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Ez nem mese

A Tisza-kanyar ölelõ partja vet téli ágyat a hulló
faleveleknek, amikor felnõtt mesemondóink ta-
lálkozóra hívják könyvtárunkba legifjabb olva-
sóinkat. Mára már hagyomány, hogy az õszi
munkák végeztével egy, a békés téli esték han-
gulatát megidézõ, tündért varázsló, sárkányt ûzõ
délutánt töltünk el együtt a népmesék birodal-
mában.

Partnereink olyan elkötelezett szülõk, nagy-
szülõk, pedagógusok és erre a pályára készülõ
diákok, akik felelõsnek érzik magukat gyerme-
keinkért. Fontosnak tartják és tenni is hajlandók
azért, hogy a legkisebbek érzelmi biztonságban
– „élni segítõ”, mesebeli útravalóval apró batyu-
ikban – induljanak abba az idegen és félelmetes
világba, melyet meghódítani születtek. Fontos-
nak tartják, hogy velük együtt újra átélve a gye-
rekkori bánatokat, félelmeket, megválaszolatlan
kérdéseket, közösen találjanak válaszokat, beteg-
ségre gyógyszert, riadalomra megnyugvást.

Örömmel olvastuk a HUNRA honlapján, hogy
már van napja a népmesének. Örültünk, remél-
ve, hogy méltó helyére kerül „nemzeti kincstá-
runkban” ez a múltunkat hordozó, (Berecz And-
rás szavaival) jelenünket élni segítõ mûfaj.

Arra kértük mesemondóinkat, hogy ebben az
évben szeptember 30-án ünnepeljék velünk és
gyermekolvasóinkkal Benedek Elek születésnap-
ját, a népmese napját, bármennyi elfoglaltságuk
van is a kora õszi idõszakban.

Mivel ez a nap Szent Jeromos (a könyvtáro-
sok védõszentje) napja is, ezen a szombat dél-
elõttön kapta meg leghûségesebb, legtöbbet köl-
csönzõ olvasónk a Jeromos-díjat. A mézeska-
lácsból készült Szent Jeromost készítõje és a díj
alapítója, Kristóf Márta, könyvtárunk igazgató-
nõje – aki mellesleg mézesbábos népi iparmû-
vész – adta át.

Erre a délelõttre olyan ötödik osztályos diá-
kokat hívtunk, akik vállalták, hogy három mese-
beli próba kiállásával bizonyítják, tudói a mese-
beli világ eseményeinek, tárgyainak, ismerik
hõseit, a gonoszok legyõzésének módját. Az is-

kolákon keresztül arra kértük õket, alakítsanak
háromfõs csapatokat, s az elsõ próba feladatait –
melyeket a magyar szakos tanáraik adtak át –
csapatonként önállóan oldják meg. A kész fel-
adatlapot a könyvtárban kellett leadniuk. Szep-
tember 30-ára azok a csapatok kaptak meghí-
vást, amelyek a feladatlapok megoldása során
már beléptek az Üveghegyen túli világba.

A második pró-
ba helyszíne már a
könyvtár volt. A
csapatoknak az
activity nevû játék-
hoz hasonló formá-
ban mesebeli tár-
gyakat, fogalmakat
kellett kitalálniuk.
A szavakat tartal-
mazó kártyát a csa-
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pat egyik tagja húzta ki, õ mutogatással vagy
rajzolással segíthette társait a megfejtésben. Min-
den sikeresen kitalált szó jutalma egy a felnõtt
mesemondóktól kapott (általuk elmondott) nép-
mese.

Az üveghegy megmászása közben bizony el-
fáradtak és megéheztek a mesebeli vándorok.
Megpihentünk egy kicsit, elõkerült a tarisznya
is, benne kenyér-szalonna-hagyma katonák, bor
helyett egy kis alma.

