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OLVASÁSKUTATÁS -
RENDSZERSZEMLELETTEL? 

Gondos Ernő. OLVASÓI ÍZLÉSTÍPUSOK 

Ismerünk termékeny kudarcokat is. Leonardo tervezett önjáró gépe-
zetet, csak még a nyersanyagok és technikák hiányoztak hozzá. Hudson 
az észak-nyugati átjárót kereste, s egy kanadai öblöt talált. Ezek a 
kudarcok azért termékenyek, mert a fejló'dés szükségszerű útjába esnek. 
Ha egy adott pillanatban hó'seink elkerülték volna ó'ket, jött volna 
később más, aki elköveti. 

Aki ma hidat épít valamely hagyományos tudományág és néhány 
formálódó tudományos szemlélet között, az pionír, s kudarcában is 
adassék néki tisztelet. Legalábbis méltányosság. Gondos Ernő' Olvasói 
ízléstípusok című könyvéért ezt nem kapta meg. Pedig évtizedes törek-
vése az ízlés rendszerszemléleti kutatására - s könyvét kiszakíthatjuk-e 
ebbó'l a folyamatból? - az ígéretes társadalomtudományi előfutárok 
közé sorolja. 

Korán fogott hozzá. Amikor munkatársaival kutatási tervén dolgo-
zott, az olvasói ízlésállapotot még a „mennyit? " és a „mit? " szem-
pontjából csoportosították. Az értelmezés egzaktságához is sok szó 
férhetett. Az ízlésfogalom rehabilitációja éppen csak megindult, s az 
elméleti alapvetés a maga körvonalazatlanságában lehetett-e biztos fo-
gódzó. 

Nem sokkal tartottak előbbre a szellemi híd túloldalán sem. Gondos 
Ernő vizsgálatával egyidősek a hazai társadalomlélektan és szociológia 
első nagyobb vállalkozásai is. Nagyon kevesen gondoltak még akkor a 
kutatók közül arra, hogy igényes statisztikai apparátussal vágjanak a 
társadalomtudományi tények bozótjának. 

Gondos Ernő ízlésvizsgálata tehát mindenestől korának gyermeke. 
Illúzióiban, nagyotakarásában, fogyatékos eszközeiben és felkészültsé-
gében éppúgy, mint konok, szívós, izgatott és ezért felzaklató rákérde-
zéseivel, s nyíltságával a metodika gyengéit illetően. Természetesen 
eredményeiben is. („Hogyan lehet a közkeletű-populáris műfajokon be-
lül differenciálni? " - teszi föl a kérdést Vitányi Iván abban az össze-
foglalójában, amelyet a közművelődési párthatározat előkészítése során 
írt a művelődésszociológiai kutatások addig elért eredményeiről. „Gon-
dos Ernő irodalomszociológiai kutatásai bizonyították be, hogy ez a 
bestseller irodalom nem egységes: egyes irányzatok - Passuth vagy 
Mitchell nevével jellemezhetők — elzáiják az utat az igazi irodalom 
előtt, mások viszont - a kalandregény, a krimi több fajtája, Rejtő stb. 
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- nem.") így tehát az ízlésalakzatok elemzése beleépült a helyes ízlés-
fejlesztési stratégia kidolgozásának tapasztalati alapjába. 

Akik ebből a könyvéből ismerik meg a kutatást, azok egy műhely-
tanulmányból tájékozódnak. Benne Gondos Ernő a vizsgálat második 
feléről is beszámol. (Első műve, az Izlésalakzatok. Prózai művek hely-
zete az olvasói tudatban a hatvanas évek végén, 1971-ben a felvétel 
olvasottsági, kedveltségi táblázatait, valamint egy-egy mű ízlésmezőjé-
nek szerkezetét, az ízlésalakzatokat mutatta be.) 

Most a szerző áttekinti próbálkozásaikat egy ízléstipológia kialakí-
tására. A könyv értéke, izgalma egy gondolkodásmód, egy vizsgálati 
logika megszületési folyamatának ábrázolásából fakad. Mivel Gondos 
Ernő törekvése rendkívül aktuális, alkotói attitűdje pedig korszerű, úgy 
tűnik, hogy tárgyával folytatott küzdelme időtállóbb, tanulságosabb, 
mint vizsgálati eredményei. Ezért iránytűnek az olvasáshoz is a vizsgá-
lati logika, a gondolatmenet és a módszertan kapcsolatának földerítése 
kínálkozik. 

