sem látja el, ,!J'\Jelük kezdtem foglalkozni... A
magyar hospice mozgalom elindításában is szerepet vállaltam..."
Az önéletrajzi beszámolót követõen Cipó
Rózsa, a topolyai Községi Napló munkatársa
kérdezett életrõl, halálról, szeretetrõl, szeretetlenségrõl, relaxálásról, angyalokról, hogy honnanjöttünk, hová megyünk, globalizációról. ..Mi
pedig figyeltünk, hallgattuk, szívtuk magunkba
a szavakat, azok értelmét, de fõkén,tPolcz Alaine
lényébõl igyekeztünk valamit a magunkévá tenni. A nyolcvanéves asszony szemében hamisítatlan élet- és emberszeretet ragyog, amit nem
lehet nem észre venni.
Ebbõl az élménybõl s a kedvenc idézetbõl

"Milyen szép ez a fasor! Nézd, hiszen ez a tó
sokkal nagyobb, mint gondoltam! Kedvesek itt
az emberek... C,sodaszépez a szobor..."
Sokat kellene tanulnunk tõle. A délelõtti kimerítõ beszélgetés, a palicsi séta után délután
ötkor Polcz Alaine találkozott topolyai olvasóival, akik többen vannak, mint bármelyikünk is
gondolta volna. Dugig megtelt az olvasóterem,
annak ellenére, hogy a hõség igencsak megkínzott mindenkit.
.Polcz Alaine pedig újra beszélt életrõl, halálról, szeretetrõl, szeretetlenségrõl, s arról, hogy
olvasni kell, mert õ semcsak az, aki volt, hanem
mindaz, amit szenvedéllyel olvasott.
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~ka változást, .úgy érzi, ,~em kell Ha nagyonbiztos vagyoka dolgomban,azzalhízeltobbe feJlodnle, nem fogadja be az ujat, nem gek magamnak,nincs a magyarkönyvtárostársadalátja értelmét az olvasásnak, úgy érzi, nincs igé- lomban olyan lélek, aki ne halott volna a marosványe, módja arra, hogy változtasson, megkesered- sárhelyiTeleki Tékáról. Másutt,más foglalkozások,
ve várja a naplementét?
értelmiségilétformák között már elképzelhetõ.Ma"Ha az élet delelõjén túl nem' teszünk valami- gamis találkoztamolyankiváló magyarfilozófussal
lyen fordulatot s nem nyitunk a spirituális dol- -kilencven elõtti ellenzékivel-, aki a határontúli
gok felé, nem vagyunk többé fejlõdõképesek. Az világból csak a kincses Kolozsvárig látott el, ott is
egyházak kizárólagossága miatt egyre több a másodrendûbölcselõknevétsoroltafel. Nem látta a
;zabadon hívõ ember aki egy legfelsõbb lény- könyvektõl a könyvek tárát.
ben hisz ...Ha az életdelelõn nem nyitok a szelA kétszázadikéletesztendejébe
lépõ marosvásár.,
,
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már kikölcsönözte olyik darabját gyûjteményének,
, F?!ytattuk volna, d~ Jott az mto figyelme~te~ holott a könyvesházmai épületemég nemis állotttes: Jo lenne, ha belefeme a programba a pahcsl meghirdettealapítólevelében,hogy közkönyvtárként
villámlátogatás.
kíván a hazánakszolgálni. A közmûveltség,i
állapoÖrömömre csatlakozhattam a kellemes tár~a- tok javítása,a felvilágosítás,a szellemgyarapodása
sághoz. Az Írónõ, a Magyarországról vele együtt volt a cél. Nemes,humanistacélkitûzés.S az illumiérkezettminisztéri- nátus eszmékgyakorlatbaültetése-ma, kétszázév
umi fõtanácsos
távlatábólvisszatekintveúgy látjuk -sikeres volt.
