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Veszélyeztetett kötetek
Lappangó értékek iskolai könyvtárakban

Régi tanárom mondja: — Mi
kor gimnáziumba jártam, egyszer 
tanárunk Károlyi-bibliával jött 
be az órára, amit a tanári könyv
tárból hozatott. Az egyházi isko
lát államosították, különben 
ugyanott van, ahol volt. Egyszer 
eszembe jutott: mi történhetett 
ezzel a könyvvel? És a hasonló 
többivel? Erre magam is kíván
csi lettem ... •

Régi, nagy hírű pesti gimná
zium könyvtára.. .

Hátul, de szabadpolcon több 
XVIII. és egy XVII. századi kö
tet. Ez utóbbi Calepinus nagy la
tin szótárának 1627-es kiadása. 
Mellette Huszty Istvánnak az 
Igazságszolgáltatási gyakorlatot 
összefoglaló és'a magyar magán
jogot tárgyaló könyvének első, 
1745-ös és egy későbbi, 1794-es 
kiadása. Az utóbbiról ez áll a lel
tárkönyvben: értéke tíz forint. 
Ebben a könyvtárban még körül
belül ötven hasonló karú könyv 
van. Külön katalógus nem készült 
róluk,. így a pontos számot senki 
sem tudja megmondani.

Most egy Iliász-t lapozunk fel. 
1819-ből való — ára 8 forint. Ho
ratius összes művei 1809-ből, állí
tólag szintén 8 forintot érnék.

Pincében, zsákokban
Hasonló nagy múltú, jó hírű 

gimnázium Budán.
Az egykor megszüntetett tanári 

könyvtár köteteit nemrég a 
könyvtáros és jó néhány diák a 
pincéből hordta fel. Eddig a 
könyvek zsákokban voltak.

Elsőként a Felső Magyar Or
szági Minerva Folyó írását ve
szem kézbe (1825, Kassa) — ezt 
a szabadpolcról emeljük le. A 
többi, XIX. századi mű az egyik 
osztályteremben elhelyezett, la
kattal zárható szekrényből kerül 
elő.

Először látom eredetiben a 
Mondolatot, Ballagi Mártontól a 
magyar nyelv teljes szótárát és 
Simonyi Zsi gmond nyelvészeti 
munkáit. A szekrényben sorakoz
nak az Akadémia földrajzi, nyelv- 
történeti, jogtudományi közlemé
nyeinek régi füzetei is.

Az általános iskola énektanár- 
könyvtárosa ' készségesen vezet a 
folyosón álló üvegszekrényhez.

— Én már mondtam, hogy el 
kéne adni az egészet, legalább 
valami pénzt látna belőlük az is
kola — mutat a polcokra. A szek
rényben XIX. századi kéziköny
vek és szépirodalmi sorozatok. 
Amíg a  Magyarország Vármegyéi 
és Városai köteteit számolom ösz- 
sze, kísérőm a  Patlas lexikonénak 
tizenöt kötetét igazgatja. A lel
tárkönyvben megnézzük a Magyar 
Remekírók sorozatának (Frank
lin) és a Remekírók Képes Könyv
tárának (Lampel) adatait. A lexi
konok ára hivatalosan nyolc, 
vagy tíz forint. . .  A sorozatok 
teljesek — darabjai húsz forin
tot érnek a leltárkönyv szerint

— Ki forgatja ezeket a köny
veket? — kérdezem az első gim
názium igazgatóját. — A gyere
kek kezébe adni nem lehet őket, 
őrzésük, tárolásuk, feldolgozásuk 
megoldatlan. Az önök könyv
tárában el vannak temetve, hi
szen senki sem tud létezésükről.

— Addig jó, mert addig senki 
sem akarja tőlünk elvenni őket 
Iskolánk múltjához tartoznak. Itt 
kell maradniuk, de jó volna, ha 
a róluk készült másolatok, fil
mek másutt is fellelhetők lenné
nek.

A rendelkezések szerint az is
kolai könyvtárak muzeális anya
gát különgyűjteményként kelle
ne kezelni. A kötetek nem köl
csönözhetők, az állomány rend
betételéről gondoskodni kell, s a 
leltározás során értékét újra meg 
kell becsültetni. Az 1801 előtti ki
adásúnk adatait jelenteni szüksé
ges az Országos Széchényi Könyv
tárnak.

