
Diakóniai Központba vittek minket. Ez nagyon
szép helyen volt, egy domboldalon, ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílt az egész városra.

A vendégség elsõ napján a várossal, valamint
az intézménnyel ismerkedtünk meg. Marosvásár-
helyi útikalauzunk Spilmann Mihály volt (aki
egyébként a városi tanács kulturális tanácsnoka
is). A tékával szemben látható az egykori királyi

Kézbe vehettük Bolyai János levelét
a nem euklidészi geometria
feIfedezéséról
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Marosvásárhelyen járt október elsõ napjaiban az
Ady Endre Városi Könyvtár igazgatója és három
munkatársa (köztük jelen sorok írója), hogy vi-
szonozza a Teleki Tékában dolgozó kollégák jú-
niusi bajai látogatását. Az útról, valamint a rövid
ott tartózkodásról az alábbiakban olvasható egy
némileg szubjektív beszámoló.
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Odafelé, a Déván tartott rövid pihenõ után
Gyulafehérvárott volt egy hosszabb megálló, fel-
mentünk ugyanis a várba (aminek megtalálása
nem ment simán, mivel egy szál eligazító tábla
sem volt). Fent megtekintettük a székesegyházat,
ahol a Hunyadiak (János, öccse, valmnint László
fia) szarkofágja, Márton Áron püspök, illetve
számos erdélyi fejdelem (valamint hozzátartozó-
ja) és fõpap síremléke található.

Marosvásárhelyre érve a Teleki Tékában
Spilmann Mihály igazgató, valamint a nyáron
Baján járt kolleginái fogadtak minket. Az este
kölcsönös barátkozással, a júniusi emlékek fel-
idézésével (és természetesen némi vacsorával) telt,
majd késõi órán szálláshelyünkre, a "Bod Péter"
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kúria, mögötte pedig a gimnázium. (A kúria épü-
lete elõtt verték ki Sütõ András szemét az 1990.
márciusi pogrom idején.) Útközben láttuk a Tele-
ki-házat, melynek történelmi szerepe, hogy 1849-
ben itt tevékenykedett Bern József -és parancs-
noksága -, innen indult a fehéregyházi ütközet-
be, a nemzet nagy költõjével, Petõfi Sándorral
együtt. Láttuk a Bolyai Farkas Református Gim-
náziumot is, majd felmentünk a várba, ahol kí-
vül-belül szemrevételeztük a ma református temp-
lomként funkcionáló gótikus templomot. Lejövet
a városközpont következett, ahol rögtön szembe-
ötlött az 1925 és 1934 között épült (belül csak
1986-ban befejezett) hatalmas ortodox templom,
mely egyes részein minden évben új rézborítást
kap. Utunk során következett a Keresztelõ Szent
János Plébániatemplom barokk stllusú épülete. A
város egyik legszebb épülete a Kultúrpalota,

melynek lépcsõfordulóiban nevezetes magyar
személyeket (Jókai Mórt, Kossuth Lajost, Petõfi
Sándort, illetve Liszt Ferencet, Erkel Ferencet és
Munkácsy Mihályt) ábrázoló üvegfestmények
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ferences kolostor gyûjteménye, illetve az egykori
székelykeresztúri Unitárius Gimnázium tanári
könyvtára. A két Bolyai, Farkas és János emlék-
múzeuma is itt lelt végleges helyet. Az emeleti rep-
rezentáci6s tennekben kapott mélt6 elhelyezést Nagy
Imre, a Mûvészet Érdemes Mestere címmel ki-
tüntetett festõmûvész galériája, melyet néhány év
múltán megszüntettek. A Wesselényi- épületszárny
az 1970-es évekig lakott volt. A lakások felszá-
molása és a termek helyreállítása után ott rendez-
ték be az Akadémia helyi fi6kjának könyvtárát és
olvas6termeit, így ma már az egész épület a tudo-
mány szolgálatában áll, úgy, amint azt Teleki
Sámuel meghagyta: "... némi föltételek mellett a
honi tudománymíveló'k is használhassák".