A pihenõidõben kellett teljesíteniük a harma-
dik próbát. Elõre megadott szavak alapján gom-
bolyították a mesefonalat Böszörményi Gyula író
vezetésével – aki maga is mûvelõje a meseszö-
vésnek. Igazi XXI. századi népmese született,
tündérrel és huszonnégy fejû sárkánnyal, bevá-
sárlóközponttal, melyben az élet vizétõl és a
hamubasült pogácsától a manónövesztõ porig
minden megtalálható. Megszületett a mese, felfris-
sültek a csapatok, folytathattuk a félbemaradt má-
sodik próbát: játék és mese egymást felváltva.

Mire a delet a toronyóra elütötte, elfogytak a
szókártyák, elkeltek a mesék. Az asztalfiában
szebbnél szebb mézeskalács figurák várták bú-
csúzóul a gyerekeket, melyekre az összegyûjtött
szókártyákat válthatták be.

A kacsalábon forgó játék végén a három
próbát kiállott, hetedhétország-szerte híressé
vált vendégeink teli tarisznyával, vidám szív-
vel hazaballagtak, ma is élnek, ha meg nem
haltak. Így volt, igaz volt, aki nem hiszi, jár-
jon utána.

Radics Józsefné

Tiszakécske, Városi Könyvtár
(fotó: Mudrák Attila)

ÍR-ÁS

Szobrot avattak november 6-án a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Köz-
ponti Könyvtárának Átriumában.

A mûrõl így ír alkotója, Laczák

Géza:
„Írástörténeti” munkám a Fõvá-

rosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárának Átriumában, egy
120x60x400 centiméteres oszlopon
kerül elhelyezésre.

A rosette-i követ választottam,
mint írástörténeti emléket, hiszen
ezen a kövön található a világ leg-
régebbi és legismertebb felirata.

1779-ben történt felfedezése tette lehetõvé ugyan-
is az egyiptomi hieroglifák elolvasását, megfej-
tését. A kõ egy 114 cm magas, 72 cm széles és
28 cm vastag tömör gránitlap. Háromnyelvû
(egyiptomi, démotikus és görög) feliratát V.
Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó trónra lépésé-
nek elsõ évfordulóján, Kr. e. 196. március 27-én
az egybegyûlt papok fogalmazták meg.

A feliratot eredeti méretében fotómaratási tech-
nikával fémlemezre vittem, és tizenkét egyenlõ,
25x25 centiméteres részre osztottam. Az így ka-
pott felületet fémgyûrési módszerrel plasztikussá
tettem, az általam kikísérletezett és használt tech-
nikával. A galvanizálási eljárás után hõkezeléssel
patináztam. Az egészet acélvázra szereltem, és a
középpontjában egy 25x25 centiméteres forgó koc-
kát helyeztem el, melynek kifelé nézõ három
o l d a l á n a k
zenei (Bar-
tók: Cantata
P r o f a n a )
i r o d a l m i
( K ö l c s e y :
H i m n u s z )
és geometri-
ai (Bólyai:
Középponti
és kerületi
háromszö-
gek) megje-
l e n í t é s é t
szintén fo-
tómaratás i
technikával
készítettem.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. november • 23

A fáradhatatlan
kapcsolatépítõ

Nagy Zoltán, a
Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete
(MKE) Mûszaki
Könyvtáros Szek-
ciójának titkára, az
idén a szekció fel-
terjesztése nyomán
megkapta az MKE
Emlékérmet. Mint
az indoklás szól,
Nagy Zoltán 1972
óta az MKE tagja,
azóta tevékenyen részt vesz az egyesület, így
korábban a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete, a Bibliográfia Szekció s vele párhuzamo-
san immár húsz éve a Mûszaki Könyvtárosok
Szekciója munkájában. Elsõdleges érdeme a
határon túli könyvtárakkal és könyvtárosokkal
való kapcsolattartás, az együttmûködések elõ-
mozdítása. Errõl, az MKE-ben és természetesen
munkahelyén, az Országos Széchényi Könyvtár-
ban (OSZK) végzett munkájáról kérdeztük a
kitüntetés apropóján.

Tulajdonképpen azt sem tudom hirtelen, hon-

nan is kezdjük. 1972-ig talán mégsem mennék

vissza, de 1976-ig muszáj, hiszen addig nyúlnak

a legendás kapcsolatépítés kezdetei.

