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Feleségem ötlete volt, hogy vendégkönyvünk lapja it egy asz
ta lkendővel helyettesítjük. Ha örömm el és szeretette l gondo
lunk minda zokra, akik látogatá sukkal otthonunkat megtisztel
ték , talán elég lesz csupán nevüket sajátkezűleg megörökíteni. 
Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy ha egy vendégk önyvet beírás 
céljából valaki kézbe kap, akkor rendszerint kíváncs ian lapoz
ni kezd benne, hogy vajjon ki és milyen okos , szellemes meg
jegyzése ivel gazdagította a könyvecskét. Arról nem is szólva, 
hogy az én telje sen szubjek-
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vászon asztalkendőre, amit 

Eszter majd később kihímez. ~~ 
Egye sek a helyzet tréfás han
gulatát is érezvén , kérdezték: ~ 

,,Ugye nem nekem kell kihí- \ 
mezni?" . Így gyűltek és gyűl
tek az aláírások, gazdagodo tt 
a „ vendégkönyv" szín-orgiá
ja . Eszter néha meg is kér
dezte: ,,Van ked venc színe?". 

Szakmai nemzetk özi kapc so
lataink bővü lésével egyre 
több külföldi vendégünk volt 
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a világ minden tájá ról, főleg idegsebészek . Ha olyan külföld i 
vendég volt nálunk, akinek az írásmódja nem latinbetűs volt , 
azt kértük, hogy a saját nyelvének betűjével és annak latinbetűs 

átírásáva l is tisztelje n meg bennünket. Így számtalan ismert és 
számunkra ismeretlen írásmód, még runa és rovás írás is dí szí
ti vendégkönyvünket. Képzőművész barátaink kisebb rajzok
kal is bővítették a színes kava lkádot. 
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Egy különleges vendégkönyv 

Valószínűleg az ötletes megoldás és a művészi kivitel követ
keztében vendégkönyvünk az idegsebész eti nemzetköz i szak
irodalomb an is megemlítésra került . A Surgical Neurology cí
mű amerikai szaklapunkban 1985-be n munk ásságo mró l je lent 
meg egy ismertetés, amelyben az angol professzor fontosnak 
tartotta megemlíteni a baráti-társadalmi kapcso latainknak ezt a 
mindenki számára kedves megnyílvánulását. 

SZERKESZTŐI MEGJEGVZ~S Az Akad émiai Kiadó gondozásába n 
megje lent Magyar Értelmező Kéziszótár ( !) szerint a „vendég
könyv" meghatároz ása: ,,Szállodában: a vendégek adatait nyil
vántartó könyv" . A meghatározás eléggé szűkre szabott. A Ma
gyar Szókincstárban (2) a „vendégkönyv" címszó mellett há
rom rokon értelmű szót olvashatunk: vendégalburn, emlék
könyv, napló. Ezek a szavak már arra utalnak, hogy a vendég
könyv nemcsak egy hivatalis létesítmény - p l. szálloda - ven
dége inek nyilvántartására szo lgál, de intézmények, esemé
nyek, sőt személyek számára kedves, fontos látogatók bejegy
zése inek, kedves szava inak, ese tleg bírá latainak írásos 
megőrzésére is. Ez utóbbi esetekben is va lamiféle nyilvántar
tásról van szó, j óllehet ez távolról sem hivatalos és nem is tel
jes . A vendéglátó közvetlen vagy közve tett kívánságára törté
nik a bej egyzés; gyakra n a látoga tó szabad döntése alapján. A 
,,napló" szó csak egyik jelentésében utal a vendégkönyvre, 
o lyankor, mikor a naplót nem a tulajdonosa veze ti, hanem lá
togatóit, barátait stb . kéri meg bejeg yzésekre. Bárhogy is fo
galmazzunk, a vendégkönyv mai értelemben inkább egy sze
mélyes emlékeket őrző könyv, egyfaj ta emlékkönyv. Mindnyá
junkn ak van „vendégkönyve"; pályánkhoz, életünk höz, velünk 
tör tént ese ményekhe z kötött. Ne m feltétl enül tényleges 
könyvről, füzetről van szó; a „vendégeink" bejegyzése it, tette

it sokszor csak emlékezetünkben őrizzük. 

Az írott emlékkönyve knek sok fajtája létez ik: néha csa k egy 
kis füzet vagy nagyo bb album, gya kran azo nban valób an 
könyvről van szó, amely rendkívül díszes kötésű is lehet. Lát
tam már egye temi intézet ben asztalnyi nagyság ú em lékköny
vet is. Hímzett vendégkönyvve l azonban most találkoztam éle
temben először, és nem tudom, hogy létez ik-e még egy. Pász
tor Emil akadémikus úr kivételesen rangos szakmai életútja so
rán feleségéve l egy ütt sok érdekes, különleges emberrel, barát
tal találkozott. Tőlük kértek aláírást, de nem egy könyvbe, ha
nem egy asztalkendőre. Az aláírásokat felesége hímezte ki, és 
így alko tták meg a feltételezhetően egyed ülálló „asztalkendő
vendégkönyvet", amelyet - mint különlegességet - mutatu.nk 
be a Nőgyógyászati Onkológ ia olvasóinak. Hiszem, hogy ez a 
művészi értékű munka felkelti érdeklődésüket. 

A szerkesztőség ezúton fejezi ki hálás köszönetét Bakos Ág
nesnek és Tihanyi Bencének - a Budapes ti Történeti Múzeum 
fotóművészeinek - a felvéte lek elkészí téséért. 
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