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õszinteséggel és nyíltsággal fejtette ki vélemé-
nyét a jelen olvasási szokásairól, a televíziós
könyvpárbajok nehézségeirõl. Két teljesen más
stílusú mû közül, amelyet „önmagáért”, monda-
nivalójáért, írói stílusáért, a hozzá fûzõdõ saját
élményeinkért szeretünk, nagyon nehéz válasz-
tani, de mivel játékról van szó, valamelyiknek
nyertesen, illetve „vesztesen” kell kikerülnie
ezekbõl a párbajokból. Az igazi nyeremény min-
denkié, aki kedvet kapva elolvassa, újraolvassa
a bemutatott regényeket.

Réz András kissé pesszimista hangvételét e
játék sikerét és a közönségre gyakorolt hatását
illetõen ellensúlyozta Ramháb Máriának, a Ka-
tona József Könyvtár igazgatójának elõadása
A nagy könyv program országos és Bács-Kis-
kun megyei tapasztalatairól. Ramháb Mária be-
mutatta magát A nagy könyv programot és
saját megyéjének azokat a sikeres kezdemé-
nyezéseit, amelyeket a program keretében va-
lósítottak meg. Ezek a késõbbiekben is nagyon
jól használhatók az olvasóvá nevelés terén, mind
a gyermek, mind pedig a felnõtt korosztály vo-
natkozásában. Így a „Hallgasson bele a nagy
könyvbe”, „A nagy könyv filmkockákon”, „A
nagy könyv – kis kézben”, „Mit olvas?” – helyi
neves emberek könyvbemutatója, a „Betûbuli”,
a „Könyvtársasjáték” elnevezésû programsoro-
zatokat, amelyekbõl a hallgatóság is meríthetett
ötleteket munkájához.

Hasonló ötletbörzét vonultatott fel a Debre-
ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
fõigazgatója, Virágos Márta és kollégája, Fejér

Anna Egy cívis város nagy könyve címû elõadá-
sában. A helyi sajátosságokat kihasználó progra-
mokról hallhattunk, hiszen ott az egyetemi diák-
ság adja az olvasótábor nagy részét. A nagy
könyv kávéházat, az elõadások alatt készült, az
aktuális mûhöz kapcsolódó mûvészi illusztráci-
ókat, a mûveket megjelenítõ egyetemi produkci-
ók színes kavalkádját mutatták be fényképekkel
illusztrálva.

Ezen elõadásokat egészítette ki Pál Regina

polgárdi könyvtáros Amit egy kisvárosi könyv-
tár tehet címû, nagyon szemléletes bemutatójá-
val. Már maga az elõadás címe is utalt arra, hogy
egy pár ezer lakosú település programsorozatá-
val ismerkedhetünk meg. Példát láthattunk Pál
Reginától arra, hogy meg lehet mozgatni az ol-
vasás, a könyv égisze alatt „tömegeket”, közös-
ségeket, ha van a könyvtárosban ötletesség, ki-

tartás, szakmaszeretet a hivatása mind jobb gya-
korlásához. Színes illusztrációi tanúskodtak ar-
ról, hogy mekkora sikere volt az akadályverse-
nyüknek, amelyet a százas lista gyerekkönyvei-
rõl készítettek. (Részletes beszámoló a 18. olda-

lon – a szerk.)

A konferencia záró programja a házigazda,
Pallósiné Toldi Márta A könyvtárakat kéretik
nem elsiratni… (egy aktuális kutatás üzenetei)
címû elõadása volt. Egy vizsgálat eredményeit,
megállapításait hallgathattuk meg a jelen könyv-
tárhasználati szokásairól az Országos Dokumen-
tumellátási Rendszer szolgáltató könyvtárai által
kitöltött kérdõívek eredményei alapján. Az IKSZ
szervezésében lebonyolított kutatás számos vo-
natkozásban elõször szolgáltatott empirikus ada-
tokat a könyvtárak sikeres funkcióváltásáról,
amely nélkül nem lennének képesek megõrizni
szolgáltató szerepüket az információs társadalom-
ban. Az elõadó fontosnak tartotta viszont felhív-
ni a figyelmet arra, hogy a vizsgált intézmények
nem tulajdonítanak fontosságot a könyvtárak
tartalomszolgáltatásban való teljesítményének
mérésére.

