
Magyarságtudományi központ 
Finnországban 

Pori városának könyvtára (Pórin kaupungin kirjasto Pl 200 SF 28101 PORI 10 Suomi Finnország) lett 
az országos magyar könyvgyűjtemény gazdája. Marjaana Kar/a/ainen igazgatónő áldozatkész és kitartó 
kilincselése folytán megszületett az a Magyar Irodalmi Központ (Unkarin kirjallisuuden keskus), amely 
a jövőben egész Finnországot ellátja majd magyar könyvekkel a postai távközlés révén 

1986. augusztus 30-a óta kölcsönözhetők azok az eddig főleg ajándékként érkezett könyvek, 
amelyek a filmgyártástól a legkülönbözőbb irodalmi művekig, albumokig, történelmi kézikönyvekig 
széles képet adnak a magyar nyelven írt szó hatalmáról. Eddig mintegy 1500 könyv gyűlt össze, jórészt 
magyar intézmények ajándékai, de postán és személyesen magánszemélyek is ajándékoztak már jócskán 
könyveket a Magyar Irodalmi Központnak a fönti címre. Az intézmény azonban magyar videofelvétele-
ket, kottákat, lemezeket és kazettákat is gyűjt, s honismereti folyóiratok, turista-kalauzok, hírverő füze-
tecskék, egy-egy város, vidék, táj atlasza is gyűjtési körébe tartozik. 

Pori Eger testvérvárosa, s itt már magyar nyelvű lap is jelent meg, a Pori—Eger Barátság eddigi 
egyetlen száma. Talán a Finnországban igen kedvelt Egri Bikavér is hozzájárult ahhoz, hogy e két város 
gyorsan, hathatósan és gyümölcsözően találta meg az utat egymás kultúrája felé. Ezért is érdemes meg-
tudnunk néhány adatot Poriról (egykori svéd neve Björneborg, azaz Medvevára), amely Finnország nyol-
cadik városa 80 000 lakossal (1983). A 250 000 lakosú Satakunta (szó szerint Száz község, helyeseb-
ben száz had) megye központja. Területe 683,4 km2, ebből 180,1 km2 víz. 

Pori városát a svéd Juhana herceg alapította Ulvilában jártában az 1500-as években. A város címere 
egy koronás medvefej, felette olyanszerű bástyák, amelyek pl. Kolozsvár címerében láthatóak. Alul kék 
szalagon fehér betűkkel a DEUS PROTECTOR NOSTER (Isten a mi védelmezőnk) szöveg olvasható. 
Különben Juhana herceg után a második magas államfői látogatás a magyar államelnök 1971-es Poriban 
tett látogatása volt. Talán ennek is köszönhető, hogy most e Központ megnyílik. Érdemes tehát a vi-
szonylag kisebb, de kulturális, gazdasági vagy más szempontból tevékeny, s magyarbarát hírben álló 
településeket is meglátogatni, hiszen ezek gyorsabban és hatékonyabban tudnak tenni külföldön kultú-
ránkért. Külön öröm az is, hogy a könyvtár anyagában peremvidékünk magyarsága (a Kriterion, a Fó-
rum, a Madách és az ungvári kiadó könyvei révén) erőteljesen képviselve van. Jó lenne a Honismeretet 
rendszeresen küldeni a Magyar Irodalmi Központnak, e folyóirat olvasói pedig egy-egy a lenti finn 
címre irányított magyar, angol, német, francia, orosz, svéd, olasz stb. nyelvű, magyarságtudományi mun-
kával támogathatják e könyvtárat és igazgatójának, Marjaana Karjalainen asszonynak nemes munkáját. 
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író-olvasó találkozó. Többnyire teljes érdekte-
lenség kíséri a fővárosban és országszerte egyaránt 
a különböző író-olvasó találkozókat. Szervezőknek, 
meghívottaknak egyaránt kellemetlen kötelesség. 
Másként volt ez azon az estén, amelyet a XIV. ker. 
H N F Népművészeti Baráti Köre rendezett. A 
meghívott vendég a Küskarácsonytól sülvester es-
tig, egy botra rótt középkori székely kalendárium 
és egyéb rovásírásos emlékeink című nagysikerű 
könyv szerzője, Forrai Sándor volt. 

A zsúfolásig megtelt teremben a rovásírás szerel-
mesei és érdeklődők, idősek és egészen fiatalok 
hallgatták érdeklődve Forrai Sándor színes 
„könyvismertetőjét". A szűnni nem akaró kérdé-

sek és válaszok segítségével legrégibb múltunkban 
utazhattunk, eltűnt az idő s a földrajzi távolság. 
Történelmi, földrajzi változások, kényszerű ván-
dorlások, szétszóratás mit sem változtat azon, hogy 
közös a múltunk, a kultúránk, közösek a gyökere-
ink és ez eltéphetetlen szálakkal köt össze mind-
nyájunkat. 

Forrai Sándor elmondta: szeretné tovább foly-
tatni a munkát, amiben nagyon gátolja az, hogy 
szinte teljesen elvesztette látását és egyre inkább 
segítőtársakra lenne szüksége. Reméljük, lesz állan-
dó segítsége, hiszen enélkül abba kellene hagynia a 
magyarság egyik igen értékes örökségének kuta-
tását. (Zika) 
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Ez a film két éven át kísérte figyelemmel öt fiatalember és egy vállalkozás sorsát. Egy ba-
ranyai tsz-nek túl sok a tehene, kevés a haszna rajtuk, ezért tehéntartási szerződést köt az 
öt fiatallal. A tsz nem teljesíti minden ígéretét; viták, harcok követik egymást, a körülmé-
nyekkel és önmagukkal. . . 
Vajon kinek van igaza, kinek nem; nekik, a tsz-nek vagy senkinek?!? Egy biztos: öt fia-
talember megpróbált valamit; néha boldogok voltak, néha elkeseredettek, mindenesetre 
hittek valamiben és ez senkinek nem lehet közömbös. 

A XVIII. Magyar játékfilmszemle díjnyertes alkotása 
február 5-től a mozikban! 
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