A vizsgálatnak négy elemzési szintje volt. Először mintegy 2700 
különböző nemű, életkorú, iskolai végzettségű és lakóhelyű könyvtári 
tag kapott egy címlistát. Ezen 335 prózai mű címét találta. Mindenkit 
megkértek, hogy egyszer húzzák alá az olvasott, kétszer a nekik „mara-
dandó élményt" nyújtó műveket. 

A kutatók, akik között irodalmárt, szociológust, pszichológust, ma-
tematikust találunk, először az olvasottság, a tetszés, valamint a z - e 
kettő hányadosából nyert - úgynevezett tetszési index adatait dolgoz-
ták fel a már ismert négy csoportosítási szempont alapján. 

A második menetben az ízlésalakzatokat gyűjtötték ki. Az ízlés-
alakzat egy, az alaplistáról vett hívómű címéből, két hozzárendelt 
címlistából, valamint a csoportosítás alapadataiból állt. Az első cím-
oszlopba azokat a műveket sorolták, amelyeket a hívómű kedvelői 
kétszer húztak alá. A második címoszlopba ugyanezen olvasócsoport 
által következetesen mellőzött, aláhúzatlanul hagyott művek kerültek. 
Az oszlopon belül a címek sorrendjét az aláhúzások csökkenő száma, 
illetve az elmaradt aláhúzások növekvő száma szabta meg. (A vizsgálat 
matematikai statisztikai eszközökkel állapította meg az egyes művek 
közötti kapcsolatok erősségét és azt, hogy a kapcsolat nem véletlen-
szerű.) 

E „társulási hajlandóságok" közül a legerősebb vonzásokat - kap-
csolatrajzokban egyesítették az ízléstípusok megalkotásának munka-
fázisában. E hálóban mind a 335 mű helyet kapott. A sűrűsödési 
gócokat az ízléstípusok magjaként értelmezték, összesen 14 típust 
találtak. Ezután az egyes olvasókat besorolták valamelyik típusba. Az 
egyes típusokba tartozók demográfiai megoszlása, illetve az egyes de-
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mográfmi csoportok típusok szerinti megoszlása már bizonyos tudati 
állapotrajzot, ízléstérképet adott. Végezetül meghatározták a kialakított 
típusok közötti vonásokat. 

Ezt a közvetlen és formalizált kijelentésekbó'l megszerkesztett tipo-
lógiát az utolsó elemzési szakaszban egy olyan személyiségtipológiával 
vetették össze a kutatók, amely csak személyes megfigyelésekre támasz-
kodott. (Felállításához összesen 116 olvasóval készítettek mélyinteijút.) 

Az Olvasói típusalakzatok laza időrendben bemutatja a vizsgálat 
alkalmasságára, érvényességi körére, feltevéseinek igazolására végzett 
mellékelemzéseket is. összesen hatot. 

Ezekből az első — egy matematikai ellenőrzés volt, arra vonatkozó-
an, hogy a kérdőívek kitöltése mennyire megbízható. A másodikban 
szakemberekkel ertelmeztették az ízlésalakzatok egy részét. A harmadik 
— könyvtárosok körében vizsgálta, hogyan használják fel az ízlésalakza-
tokat napi munkájukban. 

A másik három elemzés már a vizsgálat értelmezési lehetőségeit járta 
körül. Az egyikben a férfi-női szerepek és az ízlés kapcsolatát vizsgálták. 
Interjú készült néhány „nőies" ízlésű férfiolvasóval és néhány „férfias" 
ízlésű női olvasóval. 

Az értelmezés másik próbasorát érettségizett diákok között hajtot-
ták végre. A diákokkal ismeretlen szépirodalmi szöveget elemeztettek, 
majd tartalomelemzéssel rangsorolták ízlésük minőségét. Ezeket az íz-
lésszinteket egybevetették az alapfelvételből végzett ízléstipológiával, 
keresve a kapcsolatot az egy műre vonatkozó ízlésnívó és az általáno-
sabb ízlésszint között. Az értelmezés harmadik metszete az ízléstípusok 
és a személyiségtípusok kapcsolatát próbálta - igen ingatag érvekkel -
igazolni. Erre az interjúk és a projekciós tesztekkel leírható személyiség-
profil adott lehetőséget. 

