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A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely szervezésében tartott előadást 2016. november 24-én 
délután Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi könyvtár gyermekkönyvtárának 
koordinátora, és Nényei Pál irodalom tanár, „Az irodalom visszavág” c. könyv szerzője. 
A találkozó első felében Tóth Renáta beszélt az élményalapú olvasás fontosságáról, és a minél 
korábbi olvasóvá nevelésről. Kiemelte a kortárs irodalom szerepét napjainkban, mely segítheti 
a gyermeket abban, hogy toleráns, megfelelő önismerettel rendelkező felnőtté tudjon válni. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy egyes kiadók gondozásában jelentek meg könyvek olyan 
témákban, melyeket régebben vagy akár még most is tabunak tekint a közvélemény, mégis 
fontos, hogy a gyerekek tudjanak, halljanak róluk. Ilyen a „Tetűmesék”, amely a személyes 
higiéniára hívja fel a figyelmet, az „Ellenség”, amely a toleranciát helyezi a középpontba, vagy 
a „Boldogan éltek, míg meg nem haltak…” c. könyv, amely a gyász feldolgozásában nyújt 
segítséget a gyermekeknek. Az előadó mesélt még a naplószerű könyvek egyre nagyobb 
térhódításáról (Egy ropi naplója, A Szent Johanna Gimi,) a humor fontosságáról (Geronimo 
Stilton), persze kiemelte, hogy nem ezek feltétlenül azok a könyvek, amik a legnagyobb értéket 
jelentik a gyermekek számára, de az olvasás megszerettetéséhez kedvező utat biztosíthatnak. 
Fontosak még ebben a korban az illusztrációk, főleg az érdeklődés felkeltésében és a szöveg 
értelmezésében. Végül egy olvasmánylistát ajánlott a közönség figyelmébe, amelyben  kortárs 
szerzők népszerű műveit találhatták meg az érdeklődők. 
 

      
Tóth Renáta előadása után Nényei Pál író, és gimnáziumi tanár vette át a szót, aki egyből 
felhívta a figyelmet arra, hogy a művésziesség mennyire tünedezik el a mai világban, mennyire 
fontos az, hogy a diákok igazi értékekkel találkozzanak. Hiányzik a tanulók műalkotások 
befogadásához való képessége, mivel lassan mindent már egy szűrőn keresztül átpréselve 
kapnak kézhez. Példának a Hófehérke, vagy a Hamupipőke meséket hozza fel, amelyeknél a 
gyermek megkapja az egyszerű kis történetet, amit „kilúgozva” mondunk el neki, ezzel is 
elősegítve a művészi beszédmód kihalását. Szembeállítja az előbb említett mesékkel” Mijazaki 
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Hajao: Vándorló palota” c. művét, mennyivel szemléletesebb, mennyi finomság, részlet van 
benne, amin egy gyerek el tud indulni, gondolkodni. Nényei Pál az őszinteségre is felhívta a 
figyelmet, hogy a túl direkt szövegek mögött meg kell mutatni, mi rejtőzik, segíteni a 
gyermekeket abban, hogy mögé láthassanak a műveknek. 
Ezzel a gondolattal át is tért a kötelezők problémájára: a diákok megérzik, ha a tanár nem 
szívesen tanít egy bizonyos művet, nem tetszik neki, így hitelesen nem is tudja átadni a 
tartalmát. Nényei Pál szerint a tanár ne tanítson olyan művet, amihez nincs köze. A saját 
megbízhatóságát teszi megkérdőjelezhetővé, ha olyan könyvvel való azonosulást vár el a 
diákoktól, amire ő sem képes.  Az olvasóvá nevelés egyik legfontosabb része az lenne, hogy az 
életünkkel való önreflexió által tudjuk értelmezni saját világunkat. Szintén egy példával 
támasztotta alá a gondolatmenetét, például Petőfi Sándor szerelmes líráját milyen 
megközelítésből tudjuk a diákoknak átadni. Nem feltétlenül fog kapcsolatot teremteni a művel, 
ha azt szárazon elemezzük, vagy nagy elánnal adjuk elő, hanem ha felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a költőnek sem volt egyszerű megélni a szerelmet, ugyanolyan gondokkal, problémákkal 
küszködött, mint a mai fiatalok, kétségei voltak friss házasságát illetően, ugyanúgy rengeteg 
kérdés, kétely merült fel benne is. 
Beszélt még a szülő és a prüdéria kapcsolatáról is, hány olyan helyzet fordul elő életünk során, 
amikor azt mondjuk a gyereknek egy-egy témában, hogy kicsi még hozzá, úgysem érti meg az 
adott dolgot. Szerinte igenis beszélni kell nyíltan minden gyermeket érdeklő témáról, persze 
megfelelő keretek között, és itt szintén fontos a megfelelő érzékenység, az adott téma lényegét 
hogyan tudjuk átadni, megértetni akár már óvodáskorban is. Nényei Pál szerint nem azzal van a 
baj, hogy felgyorsult a világ, hogy a digitális eszközök mekkora teret hódítottak, hanem a 
művek tartalmának az átadásával, a művészi gondolkodás visszaszorulásával, eltünedezésével. 
Releváns módon a művészet tud beszélni szakmán kívül igazán a fontos dolgokról. A 
művészetet a pszichológia, mint tudomány elé helyezné azzal a gondolattal összefüggésben, 
hogy mennyire szebben, árnyaltabban tudja az emberben végbemenő érzelmeket ábrázolni egy-
egy mű, mint egy eset leírás. Erre is hozott példát az előadó, azt, hogy Arany János egyik 
balladájában, az  „Ágnes asszony”- ban, mennyire zseniálisan fogalmazza meg  a költő jó pár 
évvel megelőzvén Freudot azt, hogy a feleség hogyan éli meg, hogy bűnhődik férje 
meggyilkolása miatt. 
Végül kihangsúlyozta előadásának a tanulságát: iskolába csak azokat a kötelezőket kéne 
bevinni, amiket alapvetően műalkotásnak lehet tekinteni, és úgy oktatni ezeket, hogy 
kompromisszum nélkül jussanak el a mű lényegéig a tanárral együtt.  
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