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Párkeresõ
Könyvkóstoló
Történt egykor, hogy Thomas Mann ellátogatott
Budapestre. A fiatal költõ, József Attila izgatot-
tan várta a találkozást, majd utóbb rövid írásban
számolt be a nem mindennapi élményrõl. A leg-
fontosabb, amit az akkori világ egyik legjelentõ-
sebb írója kapcsán lejegyzett, az a mód volt,
ahogyan a híres vendég a könyvekkel bánt.
Thomas Mann a polcon sorakozó köteteket elõbb
sokáig csak szemlélte, a tekintetével „érintette”,
mintegy gyönyörködött bennük. Ezután végre
kivett egyet a sorból, de ahelyett, hogy felütötte
volna, finom ujjait futtatta a borító betûin, a
kemény gerincen, az egymáshoz simuló lapok
barázdáin. Teltek a percek. Thomas Mann is-
merkedett a könyvvel. A könyv ismerkedett az
íróval, remélt olvasójával.

És ez szép. Bensõséges és mindennél fonto-
sabb: megismerni egymást.

A hosszúra sikeredett bevezetõ után jöjjön a
lényeg. A helyszín: Föld bolygó, Európa (Kö-
zép-Kelet), Magyarország, Tiszakécske. A sze-
replõk: emberek. Az idõ… Nos, az már megint
relatív, de hozzávetõlegesen havonta egyszer. A
téma (látszólag): a Könyvkóstoló néven ismert
irodalmi estek sora (látszólag, mondom, mert
sokkal több rejtezik itt, mint…).

Volt valaha eme kicsiny országban egy szép
nekibuzdulás, amit Nagy Könyv néven emleget-
tek. Békés Pál író hozta az ötletet, s lett belõle
magyar módra tákolt verseny, „sómûsor”, pici
pénzügyi botrány, jó és rossz versenyfilmecskék
sora és a többi. Hazánk legkedvesebb regényét
kerestük, s közben rá kellett döbbennünk, hogy
olvasni, no meg olvasmányokról beszélgetni jó.

A Tiszakécskei Városi Könyvtár is megszer-
vezte a maga nagy könyves estjeit. Sokan vol-
tunk, elegen. Akadt pogácsa, tea, okos szó elég.
Azután véget ért a verseny, gyõztek az Egri csil-
lagok (már megint: az olvasást rühellõ török meg-
futott), s lett utána ijesztõ, borzongató csönd.
Meg egy kérdés, mely szerényen susogott bele
ebbe a csöndbe: hogy akkor most mi lesz a ben-
nünk rekedt sok-sok talánnyal, felelettel, könyv-
címmel, gondolattal?

Mára kideríthetetlen, ki volt az a kécskeiek
közül, akinek agyában (szívében-lelkében) meg-
fogant az okosság: miért volna szükségünk „köz-

ponti” noszogatásra ahhoz, hogy beszélgessünk?
Megszületett hát a Könyvkóstoló, ez a csendes,
mosolygós, bölcs lázadás a tévé elõtt való
zombivá válás és analfabétizmus ellen. Azóta is
– havonta egyszer – emberek szállingóznak a
Városi Könyvtár szép, szomorú, nemes épülete
felé. Hoznak magukkal pogácsát, mézeskalácsot,
fõznek teát, forralnak fûszeres bort, ahogy az
egy családi eseményen illik. Mindez nem köte-
lezõ, de annyira jó.

Ami viszont a belépéshez elvárt, az fejenként
egy-egy könyv! Minden estnek meghatározott
témája van (pl. „kedves drámám, hangjátékom,
ifjúsági, családi, történelmi regényem” stb.). A
résztvevõk magukkal hozzák a témába vágó
kedvenceiket (vagy épp azt a mûvet, amitõl szí-
vük szerint megóvnának mindenkit), és elmond-
ják róla a gondolataikat. Mások kérdeznek, vi-
tatkoznak, kiegészítenek – beszélgetnek. Ilyen
egyszerû ez! Havonta egy este szóba állunk egy-
mással, mint õseink ama boldog korban, mikor
még nem sikálta fényesre agyunk barázdáit a
szinte minden családi otthonban karattyoló tévé.
Értelmes szavakkal lecsutakoljuk magunkról és
egymásról a bugyuta reklámok, igénytelen soro-
zatok, semmitmondó vitamûsorok mocskát.

Egyetlen téma, ami tiltott a Könyvkóstolón,
az a politika (akkor is, ha nagy ritkán politikus
keveredik estjeinkre). Talán vannak közöttünk
„jobbosok” és „balosok”, „nemzetiek” és „libe-
rálisok” – mondom, talán vannak, de a Könyv-
kóstolón ez bizony senkit nem érdekel. Írott szót,
irodalmat kedvelõ emberek gyûlnek össze ha-
vonta egyszer, és az emberi értelem nevében a
mûvészetekrõl szólnak, semmi másról.

