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Hangulatjelentés a Bartók
Terembõl, avagy egy

remek MKE-rendezvény a
Budapesti Könyvfesztiválon
Az idei Budapesti Könyvfesztivál elsõ MKE-
rendezvénye péntek délelõtt tíz órakor a Mento-
rok, mecénások, szponzorok címû pódiumbeszél-
getés volt. Rózsa Péter szimpatizánsnak tûnõ, pro-
fi vezetésével indult a szakmai vita csordogálása,
hogy aztán dinamikusan hömpölygõ folyammá
duzzadjon. Ekkor azonban már nem arról volt szó,
hogy miként is áll a mecenatúra kérdése, hanem
arról, hogy fölöslegessé válnak-e a könyvtárak,
haszontalanná válnak-e a könyvtárosok.

Gondáné Fischer Zsófia, a Raffeisen Bank
kommunikációs igazgatója úgy látta a mecena-
túrát, hogy a potenciális pártfogók aligha fogják
kikerekíteni az alapfeladatok ellátására szánt
vékony elõirányzatokat, sokkal fogékonyabbak
az egyedibb kezdeményezésekre, illetve problé-
maérzékenyebbek akkor, ha azt látják, hogy a
támogatás címzettjei és a saját potenciális ügy-
feleik között kimutathatók bizonyos átfedések.
Gondáné mintha azt mondta volna, hogy ne le-
gyünk kishitûek, ne egy-egy könyv örökbefoga-
dását kérjük, hanem például a bank kétévente
automatikusan lecserélt hardvereszközeit stb.
Azaz merjünk kérni, de jól gondoljuk meg, mit
mondunk, és tanuljunk meg ehhez az õ nyelvü-
kön beszélni.

A pódiumon ülõk közül Lengyel László szol-
gált az elsõ igen nagy meglepetéssel, egyrészt
azzal, hogy felismerte és méltatta azt a tényt,
hogy a könyvtárak országos szinten milyen ha-
talmas szervezeti hálózatot jelentenek, szinte az
egyetlen ilyent közönségkapcsolatokkal, és ez
mekkora érték, mennyi fantázia rejlik benne.
Értetlenkedett amiatt, hogy a döntéshozók nem
építenek jobban erre a komoly bázisra, informa-
tikai, lakossági és egyéb állam-közigazgatás-
közönségkapcsolat témakörökben.

Lengyel másik igen érdekes eszmefuttatása a
könyvtári támogatás és az irodalmi könyvtámo-

gatás egybekapcsolása volt, azaz az, hogy az
állam ne a könyvkiadókat, hanem a könyvtára-
kat támogassa, tehát például éves szinten vá-
lasszon ki támogatandó címeket, és vegye meg
nagy példányszámban ezeket a könyvtárak szá-
mára. (Ez az elgondolás már többször felme-
rült, könyves piaci szereplõk és könyvtárosok
oldaláról is – a szerk.) E koncepció egyéb-
ként a hozzászólásokban finomodott, egyebek
mellett azzal, hogy inkább a könyvtár kapja
meg a pénzt, de legyen köteles meghatározott
százalékát élõ magyar szépirodalmi szerzõre,
más százalékát egyéb témákra fordítani. (Állí-
tása szerint ezt már 2004-ben leírta az akkori
kulturális miniszternek is.)

Lengyel hiányolta a kiforrott kulturális straté-
gia meglétét, valamint a könyvtárosok érdekér-
vényesítõ képességét visszafogottnak ítélte pél-
dául a filmesekéhez képest, akik – tréfás példája
szerint – hálózsákba vackolják magukat a leen-
dõ kulturális miniszter lakásának ajtaja elé, és a
fáradtan hazaérkezõ politikus tõlük hallja elsõ-
ként, hogy bizony õ lett a tárca birtokosa.

Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) elnöke, láthatólag nem idegenkedett Len-
gyel támogatási elképzeléseitõl.

A bombát azonban Réz András filmesztéta
robbantotta (ezzel az alaptémától véglegesen
eltérítve a beszélgetést), aki lényegében a mece-
natúra, illetve a fenntartás vonalán odáig jutott,
hogy az elkövetkezõ évtizedekre megjósolta a
könyvtárak szerepének megszûnését, mondván,
hogy ez a szolgáltatás hosszú távon drága és
felesleges, a digitalizáció által kiváltható, és biz-
tosan kiváltandó, lényegében elavulófélben lévõ
anakronizmusként jellemezve bennünket.

Réz teóriáját a vitázó felek közül Redl Ká-
roly, az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK)
titkára hárította elsõnek, felhozva a digitalizálás
jogi problémáit, illetve arra is utalva, hogy a
könyvtárosi professzió nem váltható ki egy
internetes keresõmotorral. Réz András azonban
konokul ragaszkodott jóslatához, és bár látható-
an egyedül volt véleményével, személyisége
súlyával, valamint elsöprõ erejû kommunikációs
képességével bizonyos mértékig ijesztõ és elke-
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serítõ (számomra fenyegetettség-érzést jelentõ)
hangulatot keltett.

