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bakterféle ember volt, az én fantáziámat ez a könyv
keltette fel, és az irodalmi olvasmányok, irodalmi
pálya felé vezetett. Késõbb nagyon sok könyvet
olvastam, de ezt azóta is mindig magammal vi-
szem, talizmánként.”

Káli Sándornak többek között Michael Ende
Momo címû könyve a kedvenc, mely a legfonto-
sabb emberi kérdést boncolgatja, az élet értelmé-
nek keresését. (A koktélparti után nagyon keresett
lett.) Lehóczki Lászlónak mi más is lenne a leg-
kedvesebb könyve, mint a Kántor. Többen egy-
egy író mellett voksoltak. Regõs Zsolt ekképpen
vall: „Moldova György könyvei a kedvenceim, mert
az õ stílusa, korábrázolása valami fantasztikusan
életszerû. Megfogott, ahogy az 1950-es, 1960-as
évek korát megrajzolja. A sztorik is jók, de inkább
az, ahogy az akkori Budapestet, az ízét, hangulatát
megmutatja.” Schmidt Vera hozott is magával
mutatóba a kedvencek közül. Õ leginkább Coelho
könyveit szereti.

Akadt, aki gyermek- és ifjúkori könyvélmé-
nyeirõl beszélt. „Pedagógusként nem tudtam ma-
gam meghazudtolni, és Móra Ferenc Kincskere-
sõ kisködmönjérõl szeretnék szót ejteni. Én taní-
tóként olvastam ezt az írást újra, és akkor szeret-
tem meg igazán, amikor a gyermekekkel kellett
megszerettetnem. Gyermekkori szótáramnak
egyébként alapkincse volt, olyan szavakat tanul-
tam meg belõle, melyeket sehonnan sem lehe-
tett.” Ez volt Vass Tibor vallomása.

Veres László az elmúlt évekrõl szólt: „Az
utóbbi idõben rászoktam az erdélyi irodalomra –
Koós Károly, Makkai Sándor írásaira –, és fel-
fedeztem, hogy a két világháború közötti erdélyi
írók milyen igazságokat, üzeneteket tudnak a ma
emberének küldeni. Nyilván Kertész Imre Sors-
talanságának finom jelképrendszere, rendkívüli
tartalma is megérintett engem, ahogy bárki mást.”

Fandl Ferenc többek között a szülõi ház meg-
határozó szerepét hangsúlyozta. Jóízû anekdo-
tázgatását senki sem felejti el, ahogy Máger
Ágnes Hrabalnak az Õfelsége pincére voltam
címû fantasztikus könyvérõl tett vallomását sem.
Máhr Ágnes „szerelme” Márquez Szerelem a
kolera idején címû mûve, amely az élet alapvetõ
bölcsességeit boncolgatja.

A koktélpartik kötetlen beszélgetései jó han-
gulatban zajlottak. Sokszor órák múltán sem
akartunk hazamenni. Baráti beszélgetéseinket a
„koktélok” és a falatkák tették még ember-
közelibbé.

Az össznépi olvasójáték Angliában meghozta a
várt eredményt. Jelentõsen megnõtt a könyvesbolt-
ok forgalma, harminckétszeresére növekedett a
könyvtári kölcsönzések száma. Mi is azt szeret-
nénk, hogy az elkövetkezendõ években újra méltó
helyére kerüljön az olvasás. Reményeink szerint ez
a játék felébreszti az olvasói kedvet.

Kitüntetések
A magyar kultúra napja alkalmából Bozóki
András kulturális miniszter és Koncz Erika
helyettes államtitkár a magyar könyvtári kul-
túra elméleti és gyakorlati fejlõdésében elért
eredményeiért, irányító, elméleti, illetve gya-
korlati munkájáért Bibliotéka Emlékérem
Díjat adott át

Arató Antalnak az elmúlt huszonöt évben
végzett kiemelkedõ szakmai és intézményve-
zetõi munkájának elismeréseként;

Domsa Károlynénak kiemelkedõ szakmai
munkásságáért, az MTA könyvtárának veze-
tõjeként végzett tevékenységéért;

Hopp Gyõzõnének az Országos Széchényi
Könyvtár kötelespéldány-szolgálata osztályve-
zetõjeként végzett kiemelkedõ szakmai munká-
jáért;

Hubay Lászlónak Borsod-Abaúj-Zemplén
megye könyvtárügyéért végzett kiemelkedõ
szakmai munkájáért;

Kiss Józsefnének a miskolci városi könyv-
tári hálózat fejlesztéséért és helyismereti te-
vékenységéért;

Ormosi Anikónak az egyetemi oktatást se-
gítõ elkötelezett könyvtárosi tevékenységéért;

Pataki Miklósnénak a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár olvasószolgálatában
végzett több évtizedes kiemelkedõ munkájá-
ért és kulturális tevékenységéért;

Sóron Lászlónak a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár szervezeti és szakmai megújításá-
ban végzett munkájáért;

Tóth Istvánnénak Az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum szakmai irányításában
végzett eredményes tevékenységéért és ma-
gas színvonalú oktatói munkásságáért;

Vasas Líviának a magyar orvosi könyvtár-
ügyért végzett kiemelkedõ tevékenységéért.

A kitüntetetteknek szívbõl gratulálunk és
további sikereket kívánunk!