Az alábbiakban csak példaként említek néhá-
nyat a téka kincseibó1, mert minden ritkaságot,
különlegességet, értéket felsorolni lehetetlenség.
A legrégibb kéziratos könyv a Koncz-kódex, a
XIV. században pergamen lapokra másolt latin
nyelvû Biblia. Ez a k6dex tartalmazza a hatodik

magyar nyelvemléket, amely Marosvásárhelyi
Sorok és Glosszák néven került be a köztudatba.
A könyv néhány lapjának szélére a magyar sza-
vakat és egy rövid, összefüggõ szöveget -a Bib-
lia néhány sorának magyar megfelelõjét, össze-
sen 55 szót -a XV. század elsõ negyedében
jegyezték be. Az intézményben 66 õsnyomtat-
ványt õriznek (1450 és 1500 között kiadott köny-
vek), a legrégebbi Galeotto Marzio Liber de
Homine c. munkája, melyet Bolognában nyom-
tattak 1475 körül (ebben a mûfajban "leköröz-
zük" ó'ket, ugyanis a bajai könyvtárban õrzik a
Magyarországon fellelhetõ legrégebbi õsnyomtat-
ványt, Plinius Naturalis historiae címû, Velencében,
1472-ben nyomtatott mûvét). A régi magyar nyom-
tatványok között tartják számon Apáczai Csere Já-
nos Magyar logikátska c. munkáját (Gyulafehérvár,
1654), mely az elsõ magyar nyelven írott logikai
tankönyv. Egyetlen csonka példány maradt fenn
Balassi Bálint Istenes énekeinek Bártfán a XVII.
században megjelentetett kiadásából. A Vizsolyi
Bibliáb61 két példánnyal is rendelkeznek. Különle-
gesség az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat egy
példánya, melyen rajta van az összes -elsõ -kép-
viselõ aláírása is. Ennek idekerüléséról semmit nem
tudni, csak az biztos, hogy keletkezésekor elküldtek
minden jelentõs európai uralkodónak egy-egy pél-
dányt a nyilatkozatból.

A Bolyai-gyûjtemény legértékesebb darabja -

és kézbe vehettük! -az 1823. november 3-án

kelt ún. temesvári levél eredetije, melyet Bolyai János
írt apjának, Farkasnak, és melyben közli, "hogy
semmiból egy ujj, más világot teremtettem.. ." -azaz
a nem euklidészi geometria megalkotásáról ad hírt....
Osszesen mIntegy húszezer oldal kézirat maradt fenn
a két Bolyaitól. A dolgozószobaként berendezett
múzeumban õrzik a koponyájukat is. A múzeum
közepén látható (sõt, egy másik még köztéri "szo-
borként" is a téka közelében) a Pszeudoszféra, mely
kúphoz hasonló formájú alkotás a nem euklidészi
geometria bizonyítása. Itt van a korának legsokol-
dalúbb alkotója, Bolyai Farkas által készített fûtõbe-
rendezés, amely a radiátor õsének tekinthetõ. A gya-
korlatilag csak két nap alatt igazán elmélyedni nem
lehetett a két részleg gyûjteményeiben, ahhoz több
hétre lenne szükség.

(Az intézmény egyébként elég sanyarú hely-
zetben van, hivatalosan a megyei könyvtár egyik
részlegeként mûködnek, és ebból adódóan elég
mostohán bánnak velük. Létezik még a Teleki
Téka Alapítvány, melynek révén dolgozik ott az
egyik kollegina, de amúgy ez sem hoz több pénzt
a könyvtárnak. Az épület állaga hagy némi kí-
vánnivalót maga után, akárcsak a felszereltség.
Éppen október elsejéveI szûnt meg az internet a
könyvtárban, mert lejárt a szerzõdésük, ami egyéb-
ként is mindössze havi két egész óra böngészésre
jogosított fel -korlátlan levelezés mellett -, igen-
csak komoly összegért. Nagy szükségük lenne
pedig a netre a könyvállomány teljes feltárásá-
hoz, illetve a kapcsolattartáshoz is. Nem kellene
itt, Baján gyûjtést szervezni e célra?

A második napon délután rövid kirándulást
tettünk a környéken. Korondon némi "termékbe-
szerzés" esete forgott fenn, Szovátán pedig a
Medve-tó mentén tettünk egy kisebb erdei sétát.
Parajdon a híres sóbányát idõ hiányában nem
tudtuk megtekinteni.

Ami mindkét ott töltött estében közös volt, hogy
a vendéglátó lányok csodálatos ételeket ügyes-
kedtek össze vacsorára, ami alatt-után folyt a
"szakmázás".

Szombaton indultunk haza. A visszaúton is-
mételten "gyönyörködtünk" a Torda elõtt látható
"csodálatos" rroma (ez nem elírás, odaát a helyi-
ektól való megkülönböztetés végett két r kezdõ-
betûvel írják õket) pagodákban, melyeket nem
használnak, mögöttük a nyári konyhákban, illet-
ve viskóikban laknak, és csak lakodalmakkor
veszik igénybe a kínai stílusú épületeket.

Zalavári László


