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NAGYKUTAS BEMUTATKOZIK 
Kiállítás a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi 

Tagkönyvtárában 
 

 
2015. januárjában a DFMVK felajánlotta a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerén belül a 
kistelepüléseknek, ha van a lakóhelyükön olyan szenvedélyes gyűjtő, aki szívesen megmutatná 
gyűjteményét a nagyközönségnek, a József Attila Városi Tagkönyvtárban lehetőség nyílna 
ennek bemutatására. Mint könyvtáros jeleztem, szeretnénk élni a lehetőséggel, és a 
Tagkönyvtár munkatársával, Szekeresné Farkas Matilddal folytatott beszélgetésből kiderült az 
is, hogy nem csak gyűjtők és gyűjtemények bemutatására kerülhet sor, hanem kis településünk 
tehetséggel rendelkező polgárainak művészien kidolgozott alkotásaival is joggal 
büszkélkedhetünk majd a kiállításon. Most megmutathatja kis közösségünk, hogy mennyi 
tehetséges ember él Nagykutason.  

 

Dormán Andrea gyöngyből készült nyakláncai, Kónya Máténé, Éva gobelinjei, horgolásai, 
Kónya Zsuzsa mandalái, Major Lászlóné, Irénke néni és Szlobodnik Dezsőné, Vali kézimunkái 
és vesszőalkotásai, Molnár Rita és Takács Ágnes kerámiái, majd a legfiatalabb Tóth Andi 
ékszerei mind-mind fantasztikusak. 
Akkor most egy képzeletbeli tárlatvezetést tartok :Az első paravánon megismerhetjük a régi 
(804 éves) és a jelenlegi Nagykutast a  „Rajzolj diafilmet”  pályázat „különdíjas” 
gyermekrajzain keresztül.. 

Aztán stílszerűen a könyveké lesz a főszerep. Nagykutas bemutatkozik a faluról szóló eddig 
megjelent könyveken, nyomtatott dokumentumokon keresztül. Megtudhatjuk például egy 
„Bábakönyv” segítségével, hogy 1948-1951 között ki született a településen, mi mindent 
kellett tartalmaznia egy „Cselédkönyvnek” a munkavállalás engedélyezéséhez.                                                              
Érdekes szalvéta-történeti időutazásra mehetünk Kónya Lászlóné, Rózsika gyűjteményét látva.  
Kislány korában kezdte el gyűjteni a szalvétákat, amit később Zsuzsa és Andi lánya tovább 
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folytatott. A szalvétákat tartalmazó dobozok alján szigorú dokumentálás, hogy mikor, ki, és 
mennyi szalvétával gyarapította a pici, kislány unokának szánt gyűjteményt.    
Kivételes Köteles Mária kártya-naptár gyűjteménye, amiből természetesen csak ízelítőt adunk. 
Kis kitérő után ismét könyv, a saját „könyves kincseim”. A 60’-as években gyerekeskedtem és 
a legkedvesebb időtöltésem akkor a gyönyörűen illusztrált mesekönyveim „olvasása” volt, 
amiket egy 6 hetes fertőző osztályon való ott tartózkodás után nem kaphattam vissza. 
Megfogadtam, ha megnövök, még ha a föld alól is, de újból megszerzem ezeket a könyveket! 
Gondolom, nem véletlenül hozta a sors, hogy az első munkahelyem a Központi Antikvárium 
volt, ahol tíz évet dolgoztam. Ezen idő alatt visszaszereztem valamennyit, amiből egyértelmű, 
hogy pár darabot kiállítunk, mivel az antikváriumban „megfertőződtem”, így nagy 
szenvedéllyel kezdtem gyűjteni a régi mesekönyveket is. A legrégebbi, az 1898. évben kiadott 
Benedek Elek: Pásztormesék, az 1934. évben Walt Disney szövegével és képeivel a Palladis 
kiadó kiadásában megjelent Miki Egér Óriásországban, valamint az 1942-es Pinokkió 
megtekinthető lesz a tárlóban. 
A dedikált könyveim közül a legkedvesebb, a „Rózsakiállítás” szintén látható lesz. Örkény 
Istvánnal való ismeretségemet is a Központi Antikváriumnak köszönhetem. Minden hónap első 
csütörtökén bejött az antikváriumba, és az általam, számára félretett első kiadásokat, apró- 
nyomtatványokat átnézte, majd megvette a neki tetszőt. Minden alkalommal megkértem, hogy 
a kedvenc Örkény könyveimből (Egyperces novellák; Tóték; Rózsakiállítás) ajánljon nekem 
egyet. Ilyenkor huncutul mosolygott és azt mondta, majd eljön az ideje annak is. 1979. év 
elején kimaradt három hónap, majd április 5. napján, nagy örömömre megjelent a szokott 
időben és azzal kezdte : „Na angyalkám, hozza csak azokat a könyveket, mert annak örömére, 
hogy talán megmaradok, dedikálom az egyiket.” A „Rózsakiállítás” című kisregényét ajánlotta, 
ami a halálról szól. Akkor volt utoljára az antikváriumban, 1979. június 24. napján meghalt. 36 
év telt el, és csak most vettem észre a kiállítás anyagát válogatva, hogy tartogatott egy üzenetet 
ez a dedikálás,  „Diószegi Erzsébetnek sok szeretettel ajánlja Örkény István 1979.04.1”, április 
elseje nem lehetett, mivel az vasárnapra esett. Most melyiket szánta áprilisi tréfának, a túlélést, 
vagy a halált?   
A hírességek kézjegyeit, jókívánságait tartalmazó mogyoróvessző fáinkból az egyiket 
kiállítjuk…. 
Május 20. napján a „műsorral gazdagított” kiállítást Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója nyitotta 
meg, Ferenczné Baumgartner Éva, Nagykutas polgármestere köszöntötte a vendégeket, köztük 
Nagykutas Díszvendégét, a Kossuth-díjas keramikusművész Németh Jánost, akinek gondolatait 
hallgathatták meg az érdeklődők   
A „Nagykutas bemutatkozik” kiállítás 2015. június 30. napjáig látogatható Zalaegerszegen a 
József Attila Városi Tagkönyvtár nyitva tartási idejében.       
 

dr. Marótiné Diószegi Erzsébet        
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