Az „iskolai könyvtárak” című 
segédkönyv felhívja még a könyv
tárosok figyelmét a későbbi, dé 
könyvészeti szempontból értékes 
művekre, az első kiadásokra és a 
dedikált példányokra is.

„Veszedelmes hozzáértés”
1980-ban a Fővárosi Tanács 

Művelődési Főosztályának veze
tője körlevélben úgy intézkedett, 
hogy a muzeális értékű iskolai 
könyvgyűjteményeket egységben 
kell megőrizni, s azokból egyet
len kötetet sem szabad más in
tézménynek átadni. Feldolgozá
sukról, feltárásukról és hozzáfér
hetővé tételükről lehetőség sze
rint gondoskodni kell.

A „lehetőség szerint” megszo
rítás itt alighanem a körlevél 
legsúlyosabb része. Azt ugyanis 
senki sem gondolhatta, hogy az 
iskolai könyvtárosok képesek len
nének erre a munkára. Az óra- 
kedvezménnyel, heti öt-hat órá
ban könyvtároskodó tanárok ha
vi tiszteletdíja 100—400 forint, s 
maga a „kedvezmény" is félre
vezető elnevezés, hiszen ponto
san ennyi órában kell a könyvtá
rat nyitva tartaniuk. A függetle
nített könyvtárosok pedig olyan 
óriási állománnyal dolgoznak, 
hogy az olvasószolgálati, beszer
zési, katalogizálási munka min

den idejüket lefoglalja. Ha ere
jükből telne a muzeális- anyag 
gondozására, szakértelmük ehhez 
többnyire kevés. Köztük is van
nak „képesítés nélküliek”, toma- 
vagy matematikatanárok.

Nincsenek jó helyzetben a szak
képzett könyvtárosok sem. A 
munkához nélkülözhetetlen 'lenne 
a latintudás, ezen kívül speciá
lis — könyvészeti — szakértelem 
is. Ennek a hivatásosak is gyak
ran híján vannak. Így előfordul
hat, hogy a hozzánemértés követ
keztében egy értékes könyvet sza
kadt borítója miatt kiselejteznek. 
(„Hisz van mai is!”) Nem kell 
ősnyomtatványokra gondolnunk 
— ezeket valószínűleg mindenki 
észrevenné. De egy évszám nél
küli, csak 'kiadóval és nyomdá
val jelzett, esetleg többször átkö
tözött régi könyv könnyen zúz
dába kerüL Ugyanez a helyzet a 
XIX.; XX. századi szerzők első 
kiadásaival, és a tudománytörté
neti szempontból jelentős mun
kákkal Ez utóbbiak „elavult, túl
haladott” tartalmuk, szellemisé
gük miatt is veszélyben vannak.

Olykor veszedelmes lehet a hoz
záértés is. Amikor beszélgető- 
partneremet, dr. Ballér Endrénét, 
a Fővárosi Pedagógiai Intézet ve
zető szakfelügyelőjét — erről kér
dezem, legszívesebben keményen 
visszautasítaná a kérdésben rej
lő feltételezést Pedig csak néhány 
egyszerű módszert említek, ame
lyekkel el lehet tüntetni egy érté
kes könyvet (Mivel a véletlent 
sem zárhatjuk ki teljesen, nem 
is nagyon kell megerőltetnie ma
gát annak, aki ilyenre szánja el 
magát.)

— A közelmúltban volt példa 
lopásra nagy központi könyvtá
rakban is.

— Iskolai esetről nem tudunk. 
Az állomány valóban nincs tel
jesen feltárva. A szakértelem 
hiánya mellett ennek oka az isko
lák félelme —  főleg korábban: 
nem jelentik be értékeiket, mert 
attól tartanak, hogy elveszik tő
lük.

— Ezen nem is csodálkozha
tunk. Több helyen csak úgy en
gedtek a könyvtárba, hogy Ígére
tet tettem, nem írom le az iskola 
nevét. A feltáratlan értékek sor
sa viszont aggasztó. Sem megvé
deni, sem használni nem lehet 
őket.