A konferencia zárásaként elhangzott megálla-
pítás megfogalmazta azt a követendõ gondola-
tot, hogy mely szellemben kell olvasóink ren-
delkezésére állnunk már ma is, de a jövõben ez
végképp elkerülhetetlen: „A public library szel-
lemében mûködõ közkönyvtár, ha kinyit, teljes
szolgáltatással álljon az olvasók rendelkezésére,
vagy ne nyisson ki!” – mondta Fodor Péter.

A szép számú érdeklõdõ közönség saját olva-
sóinak megnyerését, az olvasás megszerettetését
szolgáló ötletekkel gazdagodva térhetett vissza
napi munkájához.

Gyöngyösi Zsuzsa

Hol jár a Harry Potter
jégtörõ?

Olvasáskonferencia a gyõri
Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár szervezésében
– 2005. október 14.

Az idõ változik, a szárnyas idõ repül, kötelessé-
günk ennek a röptét figyelemmel kísérni, a drá-
mai változásokról beszélni, ám senki ne lásson
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unióellenes magatartást
a dolgok mögött –
kezdte az elsõ elõadó,
Nagy Attila szocioló-
gus, olvasáskutató azon
a rendezvényen, amely
az V. Gyõri Könyvsza-
lon sikeres és hasznos
kísérõ programja volt a
Galgóczi Erzsébet Váro-
si Könyvtár szervezésé-
ben.

Az ország minden
részébõl érkezett érdeklõdõket – százötven szak-
ember vett részt a konferencián – Horváth Sán-

dor Domonkos könyvtárigazgató köszöntötte. Be-
szélt a gyermekek és a könyvek kapcsolatáról, e
kapcsolat gazdagításáról, a közös célról, az olvasás
megszerettetésérõl.

Nagyszabású érdeklõdési, ízlésbeli átrendezõdés
következett be az olvasás területén. Helyzetjelen-
tés, tájékoztatás, a tennivalók sorolása – talán ezzel
jellemezhetnénk Az olvasó gyermek címmel meg-
hirdetett rendezvényt, amelynek a Városháza dísz-
terme adott otthont. A konferencia elõadója volt
Békés Pál író (Szárnyalhat-e a hintaló?), Boldizsár

Ildikó mesekutató (Hogyan tanult meg olvasni a
legkisebb királyfi?) és Vekerdy Tamás pszicholó-
gus (Olvasnak-e, olvassanak-e a gyerekek?).

A diagnózist mindenki ismeri, most már a
sürgetõ orvoslás következhet. De hogyan? A
cselekvés a jelenre nézve valóban magatartás, a
jövõ vonatkozásában cél. Ha röviden akarjuk
jellemezni a helyzetet, akkor azt mondhatjuk: baj
van az olvasási kultúrával.

Dobogón a Pókember

A konferencián részt vevõ szakembereket nem
döbbentették meg azok a vizsgálati adatok, ame-
lyek arról szóltak, hogy a felsõ tagozatosoknál
1997-ben a kedvenc szerzõk sorrendje a követ-
kezõ: Móricz, Gárdonyi, Molnár Ferenc, Jókai
Mór, Fekete István, Mikszáth; 2003-ban:
Rowling, Sachar, Wilson, Fekete István, Cabot,
Defoe. Ugyancsak radikálisan más lett a hõsök
rangsora, 2003-ban már a Pókember mellett
Harry Potter is helyet követelt magának a dobo-
gón, jelezve az olvasmányválasztási szokások
változását. Az utóbbi öt-hat esztendõben történ-
tek a drámai fordulatok, a változás elõszele a

Harry Potter jégtörõ hajóhoz köthetõ. Tiltani
aligha kell ezeket a mûveket, gondolkodóba esni
fölöttük annál inkább. Az ízlésképletek változá-
sa ugyancsak megérne egy misét, de jön majd
egy másik képlet, mi több, eljutottunk oda, hogy
valaki leírta: Fekete István állathõsei mind
rasszisták.

