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FÉL ÉVTIZED FÉLSZÁZ REGÉNY „OLVASÁSTÖRTÉNETÉBÖL”

KAMARÁS ISTVÁN

A Könyvtári Figyelő 1981. évi 4. számában Balogh Zoltán nagyító alá tette azt, 
amit a köznyelv egy-egy könyv olvasottságán ért, és jogosan különböztette meg az 
aktuális és a történeti olvasottságot (ez utóbbin azt értve, hogy az adott könyvet „olvasás
története” folyamán hányán és kik olvasták el). Jelen írásommal Balogh Zoltán gondolat- 
menetét szeretném folytatni, vagyis újabb oldalról vizsgálni az olvasás dinamikáját.

Nagyszerű lehetőség egy olvasáskutató számára, ha két olyan „adatbank” áll rendel
kezésére, mint az Izlésalakzatok* és az Élmény alakzatok I.** amelyek lehetővé teszik, 
hogy ötven regény olvasottságának és kedvességének 1968-as és 1974-es állapotát össze
vethessük. Az 1968-as állapotot figyelembe véve nyolc kategóriát alakítottunk ki:

I. Frissen (1 -3  éven beiül) megjelenő művek 
I/A magasabb olvasottságúak***

(Pl. Berkesi Húszévesek, Sánta Húsz óra)
I/B alacsonyabb olvasottságúak****

(Pl. Camus Közöny)
II. Viszonylag rövid ideje (3 — 10 éve) hozzáférhető művek 

II/A magasabb olvasottságűak
(Pl. Knight Légy hű önmagadhoz)

II/В alacsonyabb olvasottságűak
(Pl. Golding A legyek ura, Sagan Jó reggelt búbánat)

III. Hosszabb ideje állandóan hozzáférhető művek 
III/A magasabb olvasottságűak

(Pl. Hasek Svejk, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés)
III/B alacsonyabb olvasottságúak 

(Pl. Swift Gulliver)
IV. Hosszabb ideje ki nem adott, nehezen hozzáférhető művek 

IV/A magasabb olvasottságúak
(Pl. Mitchell Elfújta a szél, Burroughs Tarzan)

IV/B alacsonyabb olvasottságúak
(Pl. Aldrich És lámpást adott kezembe az Ur).

* Gondos Ernő: Izlésalakzatok. Prózai művek helyzete az olvasói tudatban a hetvenes évek végén 
Budapest, 1971. NPL

** Balogh Zoltán-Kamarás István: Élményalakzatok I. Budapest, 1978. NPL
*** A közművelődési könyvtárba járóknak legalább 40%-a olvasta.
**** д  közművelődési könyvtárba járóknak kevesebb, mint 30%-a olvasta.
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A vizsgált 50 mű közül 12 mű olvasottsága erôteljçsen (20—30 százalékkal), 19. mű 
olvasottsága kisebb mértékben nőtt, 19 mű olvasottsága pedig stagnált, vagy csökkent 
(ezek a relátív telítődés esetei). Az I/A típushoz tartozó, egészen friss művek közül Sánta 
Húsz óra és Berkesi Húszévesek című regényei egészen rövid idő alatt nagyarányú olva
sottságra tettek szert és olvasottságuk a következő hat év alatt is erőteljesen növekedett. 
Olvasottságuk alapján a sikerkönyv tipikus esetét példázzák. Meglepőnek tűnhet olyan 
művek olvasottságának felgyorsuló növekedése, amelyek akár már évtizedek óta jól hozzá
férhetők az olvasók számára, mint az Elveszett illúziók, a Gulliver, a Svejk, az Akiért 
a harang szól, a Nana, a Csendes Don. Elterjedtségük gyorsuló (meglóduló) növekedését a 
14 éven felüli olvasók körébe belépő legfiatalabb korosztály a 14—20 évesek a hat évvel 
azelőtti hasonló korosztályhoz képest intenzívebb érdeklődése (Svejk) a kötelező olvas
mánnyá válás (az Emberi sors, Csendes Don, Akiért a harang szól), de legerőteljesebben 
talán a tömegkommunikációs változat hatása (Elveszett illúziók, Nana, Akiért a harang 
szól) magyarázhatja. Az Elveszett illúziók olvasottsága 1968-ban és hat év múlva így 
alakult* :

1968-ban
%

1974-ben
%

nők 62 82
férfiak 46 69
1 5 -19  évesek 69 68
2 0 -2 9  évesek 65 86
30—49 évesek 51 77
fizikai dolgozók 54 74
értelmiségiek 52 76
középiskolások 64 • 62

Ebben az esetben a tömegkommunikációs eszközök hatását tekinthetjük a legerő
teljesebb magyarázat-elemnek, hiszen sem a legfiatalabb korcsoportban, sem a közép- 
iskolások körében nem emelkedett az olvasottság aránya. (A két minta összetételének 
eltérése természetesen nem léphet elő fő magyarázó tényezővé, legfeljebb 5—10 százalé
kos emelkedést magyarázhatnánk ezzel ebben az esetben.)