— Ezt már 1972-ben láttuk a 
Fővárosi Tanács Művelődésügyi 
Főosztályán. Akkor sem pénzünk, 
sem szakemberünk nem volt. Csak

' egy továbbképző tanfolyamra fu
totta, amelyen az Iskolai könyvtá

rosoknak előadásokat tartottunk 
a muzeális anyag kezeléséről.

— Tekintettel az elvándorlás
ra, a mai könyvtárosoknak ez már 
aligha segít. . .

— Vannak elképzeléseink! Az 
év végéig intézkedési teréet ké
szítünk, de ezzel meg kell vár-' 
nunk azt az országos programot, 
amelyet a Művelődési Miniszté
rium és az Országos Pedagógiai 
Könyvtár készít Ne felejtsük el, 
hogy az iskolai könyvtárakkal év
tizedekig senki sem törődött A 
háború után, az első, az ott fo
lyó munkát szabályozó rendelet 
1959-ben jelent meg. Mi többször 
próbáltunk megoldást keresni, de 
a rendteremtésnek addig nem vol
tak meg a feltételei.

Ismeretlen jogutódok
A budai antikvárium tulajdo

nosát arra kértem, becsülje meg 
listám egy-két tételének forgal
mi értékét A címeket könyvtár
látogatásaim során jegyeztem fel.

— A XVIII. századi anyagról 
—; így látatlanban — nem mond
hatok véleményt. Csak alapos 
vizsgálat után mernék rájuk árat 
mondani. . .  A későbbi munkák 
közül* a Pallas lexikonért tizen
ötezret, a Minerváért harmincat 
fizetnék. A Magyarország Vár 
megyéi és Városai is megérnének 
harmincezret

— Ha holnap bejönnék ezek 
valamelyikével, s a könyv cím
lapján ott lenne az állománybé
lyegző, megvásárolnák-e?

— Semmiképp nem tehetnénk.
— Régi könyveket nem bélye

gezhetnek át mindannyiszor, 
ahányszor átszervezik, átkereszr 
telik az intézményt, amelynek 
tulajdonában vannak. Például a 
Budapesti Református Gimnázium 
Könyvtára feliratú századeleji 
bélyegző esetén van-e törvényes 
akadálya az üzletnek?

— A jogutódok, örökösök fel
kutatása — ha vannak ilyenek — 
nem a mi feladatunk. A már nem 
létező intézmények könyveit 
megvehet j ük.

Elf elől semmi kétségem. Á város 
központjában az állami antikvá 
rium kirakatában látom: az Oj 
pesti Attila utczai Állami Elemi 
Fiúiskola múlt századi magyar, 
és a Debreceni Faipari Szak- 
középiskola angol nyelvű kötete 
mellett: Egyetemes Magyar
encypclopeaedia. Bp., Emi eh, 
Benne a körbélyegző: „A Nép- 

- könyvtári Központtól. Nem ad
ható el.”

"... Koncz Mária

Kassák-kiállítás
a Nemzeti Galériában

(MTI) Kassák Lajos életét és 
munkásságát reprezentáló tárlat 
megnyitását tervezi a Magyar 
Nemzeti Galéria — a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál eseményeinek 
sorában ' — a művész születésé
nek 100. évfordulója alkalmából.

Festmények, grafikák, eredeti 
kéziratok, relikviák segítségével 
tárják a közönség elé Kassák kép
zőművészeti, irodalmi és közéleti 
tevékenységét. Az egész életmű
vet felölelő kiállítást magyar és 
külföldi köz- és magángyűjtemé
nyekből állítják össze: a buda
pesti Kassák Emlékmúzeum mel
lett többek között a nürnbergi 
Kunsthalle, a bécsi Modern Mű
vészetek Múzeuma, a párizsi De
nis René Galéria, a zürichi Schle
gel Galéria és a St. Étienne-i Mű
vészetek Múzeuma küld anyagot 
a, tárlatra.

