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,
En nemcsak az vagyok gyászolnom, de veszteségeim nekem is voltak

" ki l h . d ' már, s ezt is tõle tudom: minden veszteség gyász-; 

a vo tam, anem mm az munkát igényel.

vagyok amit szenvedéll y el.. Pénteken, június 2:-,én"~relm~t~en~1 várta~
, tobbedmagammal az lfono erkezeset. Ugy ado-

olvastam." dott, hogy a vallatásnak indult, rögtönzött sajtó-

tájékoztató kellemes beszélgetéssé alakult.

A fenti kijelentés Polcz Alaine-tõl származik, Gyurics Éva, a Topolyai Rádió munkatársa meg-

akinek a nevét 1994-ben hallottam elõször. Az kérte vendégünket, mutatkozzon be a hallgatók

Újvidéki Televízió ú;donsült munkatársa voltam kedvéért, hogy még kedvet csinálhasson a dél-~ , ,
s a szerkesztõ könyvbemutatóra küldött a Szerb utáni író-olvasó találkozóhoz. Ime egy részlet az

Matica épületébe. Bosszankodtam is, hogy idõt olvasó kedvéért:

sem hagynak az embemek a felkészülésre. Ak- "Erdélyben születtem, ami azért nagy dolog,

kor jelent meg az írónõ drámai erejû önéletrajzi mert a kisebbségi sorsban megtanultam a helyt-

regénye, az Asszony a fronton szerb nyelven, állást, a küzdelmet az életért. Megtapasztaltam

Vickó Árpád fordításában. A szerzõ nyilatkoza- a kétnyelvûség elõnyeit, hátrányait. Megtanul-
.ta után azonnal tudtam, hogy nemcsak beszámo- tam, milyen otthon szülni, otthon meghalni... A

i lót viszek a szerkesztõnek. El is készült a riport. háborúban belekerültem a frontba. Nincs bor-! 
(Számomra a nagysikerû könyv szerb nyelvû zasztóbb, mint a pusztulás, a gyilkolás, az erõ-

kiadásának bemutatóján derült ki az is, hogy szakolás ...Akkor már önkéntes nõvér voltam,

Mészöly Miklós feleségét Polcz Alaine-nek hív- mert a háborúban nincs mit tenni, segíteni kell,

ják. A nemrégiben elhunyt író azon kevés kor- sebesülteket kell ellátni. Tanítónõnek indultam,

társ írók egyike, akit láthattam és hallhattam a de becsukták a Bolyai Egyetemet, s ideát (Ma-

háború évei alatt Újvidéken.) gyarországon -a szerk.) pszichológus lettem. Ele-

A könyvet eredetiben szerettem volna olvas- inte játékdiagnosztikával foglalkoztam, játéksze-
ni, de akkor csak a cirill betûs, szerb nyelvû reket dolgoztam ki, melyeket csökkent értelmi

kiadás akadt a kezembe, így elmaradt a dolog. képességû emberek készítettek el... Késõbb azt

Elmaradt, annál is inkább, mert az alig húszéves vettem észre, hogy a haldokló gyerekeket senki

mimózalélek kicsit félt a háborús borzalmakkal

való szembesüléstõl, amelyekért nem kellett a

szomszédba mennie. Akkor sem ha csak" a, "
hátországból szemléltük a frontot. Tudjuk azon-

ban, mit jelent az, amit a szakirodalom úgy hív

(szabadon fordítok): tartósan alacsony intenzitá-

sú konfliktusok területe. Elmúlt néhány év, s egy

könyvtáros, egy új barát kezembe adta az egykor

el nem olvasott könyvet. (Az illetõ mellesleg

éppen részt vett '94-ben a könyvbemutatón, s

úg~ e~léke~ett, volt"ott ~gy szemtelen riporter, Fent:
akI mIndenkIt megelozve Igyekezett az írónõ kö- A topolyai könyvtár

zelé?e férkõzni.) Az Asszony a fronton után jött
az Ejjeli lámpa, a Macskaregény, az Ideje a Balra: Kirándulás
meghalásnak, a Meghalok én is? Utánuk már ": Palicsra. Blázsik
nem csak az voltam, aki annak elõtte... Nyu- ;, József, Kálóczy

dt dh t h . h l ' Ir , l ' Katalin, Polcz Alaine
go an mon a om, ogy amIt a a a o, gyasz-

:ól ~do~, tö?bnyire tõle tudom. A sors kegyelt- Jobbra: A könyvtár

jekent kozelI, kedves személyt még nem kellett falai penészednek...
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sem látja el, ,!J' \Jelük kezdtem foglalkozni... A "Milyen szép ez a fasor! Nézd, hiszen ez a tó
magyar hospice mozgalom elindításában is sze- sokkal nagyobb, mint gondoltam! Kedvesek itt
repet vállaltam..." az emberek... C,sodaszép ez a szobor..."