A vizsgálati anyagot egy kutatástörténeti áttekintés vezeti be és egy 
módszertani összefoglalás zárja. így az Olvasói ízléstípusok-ban, mint a 
honfoglalás kori iparművészet mustráin a növényi és állati motívumok, 
egymást váltogatja és összeolvad a közművelődés- és tudománytörténet, 
az esztétika, a szociológia, a társadalom- és a személyiséglélektan, vala-
mint a matematikai statisztika. A vizsgálat logikáját tehát sokszor 
elfedi, felülrétegzi a könyv logikája. A közölt eredményekből sem 
könnyű következtetni a vizsgálat értékeire, mert szerepük fejezetenként 
más: hol illusztráció, hol bizonyíték, hol eszköz, hol végcél. 

Mindez fárasztó. Megosztja a figyelmet a gondolatmenet és az ön-
magukban teljes kis vizsgálati betétek között. Miért adott Gondos Ernő 
ily kevéssé gazdaságos szerkezetet könyvének? Talán módszertani 
kényszerből. Maga a vizsgálat nélkülözi a szigorú és gazdaságos logikát, 
így a szerző kutatási beszámolójában elkerülhetetlenül keveredik a 

14 Irodalomtörténet 



194 Szemle 

ráépítkezés és a hozzáadás, a „ha . . . akkor" gondolati fegyelme és a 
„még ezt is csináltuk" additív látszatlogikája. 

A vizsgálat alapgondolata az volt, hogy értékes összefüggéseket lehet 
kielemezni az ízlés felszíni szerkezetéről és bizonyos társadalmi ténye-
zőkről, amelyek ezt befolyásolják - az ízlés valódi természetének 
ismerete nélkül is. Ezt a „fekete doboz" szemléletet igazolták az ered-
mények. A hatvanas évek végéig számos tudományágban keresték siker-
rel az ízléshez hasonlóan bonyolult rendszerekben az alkotóelemek 
közös szervezési, működési elveit anélkül, hogy a kezdeti és a végállapot 
meghatározásánál többet tudtak volna a vizsgált jelenség lényegéről. De 
mindezen esetekben pontosan meghatározták a kutatási stratégiát, ame-
lyekben a célokat és módszereket a rendelkezésre álló ismeretek, meto-
dikák legmagasabb szintjéről kiindulva határozták meg. 

Ebben a vizsgálatban más történt. A kutatók egyesítettek egy mód-
szertani kísérletet egy hipotetikus értékű tipológiát ellenőrző vizsgálat-
tal, amelyet még megterheltek egy reprezentatív elemzés kísérletével is. 
Az első kérdés úgy hangzott: mit mér kiválasztott módszerünk az 
egyéni ízlés felszíni szerkezetéből? A második: milyen közösségi érvé-
nyű ízléstípusokat vonatkoztathatunk el a megismert felszíni szerkezet-
ből? A harmadik: milyen a mai - az 1968-as - magyar könyvtári 
tagság ízlése? 

Egy átgondoltabb vizsgálati stratégia betartotta volna a fokozatos-
ságot, s így az elméletképzés folyamata, a mind megalapozottabb hipo-
tézisek rendszere, lépést tartott volna a célok kibővítésével. Ebben a 
vizsgálatban éppen ez a fokozatosság, egymásra épülés hiányzik. A fel-
vétel arányai anélkül érték el a reprezentációs méreteket, hogy a repre-
zentativitás feltételeit biztosították volna. (A nagy külföldi közvéle-
ménykutató intézetek a 2700 fős populációnál jóval kisebb mintából 
tudják megbízhatóan jelezni a választópolgárok politikai viselkedését.) 
így csak hozzávetőleg lehet azt mondani, hogy az eredményül kapott 
ízléskonfigurációk a lakosságból rendszeresen olvasók ízlését tükrözik. 
(A számítások szerint a jelöléseknek mintegy kétharmad részét tekintet-
ték a kutatók olyannak, amelyet sem tudatosság, sem technikai járatlan-
ság nem torzít el.) 