N A P L Ó
A szerelem első vérig, Dobray 

György és Horváth Péter rende
zők alkotása nyerte el az év ma
gyar filmje címet Győr-Sopron 
megye közönségétől. A közönség
díjjal járó emlékplakettet — Sz. 
Egyed Emma éremművész kis
plasztikáját — hétfőn adták át 
a film alkotóinak Győrött, a Rá
ba filmszínházban. Emlékplaket
tet kaptak a rendezők és a fő
szereplők:' Bery Ari és Szilágyi 
Mariann. A Győr-Sopron megyei 
pártbizottság és a megyéi tanács 
különdíját Szomjas György ren
dező kapta meg a Falfúró című 
filmjéért:

*
Jövőre ismét megrendezik a 

vetélkedőt azért, hogy ki játssza 
el Toldi Miklós szerepét a viseg
rádi palotajátékokon. Az idén be
mutatott, fiagy Lajos király korát 
felelevenítő látványos rendezvény 
egyik különleges attrakciója. volt 
a nagy erejű Toldi szereplése, aki 
nyújtott karral kitartott nehéz 
petrencerúddal mutatta a „vité
zeknek” a Buda felé vezető utat. 
A jövő márciusi vetélkedőn hi
vatásos sportolókon kívül bárki 
indulhat, aki elég erőt érez ma

rgóban egy 50 kilós malomkő el
hajításához és ahhoz, hogy egy 3 
méter hosszú, 10 centiméter át- 

' inérőjü rudat jól ideig kitartson. 
A jelentkezéseket 250 forint ne
vezési díjjal 198J. február 1-ig 
lehet eljuttatni Szentendrére, a 
Pest Megyei Művelődési Köz
ponthoz.

©
Greguss Zoltán kiváló művész 

temetése január 9-én, pénteken 
15'órakor lesz a Farkasréti' teme
tőben. - :  , 2,

Dzsessz

Műfajok találkozása
A HAZAI DZSESSZÉLET leg

jelentősebb téli vállalkozása — a 
TIT művészportré-sorozata mel
lett — az Ifjúsági Rendező Iroda 
Jazz Teátrum-sorozata az Egye
temi Színpadon. Csak elismerés 
illetheti a rendezőket, hogy a 
nyilvánvaló anyagi veszteséget 
vállalva jóindulatú támogatásuk
kal alkalmat teremtettek a ma- ' 
gyár dzsessz reprezentatív bemu
tatására. A november 1. és január 
17. között zajló hangversenysoro
zatban tizenöt különféle formá
ció előadásával ismerkedhet meg 
a közönség. A névsor: a Pege- 
kvartett, a .Vocaíeast-együttes, 
Berki Tamás együttese, Szabados 
György, a Dresch-kvartett, Snét- 
berger Ferenc, Szakcsi Lakatos 
Béla, a Steam-együttes, a Things- 
együttes, a Creative Art Ensemb
le, Binder Károly, a Dimenzió
együttes, Másik János együttese, 
a Budapest Big Band, valamint 
Mártha István—Bernáth(y) Sán
dor együttese.

Ne tévesszen meg senkit, hogy 
a nevek között ritka a magyar: 
nemzetközi zenei nyelvezetről 
lévén szó, az együtteseknek cél
szerű olyan fantázianevet válasz
tani, ami' nem akadályozza kül
földi elfogadtatásukat. Minden
esetre ez a kilenc este arra is 
választ adhat, hogy a hazai 
dzsesszkultúrában mennyi az ál
talános (tehát az intemacionális), 
és mennyi az egyedi (azaz a ma
gyar). A kép természetesen nem 
lehet teljes, hiszen jó néhány 
jelentős előadó nem kapott helyet 
a programban — de a mintavétel 
így is érdekes következtetésekre 
adhat okot. A december 13-i este, 
amelyről ez a beszámoló tudósít, 
egyedi összefogással az általánost 
mutatta fel a dzsessz gazdag szó
lamtárából.

