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A Társadalomtudományi szekció
szakmai kirándulása, látogatás
Tarnóban

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Társadalomtudományi Szekció folytatva 2003-
tól évente megrendezett szakmai kirándulásait,
2009 májusában Dél-Lengyelország magyar em-
lékeit kutatta fel. Megtekintettük a XIX. század
elején magyar szentek képeivel telefestett
orawkai templomot, a történelmi Magyarország
legészakibb várát, a nedeci (vagy dunajeci) vá-
rat, jártunk Frigyesvágása (lengyelül: Frydman)
településen, meglátogattuk a Szent Kinga által
alapított ószandeci (Stary Sacz) kolostort, felke-
restük a przemysli magyar katonatemetõt. Az
egykori nyugat-galíciai városokat is bejártuk:
Tarnót, Jaroslawot, Lancutot, Przemysl-t. 
A magyar–lengyel kapcsolatok talán ma is

Tarnóban élnek a legerõsebben. Köszönhetõ ez a
város díszpolgárának, Lippóczy Norbertnek

(1902–1996), aki 1929-tõl Tarnóban nyitott to-
kaji borkereskedést, ott alapított családot. A há-
ború kitörésekor az NKVD letartóztatta, tizen-
négy évet töltött kényszerûségbõl a Szovjetunió-
ban. 1953-tól ismét Tarnóban élt, 1956-ban társ-
alapítója és egyben tiszteletbeli elnöke lett a
Tarnói Magyarbarátok Társaságának, a forrada-
lom idején százhuszonöt liter vért, két vagon
élelmiszert és ruhanemût gyûjtött össze Buda-
pest szenvedõ lakosainak. Már a háború elõtt
gyûjtött népi üvegfestményeket, hucul kerámiá-
kat és szakrális faragványokat (ezeket a tarnói
Egyházi Múzeumnak ajándékozta). A Bem Jó-
zsef tábornokra és a Bem–Petõfi kapcsolatra vo-
natkozó összegyûjtött dokumentumait a tarnói
múzeum õrzi. 1957-tõl az ex libriseket is gyûj-
tötte, ebbõl a tarnói múzeum mellett a budapesti
Magyar Mezõgazdasági Múzeumnak is adomá-
nyozott, mint ahogy a családjától örökölt tokaji
bor-etiketteket is. Bibliofil is volt, 1925-tõl gyûj-
tötte a finn nemzeti eposznak, a Kalevalának a
különféle kiadásait, melyekbõl ötvenöt példányt
adott át a városi könyvtárnak. Születésének szá-
zadik évfordulóján emléktáblát avattak volt la-
kóházán.
Utunk során a Lippóczy Norbert Kalevala-

kollekcióját is õrzõ tarnói városi könyvtárral,
illetve annak gyûjteményeivel ismerkedtünk
meg. A Julius Slowacki Városi Könyvtárat
1908-ban alapították, tavaly ünnepelte fennál-
lásának századik évfordulóját. A központi
könyvtárban
és a hozzá
tartozó ti-
zenegy fiók-
könyvtárban
ö s s z e s e n
428 ezer kö-
tet található,
évente 42
ezer beirat-
kozott olva-
sója van, na-
ponta ezer-
k é t s z á z a n
keresik fel
az intézmé-
nyeket.
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Megérkezésünkkor magyar nyelvû újsággal
kedveskedtek nekünk, a „Tarnówi Hírek”-bõl
kaptunk példányokat is. Ez év márciusában nagy
ünnepség volt a városban Bem József földi ma-
radványai hazaszállításának nyolcvanadik évfor-
dulója tiszteletére, ekkor nyomtatták a lapot a
magyar vendégek tiszteletére, s a könyvtárban
Bem József életérõl színvonalas kiállítást ren-
deztek, melyet mi is megnéztünk.
A könyvtár jelene mellett megismerkedhettünk

régi könyves gyûjteményével is, melyben
XVI–XVIII. századi lengyel és idegen nyelvû
kiadványok mellett XVIII–XIX. századi kézira-
tok, térképek és kották is fellelhetõk. A gyûjte-
mény alapját Sanguszko herceg családjának
könyvtára képezte, ebbõl mutattak érdekes mû-
veket. A könyvtár legöregebb kötete Jan Laski
törvénykönyve (Statuty) 1506-ból, ami gyakor-
latilag a Hármaskönyv lengyel megfelelõje (Jan
Laski: Commune incliti Poloniae Regni privi-
legium constitutionum et indultuum publicitus
decretorum… Kraków, 1506.), amelyben a len-
gyel parlament elsõ ábrázolása is fellelhetõ.
Több, a XVI–XVII. században, szintén Krakkó-
ban nyomtatott könyvet is megismertettek ve-
lünk, így például: Kronika Polska (1597), (len-
gyel nyelvû) Biblia (1599), Szymon Syreniusz:

Zielnik herbarzem z iezyka Lacinskiego zowia…
(1613). A ritkaságok közül Tasso: La Geruza-
lemme Liberata, Velence 1745. címû kötetét mu-
tatták meg (a MOKKA-R adatbázis szerint ebbõl
a kötetbõl Magyarországon is csak egy van).
Kincseikrõl a könyvtár századik születésnapjára
kiadványt is megjelentettek, melyet csoportunk
ajándékba kapott. (A kötet a Könyvtári Intézet-
ben hozzáférhetõ). 
Tarnóban még számtalan további magyar emlé-

ket láthatunk. A Petõfi téren álló székelykaput
2001-ben, az ostrolenkai csata százhetvenedik
évfordulója alkalmából ajándékozta Tarnónak az
Írott Szó Alapítvány és Sepsiszentgyörgy városa.
A téren található Petõfi szobra és körülötte az er-
délyi csaták kopjafái. A városban született és itt
is nyugszik Bem tábornok, akinek kétnyelvû
(lengyel és magyar) emléktábla van a szülõháza
helyén álló házon, szobra a városfal mellett, ma-
uzóleuma a városi parkban egy tó közepén. 
A Tarnówi Magyarbarátok Társaságának házán
idõsebb Antall József emlékét õrzi egy tábla, ar-
ra emlékezve, hogy 1939-ben sok tarnói lakos
menekült Magyarországra. A márciusi ünnepség
alkalmával kiállították a városközpontban a
nagyszebeni csatáról rajzolt ún. Erdélyi körkép
másolatát, melybõl a tarnói múzeumban õrzik 
a világon a legtöbb darabot. Örömmel olvastuk a
tarnói látnivalók többnyelvû eligazító tábláit, itt
természetes, hogy a magyar emlékekre magyar
nyelven is felhívják az odalátogatók figyelmét. ■
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Ki kicsoda Erdélyben?

Tíz év után újra kiadják az erdélyi magyar ki 
kicsodát. A nagyváradi BMC kiadó tervei szerint
tízezer adatlap kerül a kötetbe. Azoké, akik tevé-
kenységükkel hozzájárulnak a nemzeti tudat meg-
õrzéséhez, a magyar közösség erõsítéséhez. Benne
lesznek az alapítványok és más civil szervezetek
is.  „Új generációk foglalták el helyüket az erdélyi
magyar közösségben, úgy gondolom, hogy az õ
életpályájukat is be kell mutatni, és az elsõ két ki-
adás sikere igazolta, hogy erre a kiadványra szük-
ség van” – hangsúlyozta Stanik István, a BMC 
kiadó igazgatója. A kötetben olyanok is szerepel-
hetnek, akik külföldön élnek, de munkásságuk 
Erdélyhez kötõdik.

(Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=53780)