Nagy Zoltán: Igen, akkor kezdõdött. Az
OSZK-ban a kezdetektõl a Mikrofilmtárban dol-
goztam. A ’70-es évek elején indult be a hírlap-
állományvédelmi program. A kataszrofális álla-
potban lévõ, málló hírlapokat mikrofilmre vet-
tük, hogy legalább ilyen formában megmaradja-
nak az utókornak. Már ekkor 40–45 millió hír-
lapoldalra becsülték az azonnali mentésre szoru-
ló anyagot. Hamarosan kiderült azonban, hogy
ez csak a teljes mennyiség egy része, hiszen a
határainkon kívülre került könyvtárakban, levél-
tárakban is rengeteg, másutt nem kutatható hír-
lap lett volna az enyészeté, ha nem teszünk va-
lamit.

Ki vagy mi hívta fel erre a figyelmet?

N. Z.: Ennek érdekes története van. Talán
kevesen tudják nálunk, hogy az újvidéki székhe-
lyû Matica Srpskát, amely a tudományos akadé-
mia szerb megfelelõje, valójában Budapesten

alapították. Ennek a Maticának 1976-ban egy
tudós ember, Lazar Curcic volt az igazgatója, aki
talán a pesti alapításra is gondolva tudatában volt
annak, hogy mekkora jelentõségük van a nem-
zetközi kapcsolatoknak, ugyanakkor a régi köny-
vek és egyéb kiadványok nemzetközileg elismert
kutatójaként nem tudta nyugodtan nézni, hogy
pótolhatatlan állományrészek menjenek veszen-
dõbe a Matica Srpska Könyvtárában azért, mert
azokra már nem jut sem pénz, sem figyelem.
Ezért megkereste az Országos Széchényi Könyv-
tár akkori vezetõit, akik természetesen rögtön
felkarolták az ötletet, és megindult a mentés.

Hogyan zajlott ez a munka?

N. Z.: Az OSZK-ból egy csapat lényegében
körbejárta a Kárpát-medencét. A Délvidéken
kezdõdött, de azután jártunk Horvátországban
(akkor még természetesen Jugoszlávia részeként),
Ausztriában, a Felvidéken, Erdélyben...

Rengeteg anyag összegyûlhetett így.

N. Z.: Több tízezer mûvet tudtunk megmen-
teni.

A volt Jugoszlávia területén két teljes magyar
anyagot vittünk mikrofilmre, Bács és Eszék
könyvtárában. A sors különös játéka, hogy mára
mindkettõ elpusztult az ott dúló háborúban, s
csak ez az általunk készített mikrofilmsorozat
õrzi az RMK tárgykörébe tartozón unikális régi
magyar könyveket.

De másutt is izgalmas munkát végeztünk.
Erdélyben például felvettük a Küküllõ-mellé-
ki Református Egyház teljes 1570 és 1952
közötti kéziratos anyagát! Ez több mint har-
mincezer mikrofilmet jelent, és benne vannak
az anyakönyvek, az oktatási intézmények ira-
tai, synodusi jelentések és 18-20 magyar ajkú
község anyagi ja-
vainak teljes kö-
rû leírása.

A Felvidéken
sikerült mikro-
filmre vennünk a
magyar sajtótör-
ténet egyik legér-
tékesebb lapjá-
nak, a bilingvis
Kassai Újságnak,
azaz Kaschauer
Zeitungnak a tel-
jes folyamát. En-
nek a lapnak volt

Arckép



24  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. november

szerkesztõje és szerzõje Márai Sándor a ’30-as
években.

A különleges az volt ebben az ügyben, hogy
Kassán nem kaptuk meg az újság két világhábo-
rú közötti számait, de sikerült megtalálnunk és
mikrofilmre vennünk a prágai Cseh Nemzeti
Könyvtárban, amely kötelespéldányként megkap-
ta, és szerencsénkre megõrizte õket.

