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A sárkány központi figurája a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Sárká-
nyos Gyerekkönyvtárának: nem egysze-
rûen névadója, vezérmotívuma, hanem
egyben a könyvtár szellemiségét is magá-
ban rejti. „Gyerekkorunk kitörölhetetlen
emlékû sárkányai a mesék határán túl is
léteznek. Ez a lét és nemlét határán õrkö-
dõ õsi erõ megkerülhetetlen az életünk
folyamán. Népmeséink változatos alakú
(ember-)sárkánya a mesei képsorokban
útmutatásokat rejthet magában az
(ön)uralom és kincsek megszerzésének
módjáról.” (Stiblár Erika) Aki vállalko-
zik rá, hogy megszerezze a „kincset”, az-
az a tudást, az találkozhat vele a mesés
helyszínen, annak megmutatja az odave-
zetõ utat.

A FSZEK Központi Könyvtárat
2000-ben felújították, s ekkor került sor
gyerekrészleg kialakítására az épületben.
Tervezõje, Jakab Csaba, az eredeti épü-
leten sárkányos motívumokat fedezett
fel, s innen jött az ötlet, hogy a gyerek-
könyvtárat ez a különleges fantázialény
õrizze.

A könyvtár elsõ szintjén, közel hat-
száz négyzetméteren, különleges hangu-
latú térben található a több mint 22 ezer
kötetes állomány, olvasóteremmel, játék-
szobával. Mozgássérültek számára min-
den részleg lifttel is megközelíthetõ. Az
„égig érõ tündérfasor” köti össze a szi-
várványos boltozatot a korszerûen felsze-
relt világos, tágas olvasóteremmel.

Múlt és jövõ egyszerre, párhuzamo-
san érzékelhetõ az ide betérõk számára –
természetesen a szolgáltatások terén is,
hiszen az ide betérõ olvasóközönség nem
csak könyveket és folyóiratokat talál, 
hanem számítógépeket, audiovizuális 
dokumentumokat, társasjátékokat, kira-
kókat is igénybe vehet. Délutánonként
megtelik a játékszoba: a szivacskockák-
ból palotát, várat, tornyot építenek a gye-
rekek.

Szent György-napi sárkányos mesenap

✒✒    Dienes Éva



A Szent György-napi sárkányos
mesenap

2001-ben Kaszás Veronikának köszönhe-
tõen megalakult a Sárkányos Lovagrend
a könyvtárban, ahol „Meseország kirá-
lya” felhívást intézett a mai gyerekekhez,
hogy hû szövetségesekre van szüksége
Fantázia és Valóság határán, akik megvé-
dik és terjesztik a meséket.

Lovaggá válhat mindenki, aki a pró-
bákat kiállja. A programsorozat lezárása-
ként Meseország királya a sárkányos me-
senapon lovaggá ütötte a jelölteket. A
mesenap hagyománnyá vált, majd önálló
rendezvénnyé nõtte ki magát. Az egész
napos családi mesés nap vezérfonala a
lovagkor és a magyar mesevilág ötvözé-
se, mind a meghívott mûvészek elõadása-
iban – színdarabok, báb- és zenei elõadá-
sok –, mind a kézmûves foglalkozások-
ban. Megelevenedik a magyar mesevilág,
találkozhatnak Meseország királyával és
udvartartásával. 

Az idei, tizenegyedik mesenap is eh-
hez méltóan változatos programmal várta
az érdeklõdõket. A hercegnõk bevonulá-
sa után a résztvevõk Meseország tájain
barangolhattak, átkelhettek száraz lábbal
az ezüst- és az aranyfolyón, a könyvszur-
dokban varázsgyûrût repíthettek az alvó
ördög szarvára. Találkozhattak a furfan-
gos udvari kancellárral dolgozószobájá-
ban, és furfangos kérdéseket tehettek fel
neki. A hölgyek ékszereket, az urak cí-
merkitûzõt készíthettek kézmûves foglal-
kozás keretében, a Cellux csoporttal. A
Mare Temporis Alapítvány udvarhölgyei
táncot, hölgyekhez méltó viselkedést ta-
nítottak a hercegnõknek, a lovagok ko-
moly kiképzést tartottak az apródoknak
bajvívásból, udvari etikettbõl, és a nehéz
próbák segítségével felkészítették a lo-
vagjelölteket a sárkánnyal való küzde-
lemre. Együttes erõvel teljes gyõzelmet
arattak, és sorfalat állva tisztelegtek Me-
seország királyának bevonulásakor. Az
ünnepélyes ceremónia keretében Mese-
ország királya udvarába befogadta a her-
cegnõket és az apródokat. A varázslatos
nap Gryllus Vilmos Égen nyíló Bodzavi-
rág címû koncertjével zárult.

„Aki nem hiszi, járjon utána!” ■
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