az adatokat 
Az adatgyűjtés kettős irányú: egyrészt törekszik megállapítani minden 
olvasójának irodalmi ismereteit, másrészt igyekszik kikémlelni a hiányokat, 
mert hiszen a negatívumokból is tudnak hasznos következtetéseket vonni. 
Minden egyes fiókkönyvtár a könyvkölcsönzés lebonyolítása mellett ipar
kodik az egyes olvasókról képet szerezni s az adatokat melegében felje
gyezni. E célból azonos szövegű kérdőcédulák vannak forgalomban, melyek 
az alábbi kérdésekre keresnek választ:

Az olvasó műveltségi foka.
Társadalmi állása, vagy foglalkozása.
Mit olvasott eddig:
1., a régi magyar irodalomból?
2., az új magyar irodalomból?
3., milyen külföldi írókat olvasott?
4., kik a kedvenc írói és költői (hazaiak és külföldiek) ?
5., milyen nyelven, vagy nyelveken olvas ?
6., a nemzetközi értékek közül kiket nem ismer?

E kétségkívül nagy körültekintéssel szerzett adatok előbb az egyes fiók- 
könyvtárak szerint, majd ezen belül az olvasók műveltségi foka szerint 
csoportokba kerülnek és minden reményem meg van arra, hogy már egy 
év alatt érdekes képet fogunk nyerni az olvasók egyes rétegeinek általános 
műveltségéről. Magától értetődik, hogy az olvasók neve sehol nem szerepel,
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mert hiszen a könyvtár kísérleteinél az adatok a fontosak. Kétségtelen, 
hogy a fiókkönyvtárak olvasóinak együttese nem adhatja meg a főváros 
olvasóinak pontos keresztmetszetét, mert hiszen nagy tömegek maradnak 
el és csapódnak le a felburjánzott és ellenőrzés nélkül működő kölcsön- 
könyvtárakban. Statisztikai felvételeink akkor lennének igazán ideálisak, 
ha a kölcsönkönyvtárak olvasóitól is kapnánk hasonló felvételeket. Azon
ban úgy érzem, hogy még sem végzünk felesleges munkát, mert a közép- 
osztály széles rétegeiből toborzódik olvasóink tábora; az összegyüjtendő 
adatok tehát kétségkívül alkalmasak lesznek következtetések levonására. 
Vannak olyan fiókkönyvtáraink is, amelyek munkásnegyedekben működ
nek; itt természetesen a helyzetnek megfelelően egyes kérdőpontok eles
nek, ellenben nagyobb súlyt helyezünk az olvasott terület részletesebb 
megismerésére. Ma még korai volna jóslásokba bocsátkoznom, de kutatá
saink eddigi eredményei alapján arra az örvendetes jelenségre bukkantam, 
hogy az olvasók igen nagy része szívesen veszi az irányítást és sok ezer 
olvasóról állapíthatom meg, hogy könyvtáraink irányító, nevelő munkáját 
szívesen veszi és elismeri, hogy az olvasás gyönyörűségét könyvtáraink 
útján ismerte meg. E gyakran egyszerű ajkakról elhangzó vallomások csak 
megerősítenek bennünket nehéz küzdelmeinkben.

Egy megbénított, gazdaságilag lerongyolódott ország ezer gondtól gyö
tört lakossága kétségkívül nehéz kísérleti anyag. Telve van ellenmondá
sokkal, szélsőségekkel s csak rendkívül körültekintő munkával lehet olvasó- 
tipusokat kiemelni ebből az anyagból. És itt a lelkiismeretes könyvtárosnak 
sok új mellékszempontot kell figyelembe venni, amik, mint a zavaró lég
köri hullámok a szikratávíró tisztaságát, befolyásolhatják a könyvtáros íté
letét. Elsősorban ilyennek tekintem a nagy üzemmé fejlődött sajtó befolyá
sát, amely hozzászoktat a felületes olvasáshoz s az események rohanó 
árjában elringatja az olvasót. Reákapatja a tények gyors megismerésének 
mákonyára s a gondolatok benső szépségei iránt közömbössé teszi. A má
sik ilyen zavaró körülmény, mely részben emebből áll elő: az irodalmi 
szempontból értéktelen ponyvatermékek még mindig bő áradata, mely az 
alacsony műveltségű és nem fegyelmezett olvasót kellemesen elzsongítja, 
könnyű folyamatú és izgató leírásaival. Itt még azzal a nehézséggel is meg 
kell küzdenie a könyvtárosnak, hogy a ponyvatermékek jóhiszemű fogyasz
tói nem egyszer azt gondolják, hogy bizonyos művelődési folyamaton 
mentek keresztül a sok fércmunka elolvasásával. Mennyi türelembe és időbe 
kerül, míg ezek a „megtértek" táborába kerülnek!