Külön említésre méltó a horvát eset. A horvát
nemzeti könyvtár kézirattárában elõbukkant egy
jegyzék, amely a Fiuméban, mai nevén Rijekában
õrzött, az OSZK pecsétjével ellátott dokumentu-
mokról készült. Ezeket sikerült felkutatnunk a
rijekai városi könyvtárban, és mikrofilmen haza-
hoztuk õket. A dokumentumok közt voltak pél-
dául a fiumei fõgimnáziumok és más oktatási
intézmények értesítõi. Majd Muraszombatban és
Lendván folytattuk a helyszíni hungarikapótló
mikrofilmezési mentõ munkálatainkat.

Sikerült befejezni ezt a munkát?

N. Z.: Hátra van még Szlovénia, tudomásunk
van nagy mennyiségû értékes anyagról, amelyet
Ljubljanában a nemzeti könyvtárban õriznek, és
természetesen Erdélyben rengeteg megmenteni
való hungarikakincs rejlik még, amelyeket mik-
rofilmre kell felvételeznünk, mert papírlapjaik
már annyira elsavasodtak, hogy más mód nincs
a pusztulásuk megakadályozására.

Így persze érthetõ, hogy kialakult egy kiter-

jedt kapcsolati háló.

N. Z.: Izgalmas kutatások folytak, sok hatá-
ron túli magyar és más nemzetiségû kollégával
kerültünk gyakran baráti viszonyba. Természe-
tes volt, hogy az így
kialakult lehetõsége-
ket aztán igyekeztem
az MKE, illetve
könyvtáros kollégáim
javára kihasználni.
Rengeteg tapasztalat-
szerzõ utat szervez-
tem a Mûszaki
Könyvtárosok Szek-
ciója vezetõségi tagja-
ként, majd titkáraként.
Kalotaszentkirálytól
Krakkóig jártunk ma-
gyarok nyomában, és
könyvtárakat nézni.
Krakkót éppen ebben
az évben kerestük fel.

De ennél is fontosabbnak tartom azt, hogy be-
kapcsolhattuk a határokon kívüli magyar könyvtá-
rosokat az MKE éves vándorgyûléseinek szakmai
programjaiba, sõt, bemutatókat, továbbképzéseket
szervezhettünk nekik, például a digitalizálásról.

Ezzel nem csupán õk gazdagodtak, hanem mi
is, hiszen olyan új ismereteket hoztak egyebek közt
speciális könyvtári gyûjteményekrõl, amelyekrõl
egyébként talán sohasem hallottunk volna.

Egy kicsit kanyarodjunk vissza az OSZK-hoz.

Itt, a Hold utcai állományvédelmi központban,

ahol most beszélgetünk, õrzitek a mikrofilmeket.

N. Z.: Igen, méghozzá jó körülmények kö-
zött, megfelelõ páratartalmú és hõmérsékletû
helyiségekben. Itt mûködik Magyarország leg-
nagyobb központi könyvtári mikrofilmarchívu-
ma. Ez biztonsági szempontból is fontos, hiszen
azzal, hogy nem a Várban, a gyûjteménnyel azo-
nos helyen van ez a közel ötvenmilliónyi mikro-
film-felvétel, csökken a teljes megsemmisülés
veszélye is. Ugyanakkor a helyismereti gyûjte-
ményeknek is ki tudjuk elégíteni az igényeit.
Kiegészítve, mikrofilmen visszakaphatják saját
lapjaikat. Ahhoz, hogy megismerhessék, mi ké-
szült már el az OSZK Mikrofilm- és Fényképtá-
rában, közreadtuk szerkesztésemben a Mikrofil-

A mûszaki szekció Kalotaszentkirályon

az Ady-emlékmûnél koszorúzott.

A Kalota partján c. verset Unti Edina

(a képen balra) mondta el.
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mek címjegyzéke. Idõszaki Kiadványok új soro-
zatát. A 13 kötetben több mint tízezer magyar
hírlap-, folyóiratcím közül válogathatnak a hazai
és a határainkon túl lévõ könyvtárak. Így az el-
múlt három évtizedben több mint 580 könyvtár-
ba jutottak el pozitív, ún. olvasói mikrofilmje-
ink. Ráadásul ezt a lehetõséget kihasználva lét-
rejöhetett a Jelenkori Fotómûvészeti Gyûjtemény
és Dokumentációs Központ is.

