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Korszerû kalendárium

Új, digitális oktatási segédanyag
a Neumann-ház szolgáltatásai

között

http://jelesnapok.neumann-haz.hu

„Isten veled, jelöletlen idõ.”
(Nemes Nagy Ágnes) – Jeles napok

Jeles napok címmel új, digitális oktatási segéd-
anyagot tett közzé a Neumann-ház 2006 májusá-
ban. Az internetes gyûjtemény a kalendárium, a
világi és az egyházi ünnepek, a történelmi és
egyéb évfordulók témakörében kínál több mû-
veltségterületen is használható tananyagot. Az
irodalmi és szakirodalmi szövegekbõl, részletek-
bõl, multimédiás elemekbõl álló digitális össze-
állítás elsõsorban a tanórák színesítését, az óra-
vázlatok készítését, a tananyagrészletek kibontá-
sát, az ünnepségek szervezését segíti elõ, vala-
mint gazdag kínálatot nyújt különbözõ iskolai
vetélkedõkhöz, szabadidõs programokhoz is.

A folyamatosan gazdagodó, hiánypótló gyûj-
temény nemcsak a diákok, hanem a felhaszná-
lók más csoportjai számára is hasznos mûvelõ-
déstörténeti ismereteket közvetít.

A középkori templombelsõt idézõ bevezetõ
animáció (intró) – figyelemfelhívó címlapként –
a katedrálisok kõrózsa ablakát és a tizenkét ál-
latövi szimbólumot jeleníti meg, miközben fel-
hangzik a kódexmásoló szerzeteseket idézõ meg-
zenésített Dsida Jenõ-versrészlet a Misztrál együt-
tes elõadásában. A nyitó oldalra érkezve az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban õrzött XIX. szá-
zadi földgömb talapzatának ritkaságszámba
menõ, magyar feliratú zodiákus rajzát láthatjuk,
míg a hagyományos paraszti kultúrára való uta-
lásként végigkíséri a felhasználót a parasztházak
gerendáira emlékeztetõ faerezet-motívum. A
honlap grafikáját a Neumann-ház felkérésére a
ColorPlus Kft. készítette el, a mûvészeti vezetõ
Jankovics Marcell volt.

Jankovics Marcell köszöntõje
a Jeles napok honlap

bemutatóján

„…Isten versének
ritmusa”

(Babits Mihály)
– Az ünnepek

listája

A virtuális antoló-
gia gerincét az ún.
ünneplista képezi,
amely jelenleg közel
hétszáz ünnepet, év-
fordulót számlál. Ösz-
szeállításának fõ
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szempontja az európai és a magyar tradíció,
valamint a kalendárium jeles napjainak kultúr-
történeti vetülete volt. A listában elsõsorban azok
az ünnepek szerepelnek, amelyek a mai napig
részei a társadalom közös, eleven emlékezeté-
nek. Helyet kaptak a felsorolásban a hagyomány-
ba mélyen ágyazódó, de mára már kiveszõ ün-
nepek csakúgy, mint az újabb keletû emlékna-
pok és világnapok. Önálló ünnepoldal készült a
tizenkét hónap számára, ahogy a teljes év gon-
dolatköréhez is, feldolgozva az idõ, a kalendári-
um, a naptári rendszer témáját.

Minden egyes ünnephez megfelelõ leírást, szak-
irodalmi szöveget társítottunk. Ezekhez elsõsorban
a Neumann-ház által már digitalizált, eredendõen
papíralapú forrásokat használtuk fel. Bálint Sán-
dor: Ünnepi kalendárium 1-2., Karácsony, pünkösd,
húsvét, Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium,
Hahn István: Naptári rendszerek, idõszámítás,
Supka Géza: Kalandozások a kalendáriumban és
más érdekességek; Dömötör Tekla: Magyar nép-
szokások – csak néhány a Jeles napokban idézett
jelentõs munkák közül. Az ünnepekhez hozzáren-
deltük a már digitalizált kötetek megfelelõ fejeze-

tét, részletét, a címre rá-
kattintva pedig elérhetõ
a teljes kötet is. A fel-
használt szakirodalom
menüpont alatt megte-
kinthetõ azoknak a mû-
veknek a listája, ame-
lyeket idéztünk a Jeles
napok ünnepoldalain.
Mintegy háromszázöt-
ven ünnephez – elsõsor-
ban az újabb keletû vi-
lágnapokhoz és nemzet-
közi napokhoz – a Neu-
mann-ház irodalmi
szerkesztõsége készítet-
te el az ún. ünnepleírást.