Mivel a közönség is szót kaphatott, az elsõ
sorban ülõ kecskeméti könyvtárigazgató, Ramháb
Mária hozzászólása fordította meg a kommuni-
kációs helyzetet, aki igen frappáns, szakmailag
megalapozott, kellõen határozott hangvételû be-
szédében tette a helyére a kérdést, méltán nagy
közönségtetszést kiérdemelve érte. Hozzászólá-
sában jogilag, szakmailag, rendszerbe foglalva
elemezte a könyvtárak helyzetét, ismertette e
szakmai folyamatokat és az utóbbi idõk eredmé-
nyeit. Beszédébõl akár egy laikus számára is
kidomborodhatott, hogy a könyvtáros szakmát
nem lehet olyan mértékben sztereotip módon
megközelíteni, amint azt Réz tette. A valóság
mindig összetettebb, mint ahogyan azt a felszí-
nes szemlélõ látni véli. A könyvtárosság és a
könyvtárak változnak, alakulnak, de nem válnak
feleslegessé.

Lengyel továbbra is pártfogóan állt mellénk,
tamáskodva, hogy H. Pottert még a fanatikus
rajongók sem képesek a képernyõrõl elolvasni,
illetve példának hozta fel a skandináv modellt,
ahol a könyvek szerepét az internet ellenére is
inkább erõsítették, és ennek hatására meglepõen
kiugró pozitív eredményeket tapasztalhattak az
oktatási eredménymérésekben.

A Barók Teremben lezajlott szakmai prog-
ram igazán jól sikerült. Aki részt vett rajta, az
meggyõzõdhetett arról, hogy milyen fontos egy
szakmának, hogy kommunikáljon az outsider
vezetõ értelmiséggel. Réz András pedig talán
legközelebb, amikor könyvet vesz a kezébe vagy
könyvtári szolgáltatást vesz igénybe, eltûnõdik
azon, milyen mértékû is a meghatározó véle-
ményformálók erkölcsi felelõssége…

H.S.D

A Bod Péter Társaság
élete
A decemberben készített programunk szerint
tettük a dolgunkat 2006 elsõ negyedében.

Januárban a magyar kultúra napján felkeres-
tük Kölcsey szobrát Budapesten és Szatmár-
csekén.

Februárban megkoszorúztuk Bod Péter em-
léktábláját a budapesti, XI. Bod utca 2. számú
házon. A koszorúzás után taggyûlésünkön be-

számoltunk a 2005. évrõl, és elfogadtuk módo-
sított alapszabályunkat.

Márciusban a nemzetközi Bod Péter könyv-
tárhasználati versenyen többen részt vettünk, a
rendezõk munkáját jutalomkönyvekkel is támo-
gattuk. Köszönet illeti a vendéglátó nyíregyházi
Kölcsey Gimnázium igazgatóját, az alapítványt
és a verseny felelõsét, Zsoldos Jánosné könyv-
tárostanárt.

Március 10-én az Országos Széchényi Könyv-
tár térképtárában fogadták társaságunkat. Ezután
Nagy Attila olvasáskutató Olvasás mint kivált-
ság címû elõadását hallgattuk meg. Így össze-
gezte legfontosabb gondolatait: „A legutolsó,
2005-ös vizsgálati eredményeink szerint a 18
évnél idõsebb népesség többsége (hatvan száza-
léka!) egyetlen könyvet sem olvasott el az utol-
só tizenkét hónapban. Négy évtizeddel korábban
ez még csupán a kisebbség (negyven százalék)
jellemzõje volt. Lehet, hogy az olvasás egyre
inkább a kevesek kiváltsága lesz? Hasonló kul-
turális szakadék létérõl értesülhettünk a PISA
2003 adataiból is. Gimnazistáink például a vi-
lágelsõkkel vetekednek, de a magyar szakmun-
kástanulók a legutolsók, Brazilia, Mexikó szint-
jén vannak.” Végül kérésünkre szólt a Magyar
Olvasástársaságról. „1991-ben alakult, az olva-
sás ügyének elkötelezett szakemberek egyesüle-
teként. 2006-ban az augusztus 7. és 10. közötti
napokban a Nemzetközi Olvasástársaság 21. vi-
lágkongresszusának házigazdái leszünk.” (Bõveb-
ben a www.hunra.hu honlapon.)

Az elõadás után Oporné Fodor Mária beszél-
getett Nagy Attilával. Kérdések, megfontolásra
érdemes gondolatok hangzottak el:

– A címre visszautalva, valóban nagy kivált-
ság, ha valakinek naponta mesél az édesanyja,
édesapja, nagyapja, és együtt repülnek a képze-
let szárnyán. Tanítja-e valaki az érettségi elõtt ál-
lóknak – néhány lelkes osztályfõnökön kívül –,
hogy mennyire fontos a meseolvasás leendõ csa-
ládjuk körében?

– Beszéljünk akkor elõször a szépirodalom
olvasásáról. Mi lesz a magyar ifjúsággal, ha nem
jut az olvasás élményéhez, nem éli át a hangu-
latokat, a szereplõk örömeit, fájdalmait, nem
gazdagodik érzelmileg, nem jut el a katarzisig?

– A felmérések kapcsán van-e külön adat a
tanárok olvasási szokásairól? Hisz õk adják to-
vább az olvasás szeretetét is. Egy a diákok által
tisztelt, elfogadott tanárszemélyiség saját olva-




