
 

"Azért jó olvasni, mert ezáltal képesek vagyunk 

álmodni, új világokat megismerni, teremteni." 

Beszélgetés könyvekről, olvasásról Széles 

Tamással. 

 

 

2012. februárjának végén a Debrecen Televízió szerkesztőségében beszélgettünk 

könyvélményeiről és az olvasás szeretetéről Széles Tamással, a Debrecen Televízió 

ügyvezető igazgatójával. 

Édesapja építészmérnöknek szánta, ám őt mindig is vonzotta a média világa. Vitray Tamást 

hallgatva gyakran eszébe jutott, milyen jó lenne sportriporternek lenni. Kiváló 

íráskészsége már a kezdeti tanulmányai során is megmutatkozott, majd az egyetem 

elvégzése után tudta, hogy biztosan ezzel szeretne foglalkozni. 

Arra a kérdésre, hogyan emlékszik vissza gyermekkori olvasmányaira, elmondta, 

akárcsak minden gyermek, ő is a mesékből ismerte meg a könyvek különleges világát. Ezért 

is tartotta nagyon fontosnak, hogy később - párjával - gyermekeinek régi magyar meséket 

olvasson, amelyek mind kulturálisan, mind a magyar nyelvet tekintve hasznossá válhatnak 

számukra. 

Ahogy haladunk előre a beszélgetésben, felidéződnek a diákkori könyvélmények. 

„ A Tenkes kapitányát körülbelül 18-szor olvastam, akárcsak az Egri csillagokat. De A 

három testőr is a nagy kedvenceim közé tartozott. Leginkább a történelmi jellegű könyvek 

iránt érdeklődöm mai napig is.” – mondta. 

Van-e, volt-e olyan könyv, amely meghatározó szerepet töltött be az életében. 

Nehéz erre a kérdésre válaszolni, - mondta. - Vannak olyan szerzők, mint például Örsi 

Ferenc, akinek a Tenkes kapitányán kívül nem nagyon találkoztam más művével, nem is 

nagyon közismert más műve. Vannak viszont olyan írók, akiknek több szenzációs művét is 

olvastam. Így került szóba Robert Merle, francia író, akinek könyveit már gimnáziumtól 

kezdve gyakran olvasta. „ Gimnazistaként többnyire a történelmi témájú könyveit vettem 

a kezembe. Ezt a történelem tanáromnak köszönhettem, hiszen ő hívta fel a figyelmemet 

többek között a Mesterségem a halál, valamint az Üvegfal mögött című műre is.”  

Egy mondatban így fogalmazta meg, hogy miért kedveli annyira ezt a szerzőt: - Robert 

Merle az írói vénájának köszönhetően olvasmányosabbá, és egy kicsit populárisabbá tette 

Európa vagy a világ történelmének egy-egy szeletét. A brit és amerikai irodalom iránt való 

szeretete miatt kedvenc könyveként említette meg Jack Kerouac Úton című regényét, 

amely témájában és korszakában is nagyon közel áll hozzá. Mindez visszavezethető 

egyetemi tanulmányaira, ugyanis történelem-angol szakon végzett. Angol tanulmányai 

során az amerikai sávot választotta, így emelt óraszámban ismerkedhetett meg az 

amerikai civilizációval, illetve irodalommal. 

  



Mennyire tartja megfelelőnek a gimnáziumok által meghatározott kötelező 

olvasmányokat? 

Igazából nem tudom, hogy manapság mely könyvek a kötelező olvasmányok, de idősebb 

korára az ember mindenképp megtapasztalja, és rájön, hogy mennyire hasznát tudja venni 

ezeknek a műveknek. A legfontosabb szerintem, hogy ne nagy mennyiséget adjanak fel a 

diákoknak, hiszen többnyire az ijeszti el őket az olvasástól. Persze manapság ott a könyv 

„nagy ellenfele”, a film. Egy-egy jó mozi persze segíthet olyan élményeket szerezni, mint 

egy kiváló könyv. A fiaimon tapasztalom például, hogy a különböző történelmi jellegű 

filmadaptációknak milyen hatása van a gyerekekre. Sokszor ösztönzőleg hatnak rájuk 

ezek az alkotások. Természetesen ezeknek a filmeknek is csak akkor van értelmük, ha 

hűen mutatják be az adott kort, eseményt. 

Összegezve: azok a kötelező olvasmányok, amelyeket nekem kellett olvasnom, mind az 

előrehaladásomat szolgálták az életben. – „ Azért jó olvasni, mert ezáltal képesek vagyunk 

álmodni, új világokat megismerni, teremteni. Szélesíti a látókörünket és izgalmasabbá 

varázsolhatja a mindennapjainkat.” 

Ezzel a gondolattal ért véget a beszélgetésünk, amely során riportalanyomnak 

köszönhetően betekintést nyerhettem egy közismert médiaszemélyiség gondolataiba - 

olvasásról és könyvekről. 

A riportot készítette Zámbó Gabriella 12. D osztályos tanuló. 

 