A KLASSZIKUS ZENE ÉS A 
DZSESSZ kapcsolatáról a Magyar 
Nemzetben legutóbb Gonda Já
nosnak és Szabados Györgynek 
a Kortárs Zene Nemzetközi Fóru
ma alkalmából adott tavaszi mű
sora után esett szó — akkor, ami
kor a Creative Art Ensemble lét
rehozásának gondolata még csak 
terv lehetett. Vukán György, ez 
a dzsesszmuzsikusként, filmzenék 
szerzőjeként, szimfonikus könnyű
zenei művek komponistájaként 
egyaránt ismert, sokoldalú alkotó 
volt az újfajta társulás szellemi 
atyja, és kezdeményezéséhez si

került megnyernie a Soros-alapít
vány támogatását. Az összetétel 
(a Budapesti Rézfúvós Együttes, 
a Supertrió és Lakatos Dezső szó
lista) arra engedett következtetni, 
hogy klasszikus zenészek és 
dzsesszmuzsikusok rendhagyó 
együttműködését fedi a hangzatos 
elnevezés. Fokozta a várakozást, 
hogy a klasszikus zenészeknek 
általában nehézséget okoz az 
improvizálás és a dzsessz hang- 
súlyeltolásos ritmikája, míg a 
dzsesszmuzsikusok a szigorú kot-, 
tabeli kötöttségeket tűrik kény-., 
szeredetten; ez mindkét fél ré
széről a kaland izgalmával fűsze
rezte a vállalkozást.

Vukán György feltűnő érzéke 
a nagyzenekari hangzás iránt 
már a hetvenes évek végén — a 
sajnálatosan rövid ideig — ve
zetett big bandjének játékában 
megnyilvánult. Nem véletlen, hogy 
most a nagyzenekari dzsessz- 
hangzást legjellegzetesebben hor
dozó rézfúvós szekciót választott 
triója partneréül, s hogy a tipikus 
dzsessz-hangszer, a szaxofon se 
hiányozzon, szólistának a hang
szer nagyszerű magyar mesterét, 
Lakatos „Ablakos” Dezsőt nyerte 
meg. Összességében huszonhárom 
klasszikus zenész és négy dzsessz
muzsikus állt a színpadon — egy
más mellett. A koncepció a réz- 
fúvós (klasszikus) hangzás és a 
(dzsessz) kamarajáték kontrasz- 
tálása-közelrtése volt, és a műsor 
első felében ennek jegyében szó
laltatott meg különálló blokkokat 
a Budapesti Rézfúvós Együttes és 
a Supertrió.

MASSAL NEM PÓTOLHATÓ 
érzéki gyönyört ad sokaknak egy 
fátyolos kürtszólam Vagy egy 
földrengető össz-zenekari zárlat. 
Vukán közelítése a zenéhez alap
vetően lírai fogantatású, ezért a 
rézfúvósoknál nem a trombiták
nak' a dzsesszben jellemző zeng- 
zetességére, hanem a harsonák és 
a kürtök homogén hangzására he
lyezte a hangsúlyt. A műsor má
sodik felében a Creative Art En
semble a zongorista kilenc kom
pozícióját játszotta el. Mindegyik 
darab sajátos hangulatot, karak- - 
tért hordozott, s szépen kitetszett 
belőlük a szerző zenei intelligen
ciája, formakultúrája és szín- • 
érzéke.

A tonális beállítottságú dara
bok befogadását nem nehezítette 
a modern dzsesszegyütteseknek a

kortárs zenéhez közelítő elvont
sága: világosan követhető meto
dikai és ritmikai vázukra szerve
sen épülték Lakatos Dezső remek 
szólói. A rézfúvósok szerepe az 
első számok intenzív tutti-jeien- 
létéből fokozatosan váltott át a 
big band-fúvósszekció - díszítő 
funkciójába, és ezzel párhuzamo
san öltött mind határozottabban 
dzsesszes jelleget a program. A 
latinos, rodkos ritmusokat á swing 
lüktetése váltotta fel, s jelképes
nek is tekinthető, hogy az est — 
második ráadásként — egy blues 
előadásával zárult.

Az utolsó akkordok elhangzása 
után azonban nyitva maradt a 
kérdés, hogy végül is milyen célt 
szolgált ez-a kísérlet. A. részletei
ben sok kitűnő megoldást felmu
tató program nem adott egyértel
mű választ arra, hogy a dzsessz- 
környezetben pusztán kuriózum
nak tekinthető-e a klasszikus ze
nészek jelenléte, avagy újfajta 
szintézis hordozóinak. Ami az 
első változatot illeti, a Budapesti 
Rézfúvós Együttes tagjai ugyan
csak kitettek magukért, nagysze
rű összjátékkal igazolták, hogy 
képesek a dzsesszes frazírozásra 
és dinamikai árnyalatokra. 
(Ugyanez érvényes a Supertrió- 
ra.) Ez azonban valóban nem 

.több kuriózumnál, zeneszociölógiai 
érdekességnél. A lényeg a zene, 
ami ezen az estén nem képviselt 
karakterisztikusan új minőséget. 
Lehet, hogy nem is törekedett 
erre, az. együttes neve azonban 
tápot adott énnek a várakozás
nak.