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egyreerõsödõfénye világít be.
yek birtokát, s taNem hízelgünk ugyanakkormagunknak:tudjuk,
vunk ékességeit. hogy a kétszázéveskönyvtáraknem a világ legöreAlaine szavai még gebb bibliotékái. A British-ekkel és Bibliotheque
sokáig visszacseng- Nationale-okkalmérve,fiatalok. Úgy mondhatnánk,
nek fiilemben:.
az érett férfikor alsó határátmár elérték az efféle
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szakadatlantevékenységgeldicsekvõ könyves inté- A könyvnyomtatásugyan 1802 elõtt néhány évvel
zetek, tárházak, olvasó-paradicsom
ok. Egyidõs az indul útjára a Marospartján,de KapronczaiNyerges
OSZK-val, a nemzet könyvtárával, azonos célok Adám halála után megreked,a korszak legvaskoérdekébenhívták õket életre fõnemesiszülõatyáik. sabbtudományosmûvét,Mátyus IstvánDiaeteticáját
Az erdélyi könyvesházakelsõsorbanaz iskolák nem itt, hanem Pozsonyban,illetve Kolozsvárott
kiegészítõintézményei:a szászevangélikusgimná- nyomjákki, holott Mátyus uram tulajdonábanvan a
ziumok, reformátuskollégiumok (fõiskolák) és kato- nyomda. 1802-benvégrendeletilegátkerül a Reforlikus gimnáziumok, unitárius felsõ iskolák mellék- mátus Kollégium földszinti traktusába,settõl kezdhajói, az oktatástartozékai.Igaz, nélkülük elképzel- ve valóbanmegkezdõdika vásárhelyikönyvekszerhetetlenaz iskolákban a tanítás-tanulás,de a skóla kesztése,kiadása,terjesztése.
falai között folyó kezdeti,bátortalankutatásegyúttal
Nem célunk a szellemi légkör bemutatása,itt
búvárkodása múltban. S a könyvtár a XVIII. szá- csupánjelezni kívántuk, hogy Teleki törekvéseitázadban gyakran már múzeumi szertárat, képtárat, volról semlégürestérbenválnak valósággá,s hogy
címertárat(armariumot)ritkaság- és kuriózumgyûj- egy efféle könyvtár valószínûlegalapkõ is lehetett
teményis jelent, levéltárkéntis fungál. Ezeka funk- volna egy jövendõ és csak 1945 után megtelepülõ
ciók utóbb szétválnak,kiválnak a könyvtárból, önál- marosvásárhelyiegyetemszámára.
lósulnak.
A kétszáz év során a könyvtár ismert pezsgõ,
Könyvtárunk mellett 1916-igmûködött a nagyhí- növekvõ,bizakodóéveket,idõszakokat(1802-1824/
rü Teleki nemzetséglevéltára,az erdélyi fejedelem- 25) és stagnáló,vegetatívlétre korlátozódóértékõrség korának egyik leggazdagabbokmánygyûjtemé- zést(a XIX. századnagyobbikhányadában).Voltak
nye, volt fegyvergyûjtemény,és ma is itt található idõszakok, amikor a közélet porondján is nézetek
Teleki Domokosnak,az alapító fiának ásványkollek- csaptakösszefenntartásavagy megszüntetése,átciója.
költöztetése,újrahasznosítása
körül, volt parlamenti
Marosvásárhelyenabban az 1802. esztendõben vita tárgya és került az MT A támogatottjainaksorámûködik egy ferencrendi kolostor szerénykönyv- ba. Tudósok búvárkodtakbenne (történészek,csagyûjteménnyel,a reformátusokkollégiuma (két év- ládfakutatók,irodalmárok,bölcselõk,szélhámosok),
vel késõbb kezdi el benne a matematika tanítását és minden Marosvásárhelyrelátogató számárabuzBolyai Farkas) és a katolikusok algimnáziuma. A gón ajánlgattáka helybeliek mint nevezetességet.
kollégium 1557óta városunkszellemi életéneksze- Vendégkönyvünkbennagy nevekre bukkanhatsz,a
replõje, könyvtára folyton gyarapszik.A XVIII. szá- magyar irodalom, a Nyugat klasszikusaira.
zad végén, a XIX. századelején valószínûlegkb.
