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zása előtt igen fontos a megfelelő márkanév 
megválasztása és az ehhez kapcsolódó kép ki
alakítása (branding). E kérdéseket tárgyalja 
ausztráliai nézőpontbői McCaughan kétrészes 
dolgozata. A szakkönyvtárunkra vonatkozó vizu
ális kép kifejlesztése nehéz feladat, ha nem is
merjük az alapvető lépéseket és fogalmakat. E 
kérdéskörrel foglalkozik Peggy Turney: „Össze
tartó kép kifejlesztése szakkönyvtárunkról” című 
cikke. A tematikus számban több esettanulmány 
is szerepel, amelyek ötleteket adhatnak életké
pes P.R. tervek kialakításához.
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Szabadon hozzáférhető testrészek és biztos 
„happy end”: a romantikus regénysorozatok 
vonzereje

Bestseller; Nőolvasó; Szórakoztató irodalom

A közhiedelem szerint a népszerű, érzelmes 
(romantikus) művek kedvelése egyrészt a társa
dalmi feszültségek, bajok tüneteként értelmezhe
tő, másrészt az olvasók többsége nő. A cikk 
szerzője az általános gúnyolódást elkerülve -  
mely általában többet árul el az elutasítás alanyá
ról, mint tárgyáról -  a jelenség megértésére tö
rekszik. Láthatóan nem saját élményeire, nem 
könyvtári tapasztalataira, nem kutatási adataira, 
hanem néhány összefoglaló elemzésre hivatko
zik. Mint kimutatja, a siker négy mozzanatra ve
zethető vissza:

1. átlátható, előre sejthető boldog vég,
2. szexuális fantázia,

3. humor,
4. menekülés a mindennapok gondjai elől.
A legáltalánosabb emberi igényként számon- 

tartott, de a valóságban sokszor nem érvényesü
lő igazságérzet munkál szinte minden olvasóban, 
s ezért kell a bűnösöknek a büntetést, az igazak
nak a jutalmat elnyerniök, a titoknak napfényre 
kerülni, az ádáz ellenségeknek megbékülni 
és/vagy egymásba szeretni. Tehát a népszerű
ség legfontosabb feltétele az erkölcsi világrend 
helyrebillentése, az egyensúly, a tisztaság meg
teremtése, vagyis a boldog vég garantált olvas
hatósága.

A második feltétel valószínűleg a nők örök di
lemmájával, a függetlenségre és az intimitásra 
törekvés ellentmondásos tendenciájával függ ösz- 
sze. Ezen olvasmányok a családi biztonság kere
teit nem fenyegetik, de a szexuális fantáziának 
tág teret kínálnak. A szerelem, az erotika ezek
ben a történetekben magától értetődően nem 
függ össze az anyagi kényszerrel, sem az egyik 
fél társadalmi helyzetéből fakadó kiszolgáltatott
ságával. Az érzelgős történetek kedvelői hossza
dalmas, részletgazdag szex-fantáziákat olvashat
nak, amelyekben a férfiak gyakran kerülnek ér
zelmileg megalázott (könyörgő, kolduló) 
helyzetekbe. Vagyis a finomkodó, eufemisztikus 
nyelven íródott művek üzenete (a testrészek 
megnevezését kínosan kerülik) sok esetben a 
nők érzelmi hatalmának kinyilvánítása. (Itt is a 
kompenzálás lenne a perdöntő?)

Az érzelgős könyvek végső varázsereje a hu
moron, a fantázián, az erotikán és a megjósolha
tó boldog végen túl a menekülés. A más rétje 
mindig zöldebb!

Amíg a legkomolyabb női írók ironikusan 
vagy cinikusan nyilatkoznak ezen történetekről, 
addig a nők tömegesen olvassák ezeket az úgy
nevezett romantikus műveket.

(Nagy Attila)
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