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Mesék Mátyás királyról
– országos mesemondó

verseny

A Mesék Mátyás királyról címû országos mese-
mondó versenyben regéket, mondákat, népme-
séket és népmese-feldolgozásokat adtak elõ 10–
18 év közötti diákok. A szeptember 13. és 17.

között lezajlott hét területi válogatóból 25 diák
jutott az országos döntõbe.

Az április óta zajló iskolai, helyi válogatókra
legalább háromezren tanultak meg és mondtak
el egy-egy mesét Mátyás királyról. A területi

döntõkben mintegy 350 diák vett
részt. A versenyek lebonyolításában
az egri Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár, a kecskeméti Ka-
tona József Könyvtár, a debreceni
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyv-
tár és Információs Központ Gyermek-
részlege, a tapolcai Wass Albert Vá-
rosi Könyvtár és Múzeum, a kapos-
vári Megyei és Városi Könyvtár, a
szentendrei Pest Megyei Könyvtár és
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimná-
zium volt segítségünkre.

A Reneszánsz Év Programiroda tá-
mogatásával meghirdetett mesemon-
dó sorozat megrendezésében a nem-
zeti könyvtár együttmûködõ partnere

az Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Köz-
hasznú Alapítvány, szellemi támogatói a Magyar-
tanárok Egyesülete, a Magyar Olvasástársaság
és a Budavári Önkormányzat voltak.
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Az országos mesemondó verseny döntõje
2008. szeptember 30-án délelõtt 10 órakor kez-
dõdött az Országos Széchényi Könyvtárban
(OSZK). A döntõbe 25 mesélõ jutott – Zala-
szentivántól Orosházáig, Szombathelytõl Nagy-
bányáig (Máramaros megye, Románia). A ver-
senyzõk neves zsûri elõtt szerepelnek, melynek
tagjai: Boldizsár Ildikó mesekutató, Fenyõ D.

György középiskolai tanár, a Magyartanárok
Egyesületének alelnöke, Gabnai Katalin dráma-
pedagógus, Helyey László színmûvész (elnök),
Nagy Attila olvasásszociológus.

A huszonöt versengõ elõadását bárki meghall-
gathatja, mivel azok felkerültek a Mesék Mátyás
királyról címû ünnepi honlapra. A multimédiás
honlap az OSZK Elektronikus Dokumentum
Központja vezetésével az Egyszervolt a Gyer-
mekkultúráért Közhasznú Alapítvány, valamint
a Magyar Katolikus Rádió együttmûködésében
készült. A honlap ünnepélyes, mûsoros bemuta-
tóját szeptember 30-án – a mesemondó verseny
döntõje után – tartották az Országos Széchényi
Könyvtár dísztermében.

A Mesék Mátyás királyról címû digitális gyûj-
temény arculatának ihletõ motívumai az OSZK-
ban õrzött korvinák iniciáléi, díszítései. A nem-
csak gyerekeknek készült szolgáltatás majd két-
száz mesét (Kriza Ildikó és Kóka Rozália gyûj-
tései) és közel negyven egyéb szöveget tartal-
maz – köztük Galeotto Marzio Mátyás király
kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteirõl szó-
ló könyvének történeteit. Szépirodalmi bibliog-
ráfia, történelmi tanulmány és galériák is gazda-
gítják a honlapot. A Galériákban a Hunyadi
Mátyással kapcsolatos miniatúrákból és metsze-

tekbõl teszünk közzé összeállítást,
melyet Tóvízi Ágnes, a nemzeti
könyvtár Régi Nyomtatványok
Tára munkatársa válogatott, vala-
mint külön is felvonultatjuk a
Jankovics Marcell által Kriza Il-
dikó kötetéhez készített tizennyolc
illusztrációt. A honlap számára
Boldizsár Ildikó írt bevezetõt. A
Magyar Katolikus Rádióval való
együttmûködésben 109 szöveg
(mese) hangfelvétele készül el. A
meséket Helyey László színmû-
vész olvassa fel. A programozási
feladatokat az Egyszervolt mun-
katársai végezték el.