Az elemzés kiinduló bizonytalansága így meglehetősen magas volt. 
Ezt a kutatók kimutatták, de nem küszöbölhették ki a vizsgálat későbbi 
lépéseiből. Az alacsony megbízhatósági fokot az ízlésalakzatok kidolgo-
zási szakaszában tovább csökkentette négy újabb torzítási forrás. A 
mintából ki kellett zárni a populáció mintegy ötödrészét: azokat az 
olvasókat, akik túl kevés vagy túl sok művet húztak alá. Kisebb fokú 
torzítás származott a csökkentett mintán belül is a megbízhatóság 
matematikai minimumának önkényes meghatározásából, „önkényes", 
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tehát tapasztalati értékhatárokat adtak meg a kutatók arra nézve is, mi 
kerüljön az ízlésalakzat „elutasítási", illetve semleges tartományába. 
Végül a negyedik torzítási forrás: az „elutasítás" kategóriája a vizsgálati 
eljárásból adódóan hordozott már magában megítélési bizonytalanságot. 
(Az olvasók közvetlenül csak pozitív értelemben nyilatkozhattak. Nega-
tív viszonyulásukat a művek bizonyos csoportjához szabatosan ki lehe-
tett következtetni. De ebbe a kategóriába, amelyet az olvasói típusok 
megalkotási folyamatában már egységesen „elutasításinak értelmeztek, 
az ellenszenven kívül belekerült még az olvasott könyvre vonatkozó 
ismeretek hiánya, a közöny, sőt a gyenge valószínűségű pozitív kapcso-
lódás is.) 

Az elemzés harmadik lépcsőjében a kutatók 14 ízléstípust alakítot-
tak ki az ízlésalakzatokból. Ebben a logikai folyamatban további bi-
zonytalansági tényezők zavarták a megbízhatóságot. Egyrészt az ízlés-
mezőből törölni kellett a művek egy részét. Azokat a „típusközi" 
műveket, amelyeket több ízlésgóchoz azonosan erős vonzat kapcsol. 
Másrészt az olvasók típusba sorolása közben kellett törölni a „típus-
közi" - egynél több csoportba besorolható - vagy valamilyen oknál 
fogva mindenhová besorolhatatlan olvasókat. E munkafázis utolsó állo-
másán, a típusok közötti vonzáskapcsolatok kialakítása közben is, szük-
ség volt „önkényes" - tapasztalati alapon nyugvó - meghatározásokra, 
mindenekelőtt a vonzási értékküszöbök megállapításakor. 

Végeredményben olyan típusokat kaptak a kutatók, amelyekből 
számos, jó indikátornak bizonyult könyv maradt ki, a be nem sorolt 
olvasók száma igen magas lett, s a típusok egy része túl sok, másik része 
viszont túl kevés olvasót ölelt fel. (Ezt akkor is szóvá kell tenni, ha 
tudjuk, hogy elvileg egy típus a besoroltak számától függetlenül is lehet 
tartalmas és jellemző.) 

Ilyen előzmények után érthetetlen, hogy a kutatók belebocsátkoz-
tak a vizsgálat negyedik menetébe. Ebben ugyanis a lélektan bevett 
személyiségtipológiájától függetlenül állítottak össze egy tapasztalati 
típustant. (Jellemző, hogy ezeket a típusokat még csak el sem nevezték. 
Beérték a sorszámozással s az — egyenként 3 - 4 mondatos - karakteri-
zálással.) Az így előállított „személyiségtípusokat" hasonlították össze 
egy önkényes minta alapján, de kiforrott pszichológiai technikával az 
ízléstípusokkal. S az eredmény? „Talán nem kell hangsúlyozni : interjús 
mintánk semmit sem reprezentál" - írta Gondos Ernő. „Sem az ízlés-
típusok, sem pedig a személyiségtípusok arányaira nem következtethe-
tünk belőle. És a kétfajta tipológia egymásra vonatkoztatása is esetle-
ges." (I. m. 206.) 

Tegyük föl ezek után Gondos Ernő kérdését az egész vizsgálatra 
vonatkozóan: Mi nem esetleges ebben az egész szellemi konstrukció-
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ban? Mindaz — válaszolhatjuk - , ami megelégszik azzal, hogy az ízlés 
jelenségszintjén s a metodikai apparátus teherbíró képességének határa-
in belül maradva fogalmazzon meg összefüggéseket. Nem véletlen, hogy 
a tényközlő Izlésalakzatok ma hiánycikk a könyvtárakban. A vizsgálat 
adatait, csoportosításait az ízlésalakzatokkal bezárólag ugyanis kitűnően 
fel tudják használni a könyvtárosok a gyakorlatban. Ez annak a jele, 
hogy Gondos Ernőnek sikerült az első, még durva és felszínhez kötött 
ízlésmérőműszert kidolgoznia a mai magyar olvasói ízlés kezelésére, 
megértésére. 