• A magas olvasottságú müvek esetében csak a III/A és IV/A kategóriába tartozó 
művek között találkoztunk nem emelkedő olvasottságú regényekkel. Az állandóan

* Az összehasonlíthatóság határait érzékeltesse a két minta összetétele: Az 1968-as kutatásé: nők és 
férfiak 50-50% , 14—18 évesek: 14%, 19—29 évesek: 32%, 3 0 -4 9  évesek: 27%, 5 0 'éven felüliek 
27%, fizikai munkások 33%, középiskolások 15%, értelmiségiek 14%, nyugdíjasok és háztartás
beliek 19%. Az 1974-es kutatás: nők és férfiak 50-50% , 15 -19  évesek 27%, 2 0 -2 9  évesek 32%, 
30—49 évesek 28%, 50 éven felüliek 13%, fizikai dolgozók 40%, értelmiségiek 17%, középiskolások 
12%, nyugdíjasok és háztartásbeliek nincsenek. Az egyetlen jelentősebb eltérés tehát az, hogy az 
1968-as minta átlagéletkora valamivel magasabb, így átlagos képzettségi szintje valamivel alacso
nyabb. •
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hozzáférhető müvek, úgy tűnik, elérték olvasottsági telítettségüket, különösen kézenfek
vő az olyan, a könyvtárhasználók körében csaknem százszázalékosan olvasott művek 
esetében, mint Gárdonyi Géza Egri csillagok, Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regé
nyek. Más a helyzet a Thibault család, a Varázshegy, a Vörös és fekete és megint más 
a helyzet a Légy hű önmagadhoz esetében. Mann, Martin du Gard és Stendhal regénye 
lassan, Knight regénye viszonylag rövid idő alatt érte el olvasási telítettségét, 50—60 száza
lékos olvasottságát. Mind a négy mű abba a típusba tartozik, amelyek kevésbé olvasottak 
a magasabb iskolázottságú „belépő” (a legfiatalabb), mint a kevésbé iskolázott „kilépő” 
(a legidősebb) korcsoportban :

15-19
évesek

50 évnél 
idősebbek

Légy hű önmagadhoz 35% 40%
Thibault család 32% 63%
Varázshegy 20% 46%
Vörös és fekete 52% 84%

1968-ban kisebbek, illetve ellenkező irányúak voltak ezek az eltérések a vizsgált két kor
osztálynál (tehát a 15—19 éveseknél és az 50 évnél idősebbeknél): a Mann regényénél 63 
és 68%, Martin du Gard regénye esetében pedig 32 és 51%.

A z alacsonyabb olvasottságú regények között a viszonylag új, tehát csak 3—10 éve 
hozzáférhető könyvek körében is találkozhatunk nem emelkedő olvasottságú művekkel. 
A Magyarországon először 1961-ben megjelent Megszületik augusztusban 1968-ra elérte 
a 13%-os olvasottságot és hat év múlva is nagyjából ezen a telítődöttségi szinten maradt 
(újabb hat év elteltével sem változott a helyzet), mert nem változott a regény olvasóköré
nek összetétele. 1974-ben a fizikai dolgozók 11, a középfokú végzettségű szellemi dolgo
zók 15, a diplomások 26%-a olvasta a Faulkner regényt a könyvtárhasználók körében, 
a 15—19 éveseknek (a „belépő” korcsoportnak) csak 9, a középiskolásoknak csak 
10%-a. A Faulkner regénnyel nagyjából egy időben megjelenő Közöny (Camus), A nagy 
utazás (Semprun), A kentaur (Updike), A legyek ura (Golding), Két nap az élet (Merle) 
olvasottsága a vizsgált hat év alatt 10 százalékról — ha nem is gyorsuló ütemben, ha nem is 
ugrásszerűen — de 10—20 százalékkal növekedett. Ezeknek a regényeknek az olvasóköre 
a „belépő ’ korcsoport kevéssé iskolázott rétegek irányában is bővült.

Bővítsük most az ötven könyv 1968. és 1974. közötti történetének vizsgálatát az 
olvasói visszhang másik mutatójával, a kedvelés és elutasítás mértékével. Nem változott 
a helyzet ebből a szempontból az 50 közül 25 regénynek. 8 regénynek nőtt, 17-nek 
csökkent a kedveltségi mutatója. Elgondolkodtatóak ezek az arányok. Egyszerre tanús
kodnak az olvasói értékelések tartósságáról, az olvasói beállítódás stabilitásáról, valamint 
egy másikról, amelyet ezzel a hasonlattal lehetne érzékeltetni: kihűl az élmény. Nem is 
olyan könnyű a 17 csökkenő kedveltségű mű esetének a magyarázata. Ilyen művek 
szerepelnek közöttük, mint Berkesi Húszévesek, Sánta Húsz óra, Fejes Rozsdatemető, 
Martin du Gard, Mann Varázshegy, Golding A legyek ura, Semprun A nagy utazás, Camus 
A közöny című regényei, tehát olyanok is — szép számmal, amelyek olvasottsága emelke-
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dett az adott időszakban. Egyaránt számolni kell azzal, hogy a megjelenéskor — újdonság 
volta miatt — lelkesen fogadott könyv hat év múlva új olvasói számára is veszít varázsából 
és számolni kell azzal is, hogy többen átértékelik (felülbírálják, megmosolyogják, szégyen
ük) egykori véleményüket. A növekvő olvasókörű művek esetében pedig az új típusú 
olvasók az „olvasói törzsgárdáétól” eltérő véleményével kell számolni.