Milyen elõzményei vannak a központ kialakí-

tásának?

N. Z.: Ez az állomány kettõs gyökerû. Az újsá-
gok, dokumentumok gyûjtése közben láttuk szerte
a Kárpát-medencében, hogy mennyi fénykép van
szinte mindenütt, és ezek milyen könnyen elpusz-
tulhatnak. Az OSZK régi és új könyvei között tá-
rolt fotók megmaradása sem tûnt biztosítottnak. S
közben jelentkezett a Magyar Fotómûvészek Szö-
vetsége is, amely megfelelõ helyet keresett a gyûj-
teményének. Ezekbõl született az elhatározás, hogy
követni kell a jó nemzetközi és hazai megoldáso-
kat, létre kell hozni egy fényképtárat, mely a mik-
rofilmtár szervezeti keretében mûködtethetõ jól.

A munka jelenleg is tart, a fotók az OSZK
egyes különgyûjteményeibõl megõrzésre és fel-
tárásra átkerülnek a Hold utcába, s elhelyezést
nyernek a légkondicionált archívumban.

A Jelenkori Fotómûvészeti Gyûjtemény és
Dokumentációs Központ vállalta, hogy össze-
gyûjti a kortárs fotómûvészek alkotásait, feldol-
gozza, és elérhetõvé teszi õket. Azóta már meg-
született a Jelenkori magyar fotográfia címû
digitális enciklopédia, amely hozzáférhetõ az
OSZK, illetve a Magyar Fotómûvészek Szövet-
sége honlapján keresztül. Ebben több mint két-
százötven magyar fotómûvész életrajza, munkás-
sága, legismertebb fotómûvei kereshetõk.

A gyûjtemény az OSZK Mikrofilm- és Fény-
képtára keretében mûködik, önálló szervezeti
egységként. Létrejöttét Monok István, a nemzeti
könyvtár fõigazgatója is támogatta, s ennek kö-
szönhetõ az is, hogy nemsokára összeáll az
OSZK történeti fényképgyûjteménye, amely ki-
egészíti majd a jelenkori anyagot. Közös nevén
ez lesz az OSZK Fénykép- és Fotómûvészeti
Tára.

Mekkora jelentõsége van ennek?

N. Z.: Errõl elég csak annyit mondani, hogy
a jelenkori gyûjtemény több tízezres nagyság-
rendû, a régi képek pedig a százezer egységet is
elérik. Elég csak utalnom az I. világháborús, csak

.
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egy példányban fennmaradt fényképgyûjteményre
vagy Escher Károly közel harmincezres nagy-
ságrendû fotómûvészeti hagyatékára.

Szerteágazó tevékenységed persze nem merül

ki ennyiben.

N. Z.: Itt a könyvtárban egy közel harminc-
tagú, jól képzett gárdával dolgozunk ezen a ha-
talmas programon, s reméljük, hogy nagyjából
három-öt éven belül a végére juthatunk. Erre
büszkék lehetünk, hiszen csak olyan fejlett or-
szágokban van példa hasonlóra, mint Hollandia
vagy Franciaország.

Ugyanakkor azt is mondhatom, hogy megih-
lettek a fotók, és ezért a magyar képi kultúra egy

bizonyos korszakának kutatásába is beleástam
magam. Legnagyobb e tárgyban megjelent mun-
kám a Magyar Fürdõalmanach, mely akkora siker
lett, hogy a napokban kerül a könyvpiacra az angol
és a német nyelvû kiadása. De elkészült már a
Felvidék fürdõinek lexikona is (a révkomáromi KT.
Könyv- és Lapkiadóval közösen).

Az OSZK kiadta az Edison 1911-es magyar-
országi látogatása alkalmából készült fotóalbum
hasonmását Gazda István tudománytörténész és
a magam tanulmányaival kiegészítve, ez is egé-
szen különlegesen érdekes képi világot bemuta-
tó munka volt.