A KREATIVITÁS EZÚTTAL a 
dzsesszmuzsikusok kiváltsága ma
radt, a zenei anyag pedig ismét 
megerősítette a gondolatot, hogy 
talán nem is lehetséges (és szük
séges) a szintézis, hiszen az a 
kétfajta (klasszikus és dzsessz) 
alkotóelem sajátosságainak meg
szűnését eredményezné. Eddig 
mindenesetre nem sok példával 
sikerült feloldani az ellentmon
dást, Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy szükségtelenek az effé
le kísérletek. Sok értéket muta
tott fel a Creative Art Ensemble 
programja is, és valóban tiszte
letre méltó az a. munka és, erő
feszítés, ami megszületését elő
segítette. Nem, szabad elfeledni, 
hogy minden jelentős eredmény 
kísérletezések gyümölcse.

Túri Gábor

Meghalt Tarkovszkij
(AP, AFP) Egy párizsi kórház

ban hétfőn rákbetegség követ
keztében elhunyt Andrej Tar- . 
kovszkij szovjet filmrendező, ko
runk egyik legnagyobb filmrnű-

; *

M ég ötvenöt éves sem volt.
Volt? Nem, ezt a szót nem 

lehet leírni Tarkóvszkijról, nem, 
mert nem lehet igaz, mert'nem is 
igaz. Tarkovszkij halhatatlan.

Az életműve mindössze csak 
nyolc film — de micsoda filmek 
ezek! Már az első, amelyet hu
szonnyolc esztendősen, főiskolás
ként forgatott, feledhetetlen an
nak, aki csak látta. Etűd, hegedű
re, halk és finom zene színes ké
pekből. „Az úthenger és á hege
dű" ez volt a elme (Magyarorszá
gon „Az én nagy barátom’’ cím
mel játszották), s aligha kétséges, 
hogy az ő művészetének célja már 
Itt is megfogalmazódott: minden 
úthenger, amely fenyegető is le
hetne, szelídüljön baráttá. Pok
lokkal viaskodtak hősei, poklokat 
jártak; poklokkal viaskodott ő 
maga is. Megszenvedte minden 
munkáját, mintha kezdettől fogva 
tudta volna, hogy életé a halan
dó testben rövidre van ' szabva. 
Nem bíbelődött sosem csip-csup 

' témákkal, az élet, az emberszív s 
az emberélet legmélyére tekin
tett.
_ Világsikert elsőként az „Iván 
gyermekkora” aratott, valóság és 
képzelet, igazság és álom hatá
rát nem ismerve, emlékezett egy 
gyermekre, akit megölt a hábo
rú, akinek emlékét a halotti kar
toték idézi föl, s a film költészete, 
amely egyértelműén valljar Iván 
él, ha talán másképp és másutt, 
mint azelőtt; Tarkovszkijjal a be
tegségek betegsége végzett, ama 
dantei pokol, amelyről Devecseri 
Gábor azt írta: „Az emberélet út
jának félén I egy nagy sötét erdő 
jutott belém: / a születő halálnak 
tudata". Legyőzte a születő ha
lált Tarkovszkij is, látszat csu
pán, hogy a betegség győzött. Hi
szen ő már kezdettől fogva- tud
ta, amit a csodálatos „Rubljov"- 
ban Rubljovnak mond Feofah 
Grek: <rAz emberiség már elkö
vette mindazt a butaságot és al
jasságot, amit csak el lehet kö
vetni. Most csak azokat ismétli. 
Körforgás minden." -De ö azért 
tudta ezt kezdettől fogva, hogy 
szembeszegüljön a körforgással. A 
Rubljov harangja megszólalt, s 
bár a zsarnok parancsára, de az

vésze, a szovjet „új hullám” ne
ves képviselője, akinek alkotásai 
hosszú ideig vitáik középpontjá
ban álltak. 54 éves volt. Két éve 
Nyugaton' dolgozott.