Hitbizomány volt, utóbb a tulajdonjogot meg
akkora lehet, mint amekkorátTeleki Sámuelis egy- kellett osztaniuka Telekiekneka ReformátusEgybeszedegetett1822-re(40-50 ezreskötetszámmal). házzal, majd 1948-banállamosították. Volt önálló
A katolikusoké szerényebb,hiszen õk csak néhány könyvtár és csatoltakhozzá másik, szinténértékes
éve költözhettek be az amúgy protestánstöbbségû könyvtárat,a Bolyai Gyûjteményt,az egykoriReforvárosba.
mátus Kollégium tanárinagykönyvtárát,majd 1974A polgárok (papok, tanárok, tanítók, gazdatisz- tõl részlegelett a Maros MegyeiKönyvtárnak.Fenntek, kereskedõk,orvosok-gyógyszerészek,
katonatisz- tartója a megyei önkormányzat.Ma részleg, állotek, mezõgazdászok)mellett a legmozgékonyabb mány -Fondul Teleki-Bolyai. Eddigi önállósulási
réteg a nemesifjakból és jövendõ honoratiorokból küzdelmeibenelbukott a bürokrácia és az érdekteverbuválódott, királyi táblai joggyakornoki kar (a lenség,a megyeiönzés és a rosszul felfogott lokálbírák ésülnökök). Ök a könyvek valódi (és elmélet- patriotizmus sekélypocsolyáiban.
ben számbajöhetõ) fogyasztói.Aranka György unAllományaiban az egyes töredékkönyvtárakto.szolására Erdélyi Nyelvmívelõ Társaságbaszerve- vábbra is elkülönülnek: pontosan felmérhetõ, mit
zõdnek. Idõrõl idõre felpezsdüla város szellemiéle- hozott magávalaz átszervezésMikházáról, a ferente. Hetivásárokonsokankeresikaz olcsó és olvasás- ces kolostorból és mit Székelykeresztúrról,az Unira alkalmaskönyvet, kalendáriumot,újdonságot,el- tárius Gimnáziumból, mit adományozott nekünk
adó személyi könyvtárak, hagyatékokkótyavetyére Tumowszky Sándorszociológusözvegyeés Halász
kitett darabjait. A városban vannak elõfizetõi az Józsefnek,a radikális Károlyi-párt hívénekleánya,
Erdélyi Híradónak, az Erdélyi Múzéumnak, a mit örököltünk a Hallerek kerelõszentpáli grófi
SiebenbürgerBoténak és a pesti, bécsi, pozsonyi könyvtárának töredékeibõl és milyen orientalista
lapoknak, folyóírásoknak. Sokan jártak külföldön gyûjteménnyelgazdagítottaAntalffy Endrepoligiott
egyetemre, még többen hallgattak neves tanárokat könyvtára polcainkat. (Számosértelmiségihelyezte
Pestenvagy Bécsben.Van közönségaz értelmiségi letétbe köteteinekés kéziratainak egy részét,pl. itt
"mulatságokhoz"ebbenaz alig nyolcezresvárosban. õrizzük Zo,ltánAladár zeneszerzõiszakkönyvtárát.)
-
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Öt éve a Telekiek svájci és nyugat-európai leAz idei esztendõbenjelent meg (Marosvásárhely,
származottai megkeresték egykori könyvtárukat, és Mentor kiadó), tizenöt évi munkafolyamat végén a
alapítványt hoztak létre.
XVI. századi nyomtatványok kétkötetes katalógusa
Ez az alapítvány (ma már nálunk is bejegyzett (e sorok írójának irányításával), készül a XVII. szájogi személy) segített a könyvtár épületének felújítázadi európai nyomtatványok kétszer olyan vaskos,
sában -sikerült csökkenteni a falakban a nedvesség- annotált jegyzéke.
szintet -, állta a könyvtárról szóló soknyelvü kiadA kétszáz éves könyvtár elõtt számos feladat áll.
ványok nyomdai költségeit, támogat minden anyagi Mindjárt itt az erdélyi magyar egyetem, a Sapientia
és szellemi törekvésünkben. Köszönet érte. Terveik
karainak Marosvásárhelyre települése által elénk
között szerepel a gépesítés bõvítése, az ablakok cse- dobott kesztyû: hogyan tudunk megfelelni az egyeréje, a légkondicionáló berengezésbeszerzéseés felterni könyvtár hiányában annak a feladatnak, amit az
szerelése.
.oktatás
segítése, dokumentálása jelent.
Az állami fenntartás elégtelen. Ezért pályázunk,
Az állomány számítógépes feldolgozása éppen
mint minden halandó a Kárpát-medencében. Ez egycsak elkezdõdött. Szükség van új szakemberekre,
fajta szinten tartás, az úsznÍ tudás mûvészete, hiszen magyarul tudókra, idegen nyelveket és régi kultúráa Kárpát-medence peremére állítólag már Árpád
kat ismerõkre. Még mindig enciklopédistákra. (Erbejövetele elõtt egy nappal nagy betûkkel kiírták:
délyben ez mindig napi jelenség és persze szükség"Mélyvíz, csak úszóknak!"
let volt.) És persze számítógépekre, programokra,
A kétszázadik évfordulóra megmozdult végre az internetes összeköttetésre.