Legújabban az 1956-os forradalom évfordu-
lójára jelent meg egy CD-nk, amely az 1956.
október 23. és november 4. között Magyarorszá-
gon bárhol megjelent hírlapok (százhat perio-
dikum) teljes jegyzékét tartalmazza, köztük sze-
repelnek egyetlen példányban készültek is, mint
a Dunapentelei Ifjú Forradalmár vagy a Jövõ
Mérnöke, a mûegyetemisták lapja. Késõbb sze-

Két kép az Edison in Hungary c. albumból.

A fenti kép jobb szélén: Edison

Lent.: a Budai Vár korabeli panorámája
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retnénk a napvilágot látott újságok teljes szö-
veganyagát is közreadni, valamint  egy DVD-t
készíteni a diákok és a kutatók részére.

Hát, nem unatkozhatsz. A Hold utcai részleg a

magyar–magyar találkozók központjává vált, a

könyvtári munkád izgalmasan sokrétû, és az MKE-

ben is további feladatok várnak, amint hallom.

N. Z.: Zajlik az MKE Mûszaki Könyvtáros
Szekciója szervezeti életének újragondolása, ezt
a munkát még Ottovay Lászlóval kezdtük el, aki
már nem lehet közöttünk. Remélem, az MKE-s,
a mûszaki szekcióbeli és az OSZK-s kollégáim
további segítségével terveink nagyobbik része
megvalósulhat.

Ehhez kívánunk sok sikert, és gratulálunk a

kitüntetéshez!

13 újabb magyar
mesekönyvvel bõvült

a Nemzetközi Digitális
Gyermekkönyvtár

A Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtárt a Ma-
rylandi Egyetem egy kutatócsoportja és az
Internet Archívum közösen hozta létre azzal a
céllal, hogy minél több gyermekkönyvet tegye-
nek ingyenesen elérhetõvé az interneten keresz-
tül. Az ICDL elsõsorban a 3-13 év közötti gyer-
mekek, valamint szüleik, tanáraik számára kínál
olvasnivalókat. A gyûjtemény természetesen a
kutatók számára is tartogat meglepetéseket. A
nemzetközi kezdeményezés a különbözõ kultú-
rák megismerését és megértését szolgálja azál-
tal, hogy lehetõséget teremt
az egyes tagországok gyer-
mekeinek, hogy megbeszél-
jék egymással olvasmányél-
ményeiket, illetve bemutas-
sák a könyvekkel kapcsola-
tos rajzaikat. Ezen felül, az
ICDL jó lehetõséget kínál a
nyelvtanulásra is. Bõvebben:
http://www. tanszertar.hu/
e k e n / 2 0 0 6 _ 0 1 / s z g _
0601.htm

A programban magyar
gyerekek is részt vesznek, a
foglalkozások szeptember vé-
gén kezdõdtek.

Elsõként Vékás Sándor költõ ajánlotta fel
mûveit: Béka Béni bárja és Hörcsög Herdinánd
új lakása, amelyek rögtön nagy sikert arattak.
Ezek már 2006 júniusa óta on-line olvashatóak.

A Csimota Könyvkiadó által felajánlott mûvek
közül a Beszél a kéz és a Beszél a kéz (2) nagy
érdeklõdést váltott ki, hiszen halló és hallássérült
gyermekek kommunikációját segíti elõ.

Fecske Csaba versei és meséi szintén a gye-
rekek kedvencei lehetnek.

A digitalizált mûvek on-line elérhetõek:
http://www. child renslibrary.org/icdl/

SimpleSearch Category?ids=
Köszönettel tartozunk a szerzõknek, álljon itt

a névsoruk: Balogh Andrea, Baranyai András,

Fecske Csaba, Kárpáti Tibor, Lackfi János, Pap

Kata, Rutkai Bori, Takács Mari, Tóth Krisztina,

Vékás Sándor, Vincze Tamás valamint Boros

Gábor, aki digitalizálta a 13 kötetet.
Amennyiben ismernek olyan szerzõt, aki szí-

vesen felajánlja mûveit, szívesen közvetítünk a
mûvek bekerülésében. (Szalóki Gabriella)

Köszönjük mindazoknak, akik  2005.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete tevékenységét! A beérkezett
171 485 Ft felhasználásáról az éves
program figyelembe vételével döntünk.

a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete
elnöksége