Ez a műszer sok mindent megerősít a gyakorlat valószínűségi tarto-
mányában, de csak néhány dolgot igazol a tudományos bizonyosság 
okán. Számos tapasztalati tényt és összefüggést finomít új kérdéseivel. 
Ezek abból adódnak, hogy az ízlésalakzatok tudati övezetében számos 
nem várt mű kerül egymás mellé. A szerző mindenekelőtt azt tudja 
bizonyítani, hogy a személyes ízlés viszonylag stabil tudati képződ-
mény. Ezért a kutatócsoport kiválasztott technikája — a sokelemű, 
zártlistás felvételi módszer - tartalmasan le tudja írni az egyéni ízlés 
jelenségszintjét. Úgy, hogy valamit megismerünk ebből az állapotrajzból 
e közönségcsoport ízlésének mélyebb szociológiai és pszichikus hátteré-
ről is. (Minden mellékvizsgálat vagy ennek a „valaminek" a tényét 
igazolta, vagy felhívta a figyelmet az alkalmazott eljárások korlátaira, 
hibahatáraira.) Ennek a „valami"-nek milyenségét, mértékét megszabja 
a felelet arra a kérdésre, hogy a felhasznált technika mit s milyen 
határok között tár fel a befogadó személy értékelő beállítottságának 
rendszeréből. A beállítottság erkölcsi, esztétikai és érzelmi összetevőit 
kell ismernünk ahhoz, hogy az ízlés szociálpszichológiájáról érvényesen 
lehessen valamit mondani. Erre a hatvanas évek második felében nem 
volt lehetőség. A lehetőség hiányában viszont a metodikával kapcsolat-
ban lett volna szükséges mélyebb elméleti számvetést végezni, hogy 
legalább az így zárójelbe tett ízlés szociológiai hátteréről lehessen bizo-
nyosságot elmondani. Ilyen számvetésre pedig adva volt minden feltétel. 
A vizsgálat módszerét lényegében a dinamikus lélektan eszköztárából 
extrapolálták az olvasáskutatás céljaira. (Ez az iskola a módszertani 
átültetés időpontjában már három évtizedes múlttal rendelkezett, s 
olyan sokoldalúan értékelt technikai eljárásokkal, mint a szociometria.) 

Ennek ismeretében — a teljesség igénye nélkül — rá lehet mutatni a 
kérdőíves feldolgozás előnyeire és hátrányaira. Az előnyökhöz tartozik 
egyszerűsége, gyakorlatiassága, formalizáihatósága, a felhasználható 
matematikai eszköztár szélessége s az így elérhető nagyfokú egzaktság. 
A hátrányokhoz, hogy a kimondott ítélet mögött tagolatlan az ap-
percepció. E módszerrel nem derül ki semmi az értékelő viszonyulás 
érzelmi és megismerő komponenseinek arányáról, a választás időszerű és 
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beállítódásból eredő' indítékaiból, a döntésben szerepet játszó sajátosan 
olvasási és általánosabb esztétikai vonatkozásokról - s a felsorolásnak 
még nincs vége. Nem elemezhető, mi az értékelő választásokban az 
egyéni és a csoportos környezeti vonatkozás. (így például hogyan hat a 
divat és a presztízs a döntésre.) 

Mit sem mond ez az eljárás arról, hogyan közeledünk a közömbös 
érzelmi töltésű könyvekhez. Nem is szólva még egy fontos szempontról. 
Hogy tudniillik a tipizálás során figyelmen kívül maradt ez a hatalmas 
ízléstartomány. Végül ez az eljárás nem ad értelmezési támpontot ahhoz 
sem, hogy a tudati kapcsolódások közül melyik befolyásolja a másikat, 
mi az ok és mi az eredő. 

Gondos Ernő maga is hivatkozik e korlátok egyikére-másikára. Ki-
emeli, hogy az állapotrajz természete ellentétben áll az ízlés dinamikus 
jellegével. Rámutat, hogy különféle - kipróbált, vagy még fel nem 
használt - módszerekkel együtt érdemes használni „ízlésszociológiá-
jukat". Nem utolsósorban az ízlés történeti változásainak érzékeltetése 
érdekében. 

Gondos Ernőnek mindebben igaza van. De néhány szempontra nem 
mutatott rá. Elsősorban arra, hogy alkalmazott módszerkombinációival, 
matematikai apparátusával maga is korlátozta vizsgálati eredményeit. 
Kritikusainak valószínűleg igazuk van abban, hogy a matematikai sta-
tisztika fejlettebb módszerei, mint amilyen például a cluster-analízis, 
a faktorelemzés, lényegesen többet mutattak volna ki az ízléspreferen-
ciák egymástól független vagy egymást erősítő hatásának mértékéről. Ez 
lényegesen gazdagította, megbízhatóbbá tette volna a jelenségszint le-
írását. 