Említenem kell még az estek vendégeit. Míg
találtunk olyan mûvészt, aki tiszteletdíj nélkül is
el tudott jönni (kevés akad ilyen, hisz nekik is
élniük kell valamibõl, s az ideutazás – legtöbb-
ször a fõvárosból – sem filléres móka!), addig a
Könyvkóstolók nem akármilyen személyisége-
ket köszönthettek. Tiszakécskén beszélgethettünk
Buda Ferenc Kossuth-díjas költõvel, Mészöly
Gábor író-dramaturggal, Buda Gábor zeneszer-
zõvel, zenekarvezetõvel, Békés Pál íróval,
Michaleczky Péter szerkesztõvel, Balla Ferenc
rádióriporterrel.

A kultúrára nincs pénz – halljuk sokszor. A
Könyvkóstoló estjei azonban sokkal többrõl szól-
nak, mint a könyvekrõl, az irodalomról. Emberi
közösség született Tiszakécskén; egymásra figye-
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lõ, nyitott, gondolkodó emberek közössége. Az
estek sikerét az is jelzi, hogy nyáron, a könyvtár
pihenõidejében sem tartottunk szünetet. A köny-
vek mellé így került tábortûz, sültszalonna, ve-
reshagyma, bográcsos tarhonya, fenséges csala-
mádé, jóféle vörösbor és sok-sok vendégszeretet
ama magánházaknál (köszönet és kézcsók Noé-
minek és Tündinek, a két háziasszonynak), ahol
a Könyvkóstolót befogadták.

Szeptembertõl folytatjuk, hála a könyvtár cso-
dás, lelkes, irodalmat szeretõ és munkáját komo-
lyan vevõ dolgozóinak! Pénzük ugyan egyelõre
nincs ahhoz, hogy újabb neves vendégeket hív-
janak, de pogácsa, tea és okos szó most is akad
bõven minden betérõnek, aki legalább egy ked-
ves könyvét elhozza, hogy bemutassa õt nekünk.

A Könyvkóstolón ugyanis párkapcsolatok
szövõdnek. Olvasó a könyvvel, könyv az olva-
sóval ismerkedik.

És ez szép.
Böszörményi Gyula

író, a Könyvkóstolók moderátora

2006. augusztus 20-án Tiszakécske Kulturális dí-
ját vehette át az író. Fent: A díjátadás után fe-
leségével, alul: kerekasztalbeszélgetés
Balla Ferenc társaságában

Közlemény
A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Ko-

vács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton kö-
szöni meg mindazok támogatását, akik 2005. évi
személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2006.
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A
felajánlott összeget – 29 896 Ft – a kuratórium
a Kovács Máté születésének századik évforduló-
ja alkalmából idén rendezendõ novemberi kon-
ferencia költségeire (http://www.ki.oszk.hu/kma/
konf.htm) fordítja.

A 2004. évben az alapítvány javára felaján-
lott összeget a kuratórium által az informatikus
könyvtáros szakos egyetemi és fõiskolai hallga-
tók és a könyvtári szakterület doktoranduszai
számára kiírt pályázatok jutalmazására fordítjuk
– különös tekintettel a jubileumi konferencia
utazási és szállásköltségének (http://www.ki.
oszk.hu/kma/archiv/2005.htm#050831) fedezésére.

Hangodi Ágnes
kuratóriumi titkár

Kitüntetések

Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Szinnyei József-díjat adományozott azoknak a
könyvtárosoknak, akik hosszabb idõn át kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel szakterületük fejlõdését se-
gítik:

Bakos Klárának, a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár
igazgatójának, eredményes munkájáért és a
könyvtárszakmai közéletben kifejtett tevékeny-
ségéért,

Bartos Évának, a Könyvtári Intézet igazga-
tójának, a könyvtárosképzésben és a hátrányos
helyzetûek könyvtári ellátásában végzett kiemel-
kedõ elméleti és módszertani tevékenységéért,

Karbach Erikának, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár osztályvezetõjének, a könyvtár szoci-
ológiai gyûjteményének szervezésében és mû-
ködtetésében végzett kimagasló szakmai tevé-
kenységéért,

Krasznahorkai Gézának, a gyulai Mogyoróssy
János Városi Könyvtár igazgatójaként végzett több
évtizedes eredményes munkájáért,

Orosz Ágnesnek, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közigazgatás-tudományi Kar Kari Szak-