Az önéletrajzi beszámolót követõen Cipó Sokat kellene tanulnunk tõle. A délelõtti ki-
Rózsa, a topolyai Községi Napló munkatársa merítõ beszélgetés, a palicsi séta után délután
kérdezett életrõl, halálról, szeretetrõl, szeretet- ötkor Polcz Alaine találkozott topolyai olvasói-
lenségrõl, relaxálásról, angyalokról, hogy hon- val, akik többen vannak, mint bármelyikünk is
nan jöttünk, hová megyünk, globalizációról. ..Mi gondolta volna. Dugig megtelt az olvasóterem,
pedig figyeltünk, hallgattuk, szívtuk magunkba annak ellenére, hogy a hõség igencsak megkín-
a szavakat, azok értelmét, de fõkén,t Polcz Alaine zott mindenkit.
lényébõl igyekeztünk valamit a magunkévá ten- .Polcz Alaine pedig újra beszélt életrõl, halál-
ni. A nyolcvanéves asszony szemében hamisí- ról, szeretetrõl, szeretetlenségrõl, s arról, hogy
tatlan élet- és emberszeretet ragyog, amit nem olvasni kell, mert õ sem csak az, aki volt, hanem
lehet nem észre venni. mindaz, amit szenvedéllyel olvasott.

Ebbõl az élménybõl s a kedvenc idézetbõl Mengyán Ildikó

(amely azonos ezen írás címével) fogalmazódott
meg legfontosabb kérdésem: Miért van az, hogy A kétszáz éves Teleki T éka
a középkorú emberek zöme nem engedi meg
t~bb~ m~~,án~k a változást, .úgy érzi, ,~em kell Ha nagyon biztos vagyok a dolgomban, azzal hízel-
tobbe feJlodnle, nem fogadja be az ujat, nem gek magamnak, nincs a magyar könyvtáros társada-
látja értelmét az olvasásnak, úgy érzi, nincs igé- lomban olyan lélek, aki ne halott volna a marosvá-
nye, módja arra, hogy változtasson, megkesered- sárhelyi Teleki Tékáról. Másutt, más foglalkozások,
ve várja a naplementét? értelmiségi létformák között már elképzelhetõ. Ma-

"Ha az élet delelõjén túl nem' teszünk valami- gam is találkoztam olyan kiváló magyar filozófussal
lyen fordulatot s nem nyitunk a spirituális dol- -kilencven elõtti ellenzékivel -, aki a határon túli
gok felé, nem vagyunk többé fejlõdõképesek. Az világból csak a kincses Kolozsvárig látott el, ott is
egyházak kizárólagossága miatt egyre több a másodrendû bölcselõk nevét sorolta fel. Nem látta a
;zabadon hívõ ember aki egy legfelsõbb lény- könyvektõl a könyvek tárát.
ben hisz ...Ha az életdelelõn nem nyitok a szel- A kétszázadik életesztendejébe lépõ marosvásár-

., , 'o .helyi könyvesház, gr. Teleki Sámuel C1739-l822)
leml fele, s nem kezdek alkotoan elm, a carItas lk , d ' l ok ..' t ' k k 1 1 " It,. ,a otasa az er e yl onyv ara ozu az e so vo ,

fele fordulnl, akkor megmerevedem, zatonyra 1 , XVIII ' d " Od" 1 't '. " , ame y mar a .szaza vegen -ml on a apl oJa

futok. -valaszolta. " már kikölcsönözte olyik darabját gyûjteményének,
, F?!ytattuk volna, d~ Jott az mto figyelme~te~ holott a könyvesház mai épülete még nem is állott-

tes: Jo lenne, ha belefeme a programba a pahcsl meghirdette alapítólevelében, hogy közkönyvtárként
villámlátogatás. kíván a hazának szolgálni. A közmûveltség,i állapo-

Örömömre csatlakozhattam a kellemes tár~a- tok javítása, a felvilágosítás, a szellem gyarapodása
sághoz. Az Írónõ, a Magyarországról vele együtt volt a cél. Nemes, humanista célkitûzés. S az illumi-

érkezett minisztéri- nátus eszmék gyakorlatba ültetése -ma, kétszáz év
umi fõtanácsos távlatából visszatekintve úgy látjuk -sikeres volt.

,
Kálóczy Katalin, s Megérte az erõfeszítést, anyagi áldozatot, a szolgá-
a topolyai vendég- lat vállalását az akadályok és akadékoskodók, a

.,. la' to' B ' b. C b politikai rendszerek változandósága és könyvtári
, al sa a ' kC .' ' k) ~ d " ll 'k.. t ,. t ' törvenye tbrvenyszegese J.organ osaga e enere

onyv angazga o o A 1 o ' f ' T l k. S ' 1 d h .
, " b lS." atm gro , e e 1 amue tu ta, ogy az m-

tarsasaga an te- ~ ,., C d , ..~ ,." h ' ).J.ormaClO a tu omany mInt az mJ.ormaclo tar aza a
kl?t~ett~m" m~.g a könyvekkel kezdõdik egy olyan világban, amelyet a
nehal dlCSO Torle- Gutenberg-csillagzat egyre erõsödõ fénye világít be.
yek birtokát, s ta- Nem hízelgünk ugyanakkor magunknak: tudjuk,
vunk ékességeit. hogy a kétszáz éves könyvtárak nem a világ legöre-
Alaine szavai még gebb bibliotékái. A British-ekkel és Bibliotheque
sokáig visszacseng- Nationale-okkal mérve, fiatalok. Úgy mondhatnánk,
nek fiilemben:. az érett férfikor alsó határát már elérték az efféle

."
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