élet, az életerő dicsőségére. Aztán 
túllépett éveztedékeri!' A po lá 
ris" a jövőben viaskodott már a 
jelennel. Ekkoriban mondta: 
„Filmjeim lényegében ugyanarról 
szólnak. Hőseimet egy közös szen
vedély hevíti: hogy túljussanak 
valamin. Hőseimnek áhhoz, hogy 
megértsék az élet törvényeit, hogy 
fölismerjék önmagukban és kör
nyezetükben a jót, mindazt, ami 
létezésüknek szépségét és belső 
igazságát megteremti, hogy hűek 
maradhassanak önmagukhoz, a 
gondolatok, keresések és felisme
rések gyötrelmes útját kell jár
niuk." ö  is ezt az utat járta: előt
tünk ment, hogy ikövessük. Tar- 
kovszkij sosem lett hűtlen, s min
dig járható utat mutatott. A „So- 
laris"-ban a lelkiismeret vívódá
saival, a „Tükör’’-ben kimondva, 
ezúttal a közelmúltról, azt, ami az 
ember bensőjét emészti. A „Sztal- 
ker"-ban ember-irtotta sivár hát
tér előtt szabadságról, kötelesség
ről szólt. Aztán a f,Nöszta.lgiá”- 
ban, amelyet Magyarországon 
sajnos még nem vetítenek, a vi
lág egységességéről vallott. Vé
gül a Svédországban forgatott bú
csúzó művében, „Az áldozat"- 
ban — amelyet e tavaszon mutat
tak be Cannes-ban — a költészet
nek, az életnek még a nukleáris 
világveszedelem fölött is győzni 
akaró,' győzni tudó tiszta szép hi
tével. E filmjében egy kisfiú fát 
ültet a kopár tengerpartra, s ez 
a fa nőni, növekedni fog ■— je
léül, mi több; bizonyságául Tar
kovszkij hitének, hogy a költői 
ige, amelyet szivünkbe ültet, nem 
hal meg, hanem élétté erősödik.

Mélységes mély kútba nézett 
annak idején Iván édesanyja, s 
ott a mély ben nappal is látni csil
lagot. Tarkovszkij életműve vég
telen mélységekre tekint, s meg
látja ott, megmutatja ott a re
mény örök csillagát. Tudta, látta, 
s az emberiség elé tárta, ami az 
élet és a költészet lényege, mi az 
ami összeköt, és ami folyamatos. 
Müvei ezért felejthetetlenek, ö 
maga ezért halhatatlan. Nem ir
hatok mást róla, csak az igazai: 
Tarkovszkij él.

Zog Masió

Hol ad koncertet a számítógép?
„Eszem-eszem” — rövidítésnek, 

szójátéknak sem rossz, pedig még 
valami komoly dolgot is jelent. 
Az SzMSzM egy rendezvénynek, 
a sorrendben harmadik Számítás- 
technika Mindenkié, a Számítás- 
technika Mindenkiért 1987. már
cius 19-én nyíló és egy héten át 
tartó kiállításnak, találkozósoro
zatnak, párbeszédnek, vetélkedő
nek, játéknak, pályaválasztási ak
ciónak a rövidítése. A program
nak sajátossága, hogy időben és 
bizonyos értelemben térben is 
egybeesik, „találkozik” a Buda
pesti Tavaszi Fesztivállal, s annak 
rendezvényeivel. A minap a szá
mítástechnikai eseménynek a 
szervezői, a Neumann János Szá- 
mítógéptudományi Társaság ve
zetői és aktivistái egyfajta ötlet
börzét tartottak annak jegyében, 
hogy az SzMSzM valóban töme
geket, s mind több réteget nyer
jen meg a tanulás, a munka, a 
szórakozás egyre kevésbé új esz
közének. Kooács Győzőtől, a tár
saság elnökhelyettesétől, a rende
zőbizottság -elnökétől a tavaszi 
programújdonságokról érdeklőd
tünk. Először arról, hogy miből 
is áll az egyhetes számítógépes 
fesztivál?