Újból vándorúton
a népmese napján

Tavalyi sikeres rendezvényünkön felbuzdulva ez
évben is tervbe vettük, hogy meglepjük leendõ
és meglévõ olvasóinkat – nem kizárva ebbõl
magunkat sem – egy kellemes, felhõtlen hangu-
latú nappal. No, a felhõk már nem így gondol-
ták. Õk igenis, hívatlanul meglátogatták szabad-
téri rendezvényünket. Régióigazgató asszonyunk
Egyiptomban tárgyalt a jó idõ eléréséért. Nos,
gondolom, hogy vagy nem a megfelelõ mecset-
be tért be, már amelyik Magyarország területi
képviselõje volt, vagy az idõeltolódás miatt le-
hetett így. Igen, csakis ez lehetett. Így végül dél-
után egy órakor, a rendezvény finisében kezdett
el hétágra sütni a nap. Mi közben itt a helyszí-
nen küzdöttünk az elemekkel. Szeptember köze-
pén sehol az indián nyár. Viharos szél, metszõ
hideg, kis és nagy cseppekben érkezõ esõ. A
sörsátrak teteje igen hamar megtelt, laza mozdu-
latokkal zúdítottuk le az esõvizet. A kihelyezett
papíros alapú díszítmények hullámos formájúvá
alakultak, a betûk folyásnak indultak.

Eszünkbe ötlött a B terv, hogy beköltözünk a
könyvtárba. De a sólymok, a lovagrend lovagjai
teljes felszerelésükkel, a játékudvar és öt sátor
igen nehezen fértek volna be. Meg közben nyit-
va is volt a könyvtár, így a kölcsönzés az olvasók
számára igen kalandossá vált volna. Eljátszottam a
gondolattal, hogy például csak akkor kölcsönözhe-
ti ki a kívánt könyveket, ha megvív a lovaggal és
legyõzi, majd nyílvesszejével, ha épp nem találja
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el a könyvtárost vagy a számítógépet, még haza is
viheti. Most mit is? A könyveket vagy a lovagot?
Kinek a pap, kinek a papné.

No, B terv kilõve, maradt a kinti, A terv. Nem
adtuk fel! A könyvtáros minden körülmények
között megél, még a víz hátán is. Mindeközben
bíztunk olvasóinkban, akik az eddigi tapasztala-
tok alapján képesek a legnagyobb jégesõben,
hóviharban vagy trópusi hõségben is felkereked-
ni, hogy meglátogassanak minket könyvtáraink-
ban. És lám, most is így lett! Esõkabátban, eser-
nyõvel, sapkában és egyéb relikviákban lassan
érkeztek. Érdeklõdve nézték az elõkészületeket,
tanácsokat adtak, néhol segítõ kezet nyújtottak.
A kuglinál, mely földitekeként szerepelt, már
komoly szabálymegbeszélés folyt. A kalodát is
többen kipróbálták. És elérkezett a történések
kezdete. Megszólalt a reneszánsz zene, a kikiál-
tó megpergette dobját, és a vér is meghûlt ere-
inkben. A szó szoros értelmében, mert mindezt
mezítláb! Ha még idáig elfelejtettem volna meg-
írni, mindez Pest városában, Csepelen történt, a
Sétáló utcában, az Úr megtestesülésének 1468.
évében. Az évszámból is látszik, hogy ez csakis
Mátyás királlyal hozható összefüggésbe. A Má-
tyás-történetek széles tárházából öt mesét emel-
tünk ki és dolgoztunk fel gyerekekkel és gyer-
meklelkû felnõttekkel. Vándorlásra hívtuk õket,
hogy járják be „álruhában” a neves városokat,
ahol Mátyás király is járt. Így eljutottak Kolozs-
vár, Gyöngyös, Buda, Gömör és Solymár váro-
sába. Kaptak selyem szütyõben menlevelet a ki-
kiáltótól, és a városokban számtalan próbatétel
várt rájuk.

