
Egy pályáját lezáró könyvtáros áll önök
elõtt, aki elõrehaladott kora ellenére még so-
hasem mondott laudációt, de amit a sors el-
mulaszt, néha sokszorosan adja vissza: most
egyszerre öt embert, öt kiváló kollégát és azt
hiszem, megilletõdve mondhatom, hogy öt
barátot dicsérhetek. Azt nem mondhatom,

hogy bemutatom õket önöknek, mert nem
hiszem, hogy van széles e hazában könyvvel
foglalkozó ember, aki ne ismerné nevüket.
De talán még az itt megjelentek sem tudják,
hogy szakmai tehetségükön kívül mi az a
közös mozzanat az életükben, amiért most
itt õket ünnepelhetjük. 

1979. október 29-én egy könyvtári mun-
kahely öt dolgozója aláírta a Vaclav Havel
és a Charta 77 más személyiségei letartózta-
tása ellen tiltakozó ívet. 

Az öt könyvtáros Bartos Éva, Nagy Atti-
la, Gereben Ferenc, Kamarás István és
Fogarassy Miklós, akkor az olvasáskutatási,
illetve könyvtárszervezési osztály munka-
társai. Kamarás István az Olvasáskutatási
osztály vezetõje volt.

Nagy bátorság kellett ehhez. Gondoljuk
csak el: 1979-ben Csehszlovákiában letar-
tóztatások vannak, még innen vagyunk a
lengyelországi megtorlásokon, az afganisz-
táni kalandon, és Magyarországon sem lehet
tudni elõre, hogy mennyire slampos a dikta-
túra és milyen megtorlásokat eszel ki a vele

szemben kiálló bátrak számára. Onnan is tu-
dom, hogy nagy bátorság kellett ehhez, mert
azóta is gondolkodom, hogy ha éppen nem
egyhónapos kislányomat szoptatom és én is
ott vagyok kollégáim, barátaim mellett, ak-
kor aláírtam volna-e a tiltakozó ívet, vagy
gyáván kitaláltam volna valami kibúvót.
Nem tudom a választ. Utólag pedig nem
muszáj hõsnek lenni, nem csak mert nem le-
het, hanem, mert nem szabad. 

Egyéni bátor elhatározásukat talán a hely
szelleme is sugallta, a nyitott, szabad szelle-
mû munkahelyé, az akkor volt KMK-é,
Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
ponté, de azt, hogy az ezt követõ retorziók
nem törték derékba pályájukat, azt hiszem, a
„loci géniuszának” köszönhetjük, akkori fõ-
nökünknek, Papp Istvánnak, az õ hárító-vé-
dõ, elsimító munkájának, még ha ordítva
adott hangot véleményének, akkor is. 

Nagy örömömre szolgál, hogy jelen lehe-
tek azon az eseményen, ahol öt kollégám,
barátom bátor tettét végre az utókor is elis-
meri, ha nem is a széles nyilvánosság elõtt,
de a szakma elé példát állítva.

Mert kitüntetésüket nemcsak az erõszak-
kal szembenálló, Füzéki István szellemét és
emlékét idézõ bátor kiállásuk indokolja.
Szakmai életmûvükkel mind az öten megha-
tározó szerepet játszottak és játszanak a ma-
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gyar könyvtárügy történetében. Nem kis
mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a
közkönyvtár Magyarországon paternalista,
kívülrõl irányított intézménybõl nyitott, de-
mokratikus, használóbarát, a társadalom
tényeleges igényeit figyelembe vevõ intéz-
ménnyé válhatott. 

Úttörõi voltak a magyar olvasáskultúra és
mûvelõdés empirikus, tudományosan meg-
alapozott vizsgálatának. Megkerülhetetlen
elõkészítõi voltak a könyvtár- és mûvelõdés-
politika megújulásának. Volt bátorságuk a
társadalmi és kulturális élet negatívumaira is
felhívni a figyelmet. Elsõként foglalkoztak 
a hátrányos helyzetûek és a könyvtárak le-
hetséges kapcsolatával, L. Bartos Éva és
Nagy Attila tanulmányait, könyveit, publi-
cisztikáit, tanfolyamszervezõ tevékenységét. 

A fiatalok, különösen a hátránnyal induló
gyerekek számára rendezett olvasótábori
mozgalom Kamarás István invenciózus ve-
zetésével máig használható muníciót adott a
fiatalok olvasásával, mûvelõdésével foglal-
kozó szakemberek és lelkes önkéntesek ke-
zébe. A fiatal könyvtárosok számára szerve-
zett olvasótáborok nemzedékek számára
nyitottak új, szabadabb perspektívákat.

Befogadás, interperszonális kapcsolatok,
olvasótábor, biblioterápia, 15 millió ma-
gyar olvasásának kutatása, mind megannyi
fogalom, ami mögött ötük neve, arca, mun-
kája áll. 

De gondoljunk Nagy Attila empirikus
vizsgálataira, harcára a korszerû olvasás- és
könyvtárpedagógiai módszerekért, szerepé-
re a Magyar Olvasástársaság létrehozásában

és irányításában. Kamarás István több évti-
zedes erõfeszítéseire az „embertan” megva-
lósításáért! 

Figyelmük a határon túli magyarság olva-
sáskultúrájára is kiterjedt. Gereben Ferenc
szerkesztette az elsõ, ebben a témában szü-
letett könyvet, és azóta könyveinek sora bi-
zonyítja, hogy a kérdés legjobb magyar
szakértõje.

Fogarassy Miklós akár elméleti, akár gya-
korlati kérdésekkel foglalkozott, mindig az
emberarcú közkönyvtár megszervezése, mû-
ködtetése volt a célja, különös tekintettel a
gyerekek ellátására és a hátránnyal élõk, be-
tegek, fogyatékosok, börtönbe kerültek
könyvvel való segítésére, miközben kiemel-
kedõ esztétikai, irodalom- és mûvészettörté-
neti munkák sorát tette le az asztalra. 

Az aláírók törekvéseit elismert szakmai
tudásuk hitelesítette. Négyen tudományos
fokozattal rendelkeznek, Kamarás István
akadémiai fokozatával kiemelkedõ szinten
szerzett tudományos elismerést az olvasás-
kultúra-kutatásnak. Mindannyian részt
vesznek, illetve hosszú éveken át részt vet-
tek tanárként, meghívott elõadóként a jö-
vendõ könyvtárosok egyetemi szintû képzé-
sében. 

A könyvtáros szakma mindig érdeklõ-
déssel figyelt a csapatra. Nem véletlen,
hogy õk voltak a szakmai elõadások leg-
gyakrabban meghívott szereplõi. A szak-
sajtóban való szereplésük szinte evidencia,
mert az olvasásszociológiának Magyaror-
szágon õk a legismertebb, legkiemelke-
dõbb képviselõi, de évtizedek óta nincs
olyan e tárgyban írt napi- vagy hetilap-
cikk, rádiómûsor vagy tévéinterjú, amiben
ne valamelyikük szólalna meg tanító, értel-
mezõ, buzdító, okos szavakkal. Õk öten kü-
lön-külön is megérdemelnék a Füzéki Ist-
ván érem megtisztelõ jutalmát, de így a díj
együttes odaítélése többet fejez ki, bátorsá-
got, és közösségvállalást, és azt, hogy a
magyar olvasáskultúra érdekében tett több
évtizedes munkájukat is hol szorosabb, hol
lazább kötelékben, de együtt végezték.
Megtiszteltetés számomra, hogy egy ideig
velük munkálkodhattam, és hogy most 
e nagyszerû elismerés átadásakor jelen le-
hetek. ■
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