Az emlegetett 2003-as vizsgálat kérdéseire
adott válaszok egy része a költészet kategóriájá-
ba illett, a gyerekek megszépítették a valóságot,
igyekeztek megfelelni az „elvárásoknak”. Ter-
mészetesen lehet örülni annak, hogy a megkér-
dezettek egyharmada kézbe vette a Harry Pottert,
hiszen az olvasás élménye egyszer megteremtõ-
dött. Tény továbbá, hogy a vegyes színvonalú an-
gol és amerikai szerzõk nyomulnak, amiképp az is,
hogy a gyermekeknek szánt irodalomban is ott van
a szenny, ami pénzt hoz, hasznot. Érték és szenny.
Akárcsak sok más területen. Bizony, felelõssége
van a kulturális kormányzatnak is abban, hogy mi
jut a gyermekek kezébe. A gyerek védtelen, még
nem világosak benne a határok, még segíteni kell
otthon, az iskolában, a könyvtárban.

Száz év magány

Az állítások érvényességében, igazságában
nem kételkedhetünk, most gesztusok kellenének.
A nagy könyv-játék például egy ilyen gesztus.
Sokak féltek attól, hogy Stephen King és társai
uralják majd a listákat. Nos, ez nem jött be, a
TOP 12-re az iskolai kötelezõ olvasmányok
dominanciája jellemzõ. Elgondolkodtató ugyan-
akkor, jegyezte meg Nagy Attila, hogy vajon mi
motiválta a szavazókat, amikor George Orwell
mûvét, a nyilvánvalóan nem tömegolvasmány
1984-et is bejuttatták a 12 közé. A Száz év
magánnyal kapcsolatban elmondta, Garcia
Márquez regényének nincsen mozgóképes vál-
tozata, az író nem engedte megfilmesíteni, kö-
vetkezésképp az olvasói élmények hatására sza-
vaztak rá annyian. Ettõl függetlenül a televízió
nagyhatalom, amiképpen az is igaz, hogy a pe-
dagógusok, a könyvtárosok jó munkát végeztek
a nagy könyv-játékban.

A valóság és a lelkiismeret is egyet követel:
az olvasáskultúra érdekében változtatni kell. A
tényeket meg lehet hamisítani, de aligha érde-
mes. Ezért kell tárgyilagosnak lennie olvasásku-
tatónak, mûvelõdéspolitikusnak, pszichológus-
nak, könyvtári szakembernek, pedagógusnak. Az



16  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. november

ügyet szolgáló embereket persze nem kell meg-
gyõzni az olvasás fontosságáról, a változást kö-
vetelõk hallatják a hangjukat, s a konferencia
résztvevõi láthatóan-hallhatóan fontosnak tartot-
ták az ügy szolgálatát, a segítés követelését.

Eltöprenghetünk utólag is a fölöttébb nyugta-
lanító tényeken, az elõadók kinyilatkoztatás ér-
tékû kijelentésein, de a legfontosabb mégiscsak
az, hogy a lehetõ legreálisabban lássuk a helyze-
tet, a törekvéseket.