Az egyes ünnepoldalakhoz a szakirodalmi rész-
leteken kívül szépirodalmi idézetek kapcsolódnak.
Elsõsorban a Neumann-ház szerverein tárolt, ko-
rábban feldolgozott szövegek szerepelnek az össze-

állításokban (Biblio-
theca Hungarica Inter-
netiana, http://www.
neumann-haz.hu/tei/
bhi/, Digitális Irodalmi
Akadémia http://www.
irodalmi akademia.
hu). Több esetben ta-
lálkozhat a felhasználó
más internetes gyûjte-
mények részleteivel is
(pl. Magyar Elektroni-
kus Könyvtár).

A közel ötezer szép-
és szakirodalmi idézet
sok hónapos szerkesz-

Ünnepoldal

„Nap-napra omlik, év hamvába hull”
(Jékely Zoltán )
– Szakirodalom, szépirodalom
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tõi munka eredménye csakúgy, mint a majd négy-
ezer – más szerverekre mutató – ugrópont (link),
amelyeken keresztül további információkat kaphat
a felhasználó. Az egyes ünnepekre vonatkozó, il-
letve vonatkoztatható url-ek kiválogatásához nagy
segítséget nyújtott a Neumann–ház legrégebbi szol-
gáltatása, a WebKat.hu. néven ismert katalógus
(http://www.webkat.hu).

„Mostan színes tintákról álmodom.”
(Kosztolányi Dezsõ)

– Multimédiás elemek

A szövegrészletek mellett multimédiás elemek
sokasága is színesíti az ünnepoldalakat. Több mint
250 hangzóanyag (mondóka, vers, versrészlet, nép-
dal, megzenésített vers) szerepel a honlapon – töb-
bek között – Bodza Klára, Huzella Péter, Szabó
András és a Misztrál együttes elõadásában.

Grafikusok közremûködésével az ünnepek egy-
egy körülhatárolt csoportjához is készültek illuszt-
rációk. Kun Fruzsina tizenöt Mária-ünnephez fes-
tett képe, Kakasy Éva az ökológiai környezettel
kapcsolatos világnapokhoz készített illusztrációi,

Kormány Vera a tizenkét hónapot megidézõ rajza,
valamint gyermekrajzok, fotók százai és a Bíró Fe-
renc egyedi gyûjteményébõl származó diafilmkoc-
kák is színesítik az odalakat.

A ColorPlus Kft.-vel való együttmûködés ered-
ményeként harminckét animáció és tíz kis video-
film készült a magyar szentek és boldogok, a
magyar Nobel-díjasok és a világnapok témájában.
Az interaktivitást szolgálja a négyféle játék – me-
móriakártya, keresztrejtvény, puzzle és kvízjáték.
Az irodalmi idézetekhez kapcsolódó ezerkétszáz
kvízkérdés a hónapokhoz és az egyes ünnepekhez
kötõdik.

„Oh, a szárnyas idõ hirtelen elrepûl”
(Berzsenyi Dániel) – Gyarapítás, bõvítés

Az internetes közzététel pillanatában majd
tízezer különbözõ elemet (szöveget, képet,
hanganyagot, animációt, videót, interaktív já-
tékot, url-t) tartalmazott a honlap. Ezek közül
sok száz több helyen is szerepel. A bemutató
(2006. május 15.) óta több mint négyszáz kép-
pel gazdagítottuk a virtuális antológia oldala-
it. A nyár folyamán számos szépirodalmi rész-
lettel gyarapodik a gyûjtemény, valamint a
digitalizálási munkálatok eredményképpen
hamarosan közzétesszük Erdélyi Zsuzsanna
Hegyet hágék, lõtõt lépék címû kötetét, Kato-
na Lajos Folklór-kalendárium címû munkáját,
Szentpétery Imre A kronológia kézikönyve
címû könyvét.

A 2006-os esztendõ folyamán további ünnep-
oldalakkal bõvítjük a szolgáltatást. Elsõsorban a
kiemelt magyar ünnepek fõcsoportban szereplõ
évfordulók listája gazdagodik majd jelentõs tu-
dósok, mûvészek, történelmi évfordulók ünnep-
oldalaival.

Az alkalmazott technológia

A honlap XML-alapú adatbázisát és a mû-
ködtetõ programot Szalai Attila készítette el. Az
oldalakat 1024x768-as és 800x600-as képernyõ-
felbontásra optimalizáltuk. Az animációk, vide-
ók, játékok lejátszásához a Macromedia Flash
Player 7-es verziója, az intró lejátszásához a 8-
as verziója szükséges, böngészéshez az Explorer
6.0, a Mozilla és a Mozilla Firefox használatát
javasoljuk.

Sudár Annamária
Neumann-ház

Kormány Vera: Június