önkom1ányzat, a könyvtár legfelsõ vezetése is. AuHelyiségeket kellene szerezni.
gusztusra ünnepségeket hirdetett, elkezdõdtek a
Kinõttük a rendelkezésünkre álló termeket. Lenszervezési tapogatózások, egyeztetések, tárgyalások. nének is elméletileg, csakhogy az azokban tanyázó
A megyei önkormányzat (neve: Tanács) végre elérte intézmény számára helyet kellene találnia a városi
a közgyûlés ben, hogy összegeket folyósítanak a önkormányzatnak. Nem nagyon igyekszik a polgámûemlék épület és kapu, a belsõ vizesblokk csõ- rok mestere.
rendszere felújítására (az i960-as években látott a
A saját kiadványok számának növelése.
könyvtár utoljára kõmûveseket, mázolókat és minPublikációs lehetõségeink, hála istennek, korlátdenrendû mesterembereket egyszerre).
lanok. Pályázat útján szert kellene tenni némi pénzUgyanakkor az alapítvány pályázatokon igyekszik magra, a kiadói költségek fedezetére.
beszerezni azt a pénzt, amelybõl októberben a TeleJelen lenni a nagy tanácskozásokon, tudományos
ki ek kívánságát is figyelembe véve az "igazi" ün- ülésszakokon.Meg kellene próbálkoznunk hasonló(k)
nepségeken is megemlékezünk Teleki Sámuel soha szervezésével,akár az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel
meg nem háláiható tetteirõl. Lesz ünnepi tudomá- közösen.
nyos ülésszak, hommage-kötet, Teleki-színhelyek
Jó kapcsolatok ápolása a magyarországi testvérmegtekintése, polgármesteri fogadás. November óta intézményekkel, iskolákkal, a minisztériummal, a
a könyvtár fiatal munkatársai (a régóta esedékes fiközönség, a látogatók érdeklõdésének további ébren
ataIítás 1999-2000-ben végre megesett, e mellett a tartása. Állandó PR-szövögetés.
Teleki Alapítvány egy ifjú filosz kutatót fizet, aki a
És persze a nálunk tárolt anyag vertikális feldolTékában végzi munkáját, segíti a tudományos mun- gozása is várat magára. A horizontális kutatás után
kát) kéthavonta idõszaki kiállításokon (könyvkötévégre mélyre kell ásni. Rengeteg felfedezni valónk
szet, illusztrációk, ex libris ek, bibliák stb.) mutatják van, rengeteg dolgunk. És nem kevés öröm vár rebe a Téka kincseit.
ánk, úgy hiszem.
Szerencsére a nyugalomba vonult munkatársak
A kétszáz éves Teleki Téka apolitikus intézmény,
sem lettek hûtlenek a könyvtárhoz. Dr. Deé Nagy amennyiben korunkban valaki/valami ment' maradAnikó, aki monográfiát jelentetett meg az alapítóról hat ettõl a vírustól. Megõrizte -így hisszük -az
1997-ben, minden alapítványi szervezõi és tudomá- alapító Teleki Sámuel végrendeletében foglaltakat.
nyos vállalkozásban részt vesz, Zsigmond Irma a régi Egész pontosan annak szellemét: a haza ésa nemzet,
könyvkötõk titkait kutatja. 2002 egyben Bolyai-eszaz utódok, a tolerancia és a korszerû magyarság
tendõ is.
szolgálatában európai intézményként hatni és segíteAz évek óta folyó munka során a Bolyai János- ni, utat mutatni, hagyományt ápolni, újat nyújtani és
féle kéziratokat több munkatársunk (Ambrus Hed- buzdítani.
vig, Deé Nagy Anna, Vakarcs Szilárd) fejti és írja át
A marosvásárhelyi szellemi élet nyomõrzõjéegy modem, oly régóta nélkülözött kritikai összki- nek lenni. Szolgálni a soketnikumú Uelzõtlen) köadás számára. (A munka irányítója Benkõ Samu zösséget.
Kolozsvárott.)

Sebestyén Mihály
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