Gárdonyi, Móra, Móricz

Elgondolkoztató volt hallani arról, hogy itt
van a globalizálódó kulturális kínálati piac –
világszerte ugyanazok a sorozatok ültetik képer-
nyõ elé az embereket –, és itt van Európa is,
gazdagodunk tõle, a gyermekek még olvasnak.
De – kérdezte az elõadó – tõlünk gazdagodott-e
Európa? A dilemma az: nemzeti kánon vagy
globalizáció? Az alkalmazkodás mihez vezet?
Fontos az önazonosság-tudat, de ha nem Gárdo-
nyi, Móra, Móricz, ha nem õk lesznek a sark-
csillagok a hazai iskolarendszerben, hanem a
Harry Potterek az irány- és példamutatók, az már
megváltozott magyarságtudat lesz, nem biztos,
hogy az összetartozásról szól, a nemzeti öntu-
datról. A folyamatos változás kikerülhetetlen,
akárcsak a dolgok újraértékelése, megvitatása.
A pálya hepehupás, a startvonal nem mindenki-
nek ott van, ahol lennie kellene, a teret be kell
és be lehet játszani: okosan, felkészülten verse-
nyezve. Az, hogy egykor Európa bástyája vol-
tunk, a mai uniós piacon semmit nem jelent. Más
kérdés persze, hogyan kezelnek bennünket a régi
tagok, hol jelölték ki a helyünket.

Merre szárnyal a hintaló? Hol van a kortárs
magyar és európai gyerek- és ifjúsági irodalom
legjava? Hogyan épül a lelkekben a magyar és
az európai kultúra? Sokat mondanak ezekkel
kapcsolatban a friss tapasztalatok, számsorok, az
angolszász olvasnivalókról érkezõ hírek. Hogy
mennyiben változik a helyzet a világban és ná-
lunk, jövõ nyáron kiderül. 2006. augusztus 7. és
10. között a Nemzetközi Olvasástársaság Buda-
pesten tartja világkongresszusát. Jelmondata: Be-
tûhidak – a mûveltség összeköt. Elképzelhetõ,
hogy mindjárt az elsõ napon valaki helyzetjelen-
tést ad arról, hol jár a Harry Potter jégtörõ, és
milyen hajók úsznak a nyomában.

Jóó József

Szopori Nagy Lajos
emlékezetére

(1935–2005)

Nehezen tolulnak a
szavak a tiszta papír-
ra, hogy emlékezze-
nek a neve után im-
már mindörökké két
dátumot hordozó kol-
légánkra, barátunkra,
Szopori Nagy Lajosra.

Néhány hónapja
csupán, hogy az Író-
szövetség termei zsú-

folásig megteltek az irodalomtörténész, mûfor-
dító, tanár, könyvtáros és diplomata hetvenedik
születésnapját köszöntõkkel. Az alattomos kór
már bujkált benne, de az ünnepelt felülemelke-
dett minden szorongáson és fájdalmon, „iroda-
lomórája” felejthetetlen marad minden jelenlé-
võnek. A mûfordítás örömeirõl és küzdelmeirõl,
a hitelesség és mûvészi tolmácsolás rejtelmeirõl
beszélt derûsen és szemléltetõen.

Szopori Nagy Lajost magát is a hitelesség jel-
lemezte. Valószínûleg ettõl tudott kiváló tanár len-
ni, ezt érezhették meg benne tanítványai is, kicsik
és nagyok egyaránt. 1958 és 1962 között, frissen
végzett magyar-történelem szakos tanárként a
polgárdi általános iskolában tanított, majd Székes-
fehérvárra került a Vasvári Pál Gimnázium és
Szakközépiskola tanárának, itt 1975. április végéig
nevelte diákjait. Tanári tevékenységét leginkább
azzal jellemezhetnénk, hogy élete végéig felkeres-
ték volt tanítványai, tanácsot kértek tõle az élet
nagy és kisebb dolgaiban, hallgattak szavaira, el-
gondolkodó, emberismerõ jó tanácsaira. 1975.
május l-jén került az Országos Széchényi Könyv-
tárba, a Társadalomtudományi és Információs Cso-
port, becenevén a TINTI tudományos fõmunkatár-
sának. A Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pont (KMK) hálózatfejlesztési osztályán is a társa-
dalomtudományi információk közvetítésének mód-
szereivel foglalkozott, precíz és gondolatgazdag
írásai, tanulmányai máig korszerûek.

A nagy szerelem, a finn irodalom és nyelv
gyermekkorában találta meg, pedagógus édesap-