Félszeg irányba tereli a kezdő olvasónak irodalmi ízlését a mozgókép
színházak sajátságos törekvése arra, hogy irodalmi vonatkozású szenzá
ciókat nyújtsanak a nézőknek. A sok nemzetközi irodalmi értékű regény 
filmesítése rendszerint a képszerű hatások tökéletesítését tűzi ki céljául s 
e törekvésnek többnyire áldozatul esik sok finomság és mélység. Az ese
mények szép beállítása majdnem mindig áldozatul követeli az irodalmi 
egységet s gyakran lélektani lehetetlenségek örvénylenek el a figyelmes
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szemlélő előtt. Az a kisműveltségü néző, aki a filmesitett regényt nem ismeri, 
egészen helytelen benyomásokat nyer az eredeti remekműről. Érdekes 
adataink vannak, melyek szerint az olvasók mozgóképszínházakba járó része 
egyenesen kiábrándulásról panaszkodik olyan filmesitett regényeknél, 
melyeket előbb olvasott s csak azután nézett meg vásznon. A filmek egy
más közötti gigantikus küzdelme s mintegy az irodalom berkeibe való be
nyomulása sok nehézséget ró a könyvtárosra és alig győzi a téves irányba 
fejlődő ízlést rendes mederbe terelni.

Amikor a legkirívóbb gátló körülményeket felsorakoztattam, nem akarom 
az olvasó figyelmét fárasztani az apróbb nehézségek felemlítésével, melyek 
együttvéve eredőjükben a művelődést legnagyobb mértékben veszélyez
tetik. Jól tudom, hogy kísérleteinkkel, melyek a kezdet kezdetén vannak, 
hosszú ideig eredményt elérni nem lehet, de erős a meggyőződésem, hogy 
az iskolán kívüli népművelés nagy kérdésének megoldásához valamikor 
értékes adatokat tud nyújtani kicsiny, lelkes laboratóriumunk úttörő munkája.

Kremmer Dezső.

SZÉCHENYI ISMERETLEN ELSŐ SZATÍRÁJA

Z 1839 40-iki országgyűlés a lázas izgalom első 
jelensége hazánk újabbkori életében. Minden 
arra mutat, hogy a nemzet élete válság előtt áll, 
a magyarság több oldalról fenyegetve látja jö
vőjét. A létért való küzdelem ekkor kezdődik.

A legmozgalmasabb a tárgyalások idején 
1839. december hava, mert erre az időre esik 
a kormányt támogatni kívánó főrendek szer
vezkedése. A tanácskozásokat minden délben 
a Kaszinóban tartják s karácsony estéjére már 
a közös álláspont három főkérdése is elkészül: 

1. hogy Magyarország Ausztriától nem válhat el, 2. hogy Magyarországot 
alkotmányos országnak kell tekinteni, 3. hogy a törvény előtti egyenlősé
get a tanácskozásra kitűzött tárgyak közé kell felvenni.

Atanácskozások Eötvös ésBatthyány körül forognak, akik szorosabb barát
ságot kötnek egymással s a teendőkre nézve még további három pontban 
állapodnak meg: 1. hogy az országgyűlésen a polgári elem is érdemileg 
szóhoz juthasson, 2. hogy a jobbágyok tulajdonjogot és személyi szabad
ságot kapjanak, 3. hogy a főrendek befolyását monarchikus demokrata kor
mányforma megteremtésére használják fel.
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