Az értelmezést még inkább meg kellett volna előznie a megfelelő 
módszerkombinációk kikísérletezésének. Amely esetben talán a kutatók 
bátrabban fordultak volna a társadalomlélektan hatalmas eszköztárá-
hoz, felhasználván, amit a szociálpszichológia már a hatvanas években 
mondani tudott a társadalmi szerepekről és a beállítottság kísérletes 
elemzéséről. Hasonló előnyökkel járt volna nem autodidakta módon 
gyártani személyiségtipológiát a személyiségprofil elemzési eszközeihez, 
hanem a meglevők közül adaptálni egyet a vizsgálathoz. 

Mindezek hiányában, úgy vélem, a spekulációk világába vezette át 
Gondos Ernő a vizsgálatot, amint a személyes ízlésről felhalmozott 
megfigyelésekből az ismertetett módon építette föl a kollektív ízlés-
alakzatokat. Ez a szerkesztési mód nem meggyőző, mert sem az eddigi 
tapasztalat, sem az elméleti biztonság, sem a választott metodika nem 
nyújt hozzá elégséges alapot. (Ezt igazolják a kutatás újabb fejleményei. 
Egyrészt a könyvízlés jelenségeit most már az ízlésszokások tágabb 
világában figyelik meg. Másrészt tovább dolgoznak a matematikai mód-

14 Irodalomtörténet 
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szerek finomításán és a megfelelő eljárási együttesek - újabb tesztek, 
pontosított inteijú-technika - kifejlesztésén.) 

Gondos Ernő kevesebbet ért el, mint kitűzött célja volt. Az Olvasói 
ízléstípusok mint kiadvány nem könnyíti meg a vizsgálati logika és az 
eredmények megértését. Ez talán kudarc. De annak termékeny. Több 
okból is. Először - így is bebizonyította, hogy érdemes új módszereket 
bevezetni az olvasáskutatásba. Gyakorlati eredményeket kaptunk, ame-
lyek túlnőnek az empirikus közhelyeken és a különféle előjelű tudomá-
nyos előítéleteken. 

Másodszor - felhívta a figyelmet egy sor kutatásmetodikai igazság 
változatlan időszerűségére. Ilyenekre: az elméletképzésnek meg kell 
előznie a módszertant; a komplexitásnak előfeltétele a korábbiaknál is 
szigorúbb mértékű szaktudományosság. 

Egységesebb könyv született volna tehát, ha Gondos Ernő kevésbé 
, j ó " irodalmár és közművelő, de „jobb" matematikus, pszichológus és 
szociológus. Persze bírálni könnyű. Hol vannak az új, fejlettebb mód-
szerekkel, magasabb szintű eredményeket elérő művek? - vetődik föl a 
kérdés. Gondos Ernő vizígálata még ma is a legérvényesebb szó, amit az 
olvasáskutatásban hazánkban kimondták. (Gondolat, 1975.) 

KRONSTEIN GÁBOR 

IRODALOM ÉS MÚZEUM 

TANULMÁNYOK AZ IRODALMI MUZEOLÓGIÁRÓL 

Itt is megismétlem: ellensége vagyok az évkönyvnek mint kiadvány-
típusnak. Először is lassú: gőzmozdony az űrhajók korában. Másodszor: 
vegyesföl vágott; árukapcsolással terheli az olvasót, aki kénytelen a pol-
cán helyet adni egy vastag kötetnek, noha esetleg csak néhány lapnyi 
közleményre van belőle szüksége. Végül, ugyanez okból: az írások 
temetője. Újabban ugyan a múzeumi évkönyvek repertóriuma megkísérli 
ellensúlyozni a gyűjteményes művekkel járó zűrzavart, de az önálló 
kiadványokkal egyenlő értékűvé ez sem teheti a sokféle írás közt 
meghúzódó egyetlent, amelyre a kutatónak éppen szüksége van. Még jó, 
ha különnyomat készül az évkönyvek írásaiból; ez legalább elvben eljut 
egy-egy szakemberhez, de a könyvtárak nem dolgozzák föl őket egyen-
ként, így a katalógusokba sem kerül. 

íme: a példa. A Petőfi Irodalmi Múzeum 1973. október 25-én és 
26-án tanácskozást rendezett az irodalmi muzeológia kérdéseiről. Az 