— Mikro ’87 az ismét sorra ke
rülő országos mikroszámítógépes 
találkozó elnevezése. Természete
sen lesz kiállítás is, mely ezen a 
tavaszon már duplaakkora helyet 
kap, mint egy esztendővel koráb
ban. Következésképp várjuk az új 
kiállítók, részvevők jelentkezését 
is. Azt szeretnénk, há a kiállítók 
ebből az alkalomból ismét el
hoznák legújabb berendezéseiket, 
gyártói és alkalmazói program
jaikat, szervézési, oktatási és más, 
főleg olcsó számítógépekkel fel
szerelt rendszereiket. Találkoz

hatnak az amatőr számítógép- 
építők, díjazzuk a házi,‘‘ tehát 
nem profi szakemberek készítet
te  alkalmazói rendszereket, sze
retnénk még szélesebb körben 
propagálni azokat a módszereket 
és számítástechnikai berendezé
seket, amelyek az egészségkáro- 
sultalq informatikában való elhe
lyezkedését és munkáját segítik, 
tervezünk diák—diák, diák—ta
nár, tanár—tanár találkozókat, 
oktatási bemutatókat. Ezen az 
ünnepi héten nagy hangsúlyt kap 
a számítástechnika művészeti 
alkalmazása. Zeneszerzők számí
tógéppel komponált munkáit ép
pen úgy megismerheti a közön
ség, mint a számítógéppel együtt 
fellépő muzsikusokat.

— Meghajolni persze csak az 
ember fog a koncert végén. De hol 
is lép fel a számítógép, s egyál
talán, kiket, milyen rétegeket, 
szakmákat hívnak meg (t rendez
vényekre?

— Újdonságnak szánjuk a kon
cert után „fellépő” írókat. De ha 
már „toliforgatóknál” tartok, ter
vezzük, hogy felállítunk egy 
elektronikus lapszerkesztőséget is. 
Lesz olyan programunk, aminek 
címe az: számítógép a családban. 
Itt nem a játékprogramokat sze
retnénk népszerűsíteni, hanem 
azt, hogyan használhatja a tanu
lástól kezdve a napi munkán át 
egészen a főzési recept nyilván
tartásáig a família apraja és 
nagyja a számítógépet. Gondol
kodtunk azon, hogy legyen szá
mítástechnikus* bál is. Bizonyos
nak persze inkább egy diszkó 
látszik . . .  Feltehetően január első 
felére lesz az ötlethalmazból 
rendszerezett, pontos program.
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Nemzetközi kiállítás

Közép-európai szecesszió
(MTI) Már formálódnak a ter

vei a századforduló kelet-közép- 
európai szecessziós művészetét és 
kultúráját bemutató, 1990-ben 
megrendezendő nagyszabású nem
zetközi kiállításnak. Hazánk, va
lamint Ausztria, Lengyelország, a 
Cseh Szocialista Köztársaság és‘a 
Horvát Szocialista Köztársaság 
kulturális intézményei támogatá
sával és részvételével létrejövő 
vállalkozás célja, hogy feltárja és 
bemutassa e térség századfordu
lós kultúrájának, művelődés- és 
művészettörténetének közős vo
násait, ugyanakkor áttekintse az 
eltérő nemzeti sajátosságokat is. 
Az elképzelések szerint a bemu
tató nemcsak az 1890-es évektől 
az első világháborúig terjedő idő

szak képző- és iparművészetének 
széles körű áttekintése lesz, ha
nem a korabeli életmód, a kör
nyezet- és tárgykultúra jellegze
tességeit reprezentálja majd.

A tudományos igényű, ugyan
akkor a nagyközönség számára 
újszerű, izgalmasan gazdag anya
got tartalmazó kiállítás koncep
ciójára a jövő év elején készül 
javaslat, s egy nemzetközi kutató
gárda 1987 őszén tudományos 
szimpóziumon vitatja meg a kiál
lítás szakmai kérdéseit, s készíti 
el a tárlat forgatókönyvét. A 
vándorkiállítást a tervek - szerint 
Zágrábban, Budapesten, Bécsben, 
Prágában és Krakkóban tárnák a 
közönség elé.