Ha sikeresen teljesítették, akkor betûs pecsé-
tet kaptak menlevelükre (jelzem, hogy a Nemze-
ti Múzeumban gyönyörûek kaphatók). A pecsé-
telésekbõl összeolvashatóvá vált a MÁTYÁS szó.
Mily meglepõ! De ugye, hogy ne legyünk öncé-
lúak, ennek a menlevélnek a hátulja felfedte
könyvtáraink címét, elérhetõségét, ha mindezek
után szeretnének velünk a megszokott helyün-
kön is találkozni, és további olvasásra, kölcsön-
zésre adnák a fejüket. A menlevéllel már csak
Mátyás királyt kellett megkeresniük, aki szünte-
lenül figyelt, hogy sehol ne történhessen igaz-
ságtalanság. A megfáradt próbatévõt egy arany-
ládából elõbukkanó mézeskalács-hollóval jutal-
mazta.

De itt azért még ne zárjuk le az eseményeket!
Nézzünk körül a helyszíneken a teljesség igénye

nélkül! A feldolgozott mesék szövege minden
sátornál ki volt függesztve, aki nem ismerte,
elolvashatta.

Gömör (Mátyás király Gömörben c. mese)
Ételek és fûszerek várták az érdeklõdõket,

ezekbõl kellett kiválasztaniuk azokat, amelyeket
már ismerhettek abban a korban. A kötélhúzó
versenynek és a szemetes kosárból készített put-
tonyos ügyességi játéknak nagy sikere volt. A
felnõttek, és néhol a könyvtárosok is, beálltak
játszani. A legbátrabbak a hideg homokban tar-
tottak kincsvadászatot.

Solymár (A solymári csóka c. mese)
Csóka-móka totót lehetett kitölteni zsákba-

macska ajándékokkal, madárhangokat felismer-
ni, és vidám csókákat készíteni. A legnagyobb
látványosságnak Kafka György solymász és sóly-
ma bizonyult. Eljött társa is, de hogy õ milyen
illetõségû madárral, azt nem tudom. A rohangá-
lás közben nem volt idõm megkérdezni, de szép
madár volt, az biztos. Egész nap csoportosultak
körülöttük, kérdéseket tettek fel, és megsimo-
gatták az igen békés madarakat.
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Kolozsvár (A kolozsvári bíró c. mese)
A bíróröptetés igazán nagyszerû volt. A libi-

kóka egyik végén ült a bíróbáb, a másikra meg
rá kellett lépni. Most is elõttem a kislány meg-
lepett arca, ahogy szörnyülködik, mert a szaltó
után szegény bíró fejjel lefelé zuhant le. Egy
nagyobb bíróbábbal meg fényképezkedni lehe-
tett. Majd három farönkkel ugrálni, az egyik a
láb között. No ettõl aztán nagy nevetgélések in-
dultak be.
Buda (Egyszer volt Budán kutyavásár)

Ez hálás téma volt, szóba és kézbe került
minden, ami kutyákkal kapcsolatos: puzzle,
lufihajtogatás, ügyességi játék, kutyafajta felis-
merése. A Futrinka utcai Kutyavédõ Egyesület-
nél pedig gazdára váró kutyák képeit lehetett
nézegetni.
Gyöngyös (A gyöngyösi tanítómester)

Mátyás király tanítójánál, Bálint mesternél
lehetett iniciálékat díszíteni, lúdtollal írni. Bi-
zony elgondolkodhatott a mostani diák, hogy
mennyivel könnyebb eszköz a golyóstoll. Fur-
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fangos középkori feladványok mozgatták meg az
agytekervényeket. A hitelesség miatt még gipsz-
bõl öntött Mátyás-fejet is lehetett díszíteni.

Egyéb programok

Középkori játékudvar: itt olyan játékokkal
vártuk a gyerekeket, amelyek a középkorban is
népszerûek voltak. Lehetett falovacskázni,
földitekézni, ugrálóiskolázni, és a kalodát is ki
lehetett próbálni. No, itt is sok szülõt láttunk!