Az olvasottság és a kedvelés — elutasítás koordinátarendszerében négy mezőt érde
mes szemügyre venni, azokat a műveket:

amelyek olvasottsága nőtt, kedveltségük viszont csökkent. Jellemző példák 
A legyek ura, a Húszévesek, a Rozsdatemető, a Húsz óra, a Közöny. A hatvanas évek 
egyik legnagyobb irodalmi szenzációja Fejes Endre tucatnyi nyelvre lefordított Rozsda- 
temető című regényének a példáján érzékeltetjük, hogyan alakult a különböző olvasó 
rétegekben a kedveltség mértékének csökkenése, az élmény kihűlésének mértéke*:

1968. 1974.

mind -0,09 -0,20
nők -0,08 -0,25
férfiak -0,10 -0,14
15 — 19 évesek -0,16 -0,19
2 0 -2 9  évesek -0,10 -0,16
3 0 -4 9  évesek -0,07 -0,29
fizikai munkások -0,16 -0,14
értelmiségiek -0,04 -0,22
középiskolások -0,17 -0,19

A táblázat fontos tanulsága az, hogy egyetlen réteget sem lehet a mű kedveltségének 
csökkenésében „főbűnösnek” kikiáltani, vagyis meglehetősen általános érvényű tenden
ciáról van szó. És mi lehet a magyarázat? Feltehetően az elsősorban, hogy sokat vesztett 
a mű aktualitásából. A mű ugyan fogalommá vált, Hábetler nevű főhőséből a „hábetler- 
ség” fogalma keletkezett, a mű szerzője afféle élő klasszikus lett, de a mű megszűnt 
szenzációs esemény lenni, megszűnt éles vita tárgya lenni, bizonyos tekintetben érdekte
lenné vált és ebben az is komoly szerepet játszik, hogy évek elteltével Fejes regénye 
elvesztette a modern mű státusát, hiszen időközben jelentős mértékben megváltozott 
a „modern regény” jelentése. (Olyannyira, hogy manapság az olvasáskutatók munkáját 
segítő irodalmárok a Fejes regényt a „mai realizmus” kategóriájába sorolják, a „modern” 
kategóriába pedig Mészöly Miklós, Nádas Péter és Esterházy Péter művei kerülnek. Hason
lóképpen kerülnek Hemingway művei helyére húsz év elteltével Bulgakov és Marquez 
művei.)

A z olvasókör új rétegek irányában való bővülésén és a vélemények átértékelésén 
és az aktualitás elmúlásán túl egy negyedik jelenséggel is számolni kell: a népszerű írók 
„hatás nélküli varázsával”. Olvasói ötödik, hatodik, hetedik könyvét is elolvassák annak

* A kedveltség mértékének érzékeltetésére egy +1 és -1 közötti értékeket felvevő mutatót használunk, 
a relatív tetszési indexet, amelyről bővebbet az Élményalakzatok 1. című kötet 34. oldalán lehet 
megtudni.
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az írónak, aki már második-harmadik művével sem volt képes lázba hozni őket, tehát 
olvasóik hosszúlejáratú hitelezői a népszerű és mégsem népszerű írónak.

Amelyek olvasottsága nem nőtt és kedveltségiek sem nőtt. Jellemző példák: 
Thibault család, Varázshegy, Esőisten siratja Mexikót (Passuth László), Iszony (Németh 
László). Ezeknél a műveknél is számolni kell a későbbi átértékeléssel, valamint azzal, hogy 
új olvasóik közül a legfiatalabbak hűvösebben fogadják ezeket a műveket, mint 1968-ban 
a hasonló korúak.

Am elyek olvasottsága és kedveltsége is nőtt. Az ehhez a típushoz tartozó művek 
egy része, mint az Elveszett illúziók és a Fekete város (Mikszáth Kálmány), éppen a vizs
gált időszakban bővítette olvasói körét azokkal, akik megnézték televíziós változatukat és 
úgy döntöttek, el is olvassák az eredeti művet. Az ezeket a műveket még a tévé adaptáció 
előtt olvasók jelentős százaléka mint kötelező olvasmánnyal találkozott ezekkel a regé
nyekkel, így tehát olvasói körük a művet a televízió propagandájának hatására, de végül is 
szabadon választó olvasók körével bővült. Más lehet a helyzet Zola Nana című regénye 
esetében. A legvalószínűbb magyarázatnak a Zolával kapcsolatos — különösen a nők köré
ben tapasztalható — előítéletek csökkenése látszik.

Hélène Desvals: Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból.

Könyvtári Figyelő' 28(1982)3


