
 

„A jó könyv leköt és elvarázsol!” 
Beszélgetés könyvről, olvasásról Dallos-Nagy 

Krisztinával, a debreceni Déri Múzeum 
sajtóreferensével 

 

Mit talál érdekesnek az olvasásban? 

Mindent. Már gyerekkoromtól kezdve nagy könyvmoly voltam, egyike azoknak, akik 

klasszikusan zseblámpával olvastak a paplan alatt. Kikapcsol, feltölt, bármi is legyen, az 

olvasás kicsit mindenre gyógyír. Ráadásul én a hagyományos olvasás híve vagyok, e-book 

ide vagy oda. 

Ön szerint milyen egy jó könyv? 

Leköt, elvarázsol, „behúz” a világába. Számomra az az igazán jó könyv, aminél egy idő után 

félve latolgatom, hány oldal van hátra, és azt kívánom, bár ne érne még véget! 

Mennyi ideje van a saját kedvtelésből való olvasásra? 

Sokkal kevesebb, mint amennyit szeretnék. Az ember felnőttként már kevesebb időt tud 

erre szánni, de azért igyekszem esténként, vagy mindenféle helyzetben - fodrásznál, 

buszon, villamoson, várakozás közben - olvasni. Ha vonattal megyek valahová, ott is van pár 

órám erre. 

Minket, diákokat nagyon érdekel, hogy ki hogyan viszonyul a kötelező olvasmányokhoz. 

Önnek mi a véleménye erről a témáról? 

Annak idején lehet, hogy mi is nehezebben éltük ezt meg. Számomra is volt néhány olyan 

kötet, amit valóban kötelezőnek érezhettem, mert még nem értettem teljes mélységében. 

Később már másként vélekedtem róluk. Nem is olyan régen láttam egy jól összeállított 

kötelezőolvasmány-listát, amiről egy gimnazista kérte ki a véleményemet. Én meg azt 

kérdezgettem tőle, hogy „Ezt már olvastad? Na és ezt? Hú, ez nagyon érdekes!”. Így 

mentünk végig a listán, és én elmondtam, hogy ezeket érdemes elolvasni. Kértem, ne arra 

gondoljon, hogy kötelező, hanem hogy nagyon jó élményeket fog kapni tőlük. 

Hogyan lehetne élvezhetőbbé varázsolni ezeket a műveket azok számára is, akik 

nehezen birkóznak meg a kötelezőkkel? 

Olyan magyartanárokra, olyan pedagógusokra van szükség - és léteznek is sokan -, akik 

mindent megtesznek, hogy kedvet csináljanak ezekhez a könyvekhez. 

Érdemes a tanulóknak rövidített változatokat adni? 

Alaposan felgyorsult az életünk, megértem, ha egy diák kicsit hosszadalmasnak tart egyes 

leírásokat egy kötelező regényben. Ettől függetlenül biztosan vannak, akik élvezettel 

tudják olvasni ezeket a műveket is, az igazi nagy klasszikus regényeket eredeti 

formájukban. A teljes élményt nyilván ez adja. 

Sokszor készülnek ezekből a művekből filmek is. Lehet-e jobb a film a könyvnél? 

Elfogult vagyok a könyvekkel, nekem mindig nagyobb élményt adtak, mint a belőlük készült 

filmek. Ez alól roppant kevés kivétel van, talán csak A Gyűrűk Ura mozik. Mások talán 

máshogyan érzik, de én inkább a könyvet választom, mindig és mindenkor. 

Végezetül kérem, fejezze be ezt a mondatot: Azért jó olvasni, mert..... 

Erre a kérésre két idézettel felelnék: „Olvasni nem azért érdemes, hogy "műveltek", 

hanem hogy gazdagok legyünk, hogy egyetlen életünkben sok ezer életet leéljünk és 

megtapasztaljuk, milyen a bukás, a hatalom, a magány, a diadal, a születés, a halál, a 



hazátlanság és a szerelem, hányféle hit, rögeszme, félelem mozgathat egy embert, hogy 

leleplezzük hazugságainkat, fölfedezzük életünk értelmét, talán az Istent is.” (Müller 

Péter) 

"Az olvasás - ha élvezetet okoz - segít élni. Átélni és túlélni is."(Vekerdy Tamás) 

A riportot 2016 április 20-án készítették: Gőz Márton és Mányi Rebeka 9.NyB osztályos 

tanulók 