Szent László lovagrend lovagjai: egész nap
állták a viaskodni vágyók rohamát. Ki lehetett
próbálni a kardot, a sisakot, lehetett vívni a lo-
vaggal, íjászkodni. A bemutatókat is nagy kö-
zönség nézte.

Megtartottuk a könyvtárainkban hónapok óta
folyó Mátyás, az igazságos címû rajzpályáza-
tunk eredményhirdetését. Több száz rajz érke-
zett be. 28 helyezett és sok-sok ajándék dicsérte
a míves rajzokat. Az egyik elsõ helyezett ovis

anyukája felhívott telefonon, megköszönte, hogy
ilyen boldog napja még nem volt a kislányának.

A színpadon közben fellépett a kispesti Eöt-
vös iskola A tétényi bíró címû darabjával, Ribár

Andrea reneszánsz citerajátékával és dalaival. A
rendezvényt pedig a Company Canario Históriás
Táncegyüttes táncbemutatója és táncháza zárta.

És végül, de nem utolsósorban: a rendezvényt
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Ré-
giójának könyvtárai szervezték, összesen tizen-
négy könyvtár. Köszönet a kollégáknak, akik
együtt játszottak, és azoknak is, akik közben a
nyitva lévõ könyvtárakban kölcsönöztek, tájékoz-
tattak, és irigykedve gondoltak arra, hogy mi-
lyen jó is lenne közöttünk. De az élet nem áll
meg, a kölcsönzésnek folynia kell! A (ma diva-
tos szóhasználattal) csapatépítés kitûnõ alkalma
volt ez a program, miközben közelebb kerülhet-

tünk olvasóinkhoz. Nagy vita van mostanában
arról, hogy lépjünk-e ki könyvtáraink falai kö-
zül. Ez a nap beigazolta, hogy igenis megéri!

Egy pár aranyköpés

Nyugdíjas házaspár kérdése Mátyás királyhoz:
Nem akarja átvenni Gyurcsány helyét? Király:
Majd ha az államkincstár nem kong üresen.

Angol anyuka kérdése szintén a királyhoz: Te
egész nap itt vagy? Kérsz forró gyümölcsteát?
Ugyanennek az anyukának a gyereke, úgy tûnt,
nem érti, hogy mit mond neki a kolléga, õ meg-
kérdezte az anyukát. Ért a gyerek magyarul? A
gyerek erre megszólalt: És beszélek is!!!

Kolléga a királyra mutat, és egy gyerekhez
fordul: Nézd, ott van Mátyás király! Gyerkõc:
Aha, az orra stimmel:-)

A Népmese napja kiírás a könyvtár bejáratá-
nál volt, a sátorfeliratok meg nem árulkodtak
arról, hogy ez milyen rendezvény. Bácsi a ko-
lozsvári sátornál: Maguk Kolozsvárról jöttek? Én
is székely vagyok.

Anyuka vadul mobilozik: Azonnal gyertek ide
a Sétáló utcába, mert itt van Mátyás király!

Király furfangos kérdése: Mi volt Mátyás
király híres madara? Gyerek hosszasan gondol-
kodik, és ránéz a mögötte álló Solymár városá-
ra, ahol a Solymári csóka c. mesét dolgozták fel:
Hát... a CSÓKA!

Gyerek a kikiáltóhoz: Képzeld, én hazamen-
tem, és felvettem egy másik kabátot, hogy ne
ismerj fel. Én most álruhában vagyok. Elindul-
hatok újból a próbatételekre?

Budavári Klára

Közlemény

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni
meg mindazok támogatását, akik 2007. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008.
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A
felajánlott összeget – 35 036 Ft – a kuratórium a
Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálá-
nak tizedik évfordulója alkalmából készülõ kö-
tet kiadására fordítja.

A korábbi évben az alapítvány javára felaján-
lott összeget a kuratórium a fenti évfordulók al-
kalmából hirdetett és beérkezett oktatói és
hallgató pályázatok jutalmazására használta fel.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár


