
Gondolattöredékek mosódnak össze 
a felhasználói felületeken. Terjedésük 
ellenõrizhetetlen, kontrolcé-kontrolvé
alapú. A szerzõség kollektív fogalommá
válik. Az arcok összemosódnak. Az ered-
mény kumulatíve értelmezõdik. A digitá-
lis szervezõdések lapos piramisban struk-
turálódnak, nem csoda hát, ha a fûmente
igencsak mozgalmas. Akarunk-e tehát a
fentiekbõl kiindulva és Jaron Lanier best-
sellere nyomán utópikus érvrendszereket
kidolgozni arról,1 hogy a digitális kultúra
tulajdonképpen a világ összes könyvét
szerkeszti egyetlen eggyé? Vagy netán az
International Book Week mentén ezúttal ne
Vörösmarty Gondolatok a könyvtárbanját
értelmezzük, hanem a Book Week lehet-
séges digitális párhuzamairól értekezzünk?

Néhány hete bábeli módon jelentek
meg az állapotfrissítések ismerõseim ol-
dalain: magyarul, angolul, németül, spa-
nyolul, mindenféle nyelven a könyvek
nemzetközi hetét ünnepelték – látszólag.
Hogy az örömbrigád effektusból kive-
gyem a részem, olvastam is lelkesen 
a szabályokat: 

A könyvek nemzetközi hete van! Nyisd
ki az elsõ könyvet, ami a kezed ügyé-
be kerül, az 52-ik oldalon, és tedd ki
státuszüzenetnek az oldal 5. monda-
tát! Szerzõt és címet ne említs! 
“-Na, ez már a kultúrák keveredése, a
fúziós hamuban sült...”
Ez a Csernus nagyon találó – döntöm

el helyben, és már lapozom is az elsõ,
majd a második éppen az asztalon heve-
rõ könyvet, keresve a profilomra illõnek
tartott 52. oldali ötödik mondatot… Köz-
ben elemezgetek magamban. Az ötlet
egészen jó: teaserként mûködteti a vélet-
lenszerû mondatot, amely két irányban is
mozgósít egy idõben. Egyrészt kíváncsivá
tesz az adott idézet lelõhelyét illetõen, hi-
szen a szabályzat cím és szerzõ elhagyá-
sát kéri. Sõt, így az idézet ismerete a cin-
kosság jólesõ élményével jutalmazhat.
Másrészt pedig mozgósít a pezsgésben

való részvételre, saját verzió megosztásá-
ra. Utóbbit ráadásul hangsúlyosan, há-
romszoros random faktorral fûszerezve:
kézügyben lévõ könyv, meghatározott ol-
dal adott mondatát kérik, látszólag szó
sincs tetszõlegesrõl. Digitális bennszü-
löttre szabott kreatív online kampány, ha-
markodom el a következtetést – sokakkal,
azonnal megosztható egyéni verzió, amely
hozzájárul a kollektív hangulat fenntartá-
sához, terminusokban fogalmazva: sze-
mélyre szabás, gyorsaság, szórakozás és
kollektív produktum.2 Az érvrendszer 
eddig helyénvaló lenne. 

Amint azonban a netgeneráció mód-
szeresen megkérdõjelezõ attitûdje ér-
vényre jut, egymást követik a felmerülõ
kérdések. Milyen hitelességi bizonyítékot
találunk az International Book Week mö-
gött? Milyen szakmai fórumok ismerik 
el meglétét? Mely célok érdekében kíván
fellépni? Hogyan illeszkedik a közösségi
hálókon való teaser-gyûrûzés a vállalt 
tevékenységek körébe? Honnan és mikor
indult, ki volt az ötletgazda? És így to-
vább. Az oknyomozás töredékes, ellent-
mondásos válaszokat eredményez. 

Az elsõdleges terjedési csatornán, 
a Facebookon egy mára törölt Wikipédia
szócikk áll,3 miszerint közösségi hálón
generált digitális mémrõl van szó, az idõ-
intervallum kezdete és végpontja egyet-
len esetben sincs pontosítva, elõfordulá-
sából ítélve szeptember harmadik hetére
tehetõ. Bár esetenként a Könyv Világnap-
jához társítják, nem bizonyítható, hogy
az International Book Week létezik, vagy
elismert esemény lenne. Ha a forrásként
megjelölt oldalon keresgélünk, ott a hite-
lesség kritériumainak be nem tartása
okán, alig néhány nappal a feltételezett
végpontot követõen, szeptember 27-én
törölt szócikként bukkan fel; „lehet, hogy
a mém hangos volt a héten, de még min-
dig nem elég hangos ahhoz, hogy megbíz-
ható források figyelmét felkelthesse”.4

Tény, hogy az érvelés botladozik, ugyan- téka
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is egyazon mércével méri a nemzetközi
könyvhét mémjét az UNESCO által 15
éve kezdeményezett, április 23-i Könyv és
Szerzõi Jogi Világnappal.5 Holott a Sha-
kespeare és Cervantes halálának napját
fémjelezõ dátumon az UNESCO az olva-
sás, publikálás és a szellemi tulajdon 
védelmének népszerûsítése céljából kez-
deményezett nemzetközi szintû tudatosí-
tó-mobilizáló kampányt, melynek keretén
belül többek között kijelöli a világ könyves
fõvárosát. 2012-ben a Könyv Világnapja 
a fordítások kérdéskörére fókuszált, a
könyves kultúra értékképviseleti tisztségét
Jereván kapta. A „mandátum” lejártával, a
kampány központi színtere jövõ év április
23-tól kezdõdõen Bangkok lesz.

A könyvhét mémjét az épp aktuális
Banned Book Week találatokkal is kapcso-
latba hozzák a keresõmotoros találatok. Az
1982-ben Judith Krug által elindított kam-
pányt az American Library Association és
az államok egyéb könyvkultúrát promováló
szakmai fórumai szervezik évrõl évre.6 Má-
ra a cenzúraellenes, advocacy típusú kam-
pány túllépte az amerikai kontinens hatá-
rait, nemzetközi szinten az Amnesty
International is részt vállal belõle. A ren-
dezvény ez év szeptember 30. és október 6.
között éppen harmincadik alkalommal hív-
ja fel a nemzetközi közvélemény figyelmét
az olvasás szabadságára (fREADom, aho-
gyan angol szójátékkal a rendezvény hívó-
szavai között megjelenik). 

Az írástudás nemzetközi napja nem-
különben a könyves találatok között 
szerepel. Szeptember 8-a ugyancsak
UNESCO kezdeményezésre vált az alfa-
betizáció nemzetközi napjává lassan fél
évszázada; az írástudást mint alapvetõ
emberi jogot, a fejlõdéshez elengedhetet-
len origót, és a demokratikus értékek, tá-
gabb értelemben a béke megteremtésének
eszközét hangsúlyozza.7

Hogy miért tértem ki a nagy múltú és
mondhatnánk mamut intézmények által
mûködtetett, könyvkultúrához kapcsolódó,
hangsúlyosan digitális eszköztárra alapozó
eseményekre, kampányokra? Az intézmé-
nyes eseményóriások mellett gnómszerû 
figura marad a „sokfejû” nemzetközi könyv-
hét. Mégis életben maradt legkevesebb há-
rom éve (az általam talált legkorábbi említés
2010-beli), elenyészõ eltérésekkel (52, 54,
56. oldal, de minden esetben meghatározott
oldalszámmal). A követõk száma sehol sem
kiugróan magas, ritkán haladja meg a százas
létszámot, közösségi halós állapotfrissítés-

ként is legfeljebb a tízesek környékén jár,
ennek ellenére a létszám egyelõre a túlélés-
hez elegendõnek bizonyult. Sõt, beszivár-
gott kisebb rádiós és nyomtatott sajtós kö-
rökbe is.8 A Facebookon dél-koreai ese-
ményprofilt is találunk, melyet leginkább
szöuli 18–24 év közöttiek9 kedvelnek, 
a német és spanyol felhasználók javarészt
inkább blogon és fórumokon népszerûsí-
tik,10 míg a román nyelvû keresõszavakra
olyan eseményt is találunk, amely belsõ
PR-eszközként, potenciális motivációs
elemként, csapatkovácsolóként interpretálja
a sãptamâna-internaþionalã-a-cãrþiit. Egy
kolozsvári cég HR részlege kínál jutalmat a
legtöbb lájkot összegyûjtõ 5. mondatnak.11

Eltérõ módon viselkednek a különbözõ
netes mûfajokban 52/5-öt posztoló fel-
használók: a státusfrissítõk csupán szûk-
szavúan továbbítják a szabályzatot és a vé-
letlenszerûség látszatát keltõ mondatot,
míg a blogok és fórumok esetén találunk
szabadkozókat („Sorry, that wasn’t very
interesting...”, „I have no clue whether this
is actually real in anyway”), bizonyítvány-
magyarázókat („Nearest book to hand when
I first read this was the telephone directo-
ry”). Elõfordul, hogy egyesek figyelmeztetik
a résztvevõket, hogy a mondat visszakere-
sése garantáltan teljes estés olvasást fog
eredményezni. Legérdekesebb számomra
azoknak a köre, akik hiányosnak érzik a
teaser-mondat és a szabály másolását, ön-
maguk és a nyilvánosság számára is legiti-
málni kívánják a részvételt, a kognitív
disszonancia feloldása érdekében explici-
te célokat fogalmaznak meg, pl. „the aim is
people are intrigued by the sentence
posted and end up searching – maybe fin-
ding a new book to pick up.”12

Nevezzük bár mesébe illõen nemlé-
tezõnek és mégis létezõnek, egyben hitel-
telennek és megbízhatatlannak, kénytele-
nek leszünk belátni, hogy a legelterjed-
tebb formájában International Book Week
néven futó mém ügyesen replikálja magát
a digitális térben. Eléggé egyszerû ahhoz,
hogy széles körben értelmezhetõ legyen,
interperszonális csatornákon közlekedik,
implikálja az interneten szocializálódott
generációk életszemléletének sajátossá-
gait, egyfajta zsongás-érzetet képes kreál-
ni. Nem tagadhatjuk, hogy „hangos volt,
de nem elég hangos.” Sokfejû gnóm, de
potenciált látok benne, amennyiben ön-
magát vagy a kritikus tömeg szintjéig
replikálja, vagy pedig szemfüles innová-
torok a grassroot burjánzást intézményes
keretek közé fogadják.
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EGY SOR KÉRDÉS – EGY SOR VÁLASZ
Korniss Péter – Závada Pál: Egy sor cigány, 
Huszonnégy mai magyar

A washingtoni National Portrait Galle-
ryben található Christian Schussele fest-
ménye, a Men of progress (A haladás em-
berei). A „men”-t itt helyesebb volna férfi-
únak és nem embernek fordítani, hiszen
a 19. század nagy amerikai feltalálói és
tudósai nyilván mind öltönyös, fehér
plasztronos, és többnyire szakállas urak.
Olyan nevek, mint például Samuel
Finley Breese Morse, az elsõ elektromág-
neses távírókészülék, Samuel Colt, a róla
elnevezett revolver vagy Elias Howe, a
varrógép feltalálója, megalkotója. Ameri-
ka 19. századi nagyjai (legalábbis a meg-
örökíthetõek) tehát kizárólag fehér bõrû
férfiak. WASP, vagyis white-anglo-saxon,
protes-tant – vélhetõen.

2011-ben a fent említett múzeum teré-
ben kerültek kiállításra Timothy Green-
field-Sanders fotográfus The Black List
(Feketelista) címû portréi. A Feketelista
(mind a kiállítás, mind az Elvis Mitchell-
lel közös könyv, illetve a HBO-nak készült
többrészes dokumentumfilm) immár a
modern amerikai társadalom olyan afro-
amerikai személyiségeit vonultatja fel
Slashtõl Toni Morissonon és Lou Gasset-
ten át Serena Williamsig (hogy csak a biz-

tosan közismert neveket említsem), akik
mûvészet, sport, üzleti világ stb. területén
kikerülhetetlen személyiségei a mai ame-
rikai kultúrának. (Amely amerikai kultúra
meg a maga rendjén úgy nagyjából meg-
határozza azt is, hogy kikrõl/mikrõl be-
szél a világ.)

A Feketelista olyan cím, amit nem le-
het semleges értelemben, mint „fekete
bõrû/afroamerikai emberek névsorát” ol-
vasni, annyira erõteljes a másodlagos 
jelentése, amelyhez kikerülhetetlenül
kapcsolódik a szégyen, a veszély fogalma.
Azóta 2011-ben Maria Hinojosával közö-
sen Timothy Greenfield-Sanders elkészí-
tette a The Latino Listet (A latino lista),
amelyen huszonöt, hispán származású
amerikai portréja található. A pejoratív
jelzõ átfordítása, a szégyenlista dicsõség-
listává válásának leleplezõ mechanizmu-
sa itt már nem mûködik annyira.

A Feketelista közvetlen ihletésére 
született meg Korniss Péter és Závada Pál
közös könyve, az Egy sor cigány, Huszon-
négy mai magyar. A borítótervében is az
amerikai kezdeményezésre visszautaló
kötet címválasztása, ha nem is olyan exp-
licit szinten, mint az angol, de maga is rá-
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