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így ténylegesen meggyõzõdhetünk róla, hogy a játék
szerte az országból szerzett magának híveket.

Ha az idõközben felmerülõ ötleteknél tartunk,
szólni kell a sorsolásról is. Sokat gondolkoz-
tunk rajta, hogyan lehetne igazságosan elve-
szíteni a kortárs írók és közszereplõk által
felajánlott dedikált köteteket. Végül azt talál-
tuk ki, hogy gyermekkönyvtári olvasóinkkal
minden hónap elején kisorsolunk négy szám-
jegyet, melybõl összeáll egy irányítószám. Az
irányítószámhoz tartozó község, város vagy
kerület könyvtárosával felvesszük a kapcsola-
tot, elküldjük neki a könyvet, amit õ hagyhat
el a szerencsés településen. Závada Pál Milota
címû dedikált remekmûve például így veszett
el Tarnaszentmiklóson.

Az eddig eltelt két hét során már új támoga-
tókra is akadtunk. Említhetem a Könyv Paradi-
csom kulturális hírportált vagy a Könyvmoly-
képzõ Kiadót, melyek nagyobb tétel könyvet
adtak (illetve e sorok megírásának pillanatában
még csak ígértek) a játéknak elvesztésre. De
csatlakozott például a keszthelyi városi könyvtár
(könyvtárak közül elsõként és eddig egyedüli-
ként), a kitûnõ dalszövegíró, Horváth Attila, az
egyik legnépszerûbb sci-fi honlap, az SF portál,
vagy éppen a Magyarországi Amerikai Futball-
csapatok Szövetsége. De az elveszített könyvek
is legalább ilyen színes és széles spektrumon
mozognak: Danielle Steel éppúgy ott van a lis-
tán, mint Radnóti válogatott versei. Nem szab-
tunk határokat.

A játék még csak épp hogy kezdetét vette. A
most tapasztalt lendület bizonyosan alábbhagy
majd. Talán néhányan kedvüket is vesztik, ha
hamarosan nem látják, hogy a megtaláló jelent-
kezik a neten. De a többség – ebben bízunk –
mégis életben tartja majd a játékot. Hiszen ját-
szani jó. És olvasni is.

Az meg már csak hab a tortán – nem több, de
nem is kevesebb –, hogy végre könyvtárakról
szóló cikk jelent meg a Népszabadság címlap-
ján, sõt a pozsonyi Új Szóban is, de könyvtárak-
ról beszéltek a rádióban, az internetes portálokon,
mi több, a kereskedelmi csatorna – igaz, reggeli
– híradójában is. Mindezt úgy, hogy az apropó
a könyv és az olvasás, és még csak Gyõzike
kutyáját sem kellett hozzá ellopnunk.

Végezetül két olvasói hozzászólást idéznék a
blogunkról. Véleményük talán többet elmond a
játékról, mint az eddig leírt sorok összesen.

„Ma, mint egy eszeveszett gyerek, izgalom-
mal telve, érdekes félmosollyal az arcomon, el-
hagytam életem elsõ könyvét. Én nem nyomtat-
tam az oldalt, hanem kézzel írtam, nekem így
jobban tetszik, valahogy személyesebb a sze-
mélytelenségben... CSODÁLATOS érzés volt!
Mikor leszálltam a HÉV-rõl, egy srác megkér-
dezte, hogy nem az enyém-e a könyv. Én csak
annyit tudtam mondani, hogy most már nem :-).
Milyen érdekes, hogy ez is mekkora örömöt
okozott!” – Gabi

„A találás érzése legalább annyira jó, mint az
elvesztésé, kipróbáltam, megborzongat, felemel,
hogy részese lehetek ennek, ugyanis nagyon hi-
ányolom azt, hogy a gyerekek, de leginkább a
felnõttek, nem olvasnak eleget. Bámulják a té-
vét, csapongnak a neten...

De itt olyan jó hasonszõrûekkel könyvekrõl
beszélni...” – szhcsilla

Buzai Csaba

Nagyanyáink öröksége

Faltisz Alexandra grafikusmûvész kedves, játékos
hangulatú meseillusztrációinak tárlata után a téglási
Városi Könyvtárban a hagyomány, az egyéni és a
közös múlt tisztelete kapott fõszerepet.

A 2008. március 20. és május 16. között lát-
ható régi, írásos falvédõkbõl összeállított kiállí-
tás a téglási emberek, családok összefogásának
olyan szép példája, amely ismét bizonyította,
hogy kis közösségünk ma is szeretettel és büsz-
kén õrzi hagyományait, emlékeit.

Errõl tett bizonyságot a kiállítás megnyitó
ünnepségének bensõséges, múltidézõ hangulata,
s ennek fontosságát támasztották alá meghívott
vendégünk, Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató,
muzeológus a gyûjtemény jelentõségét hangsú-
lyozó gondolatai is.

A Sóstói Múzeumfalu munkatársának meg-
nyitó beszédét az alábbiakban közöljük:

„Isten hozott, kedves vendég”
A téglási Városi Könyvtárban látható a Nagy-

anyáink öröksége címû, a helyi lakosok által
felajánlott, kölcsönadott régi falvédõkbõl össze-
állított idõszaki kiállítás. A könyvtár termeiben
kb. negyven falvédõt, fésû-, kefetartót, stelázsi
csíkot, házi áldást láthatunk.

A kiállításrendezõk bemutatják azt a fejlõdés-
menetet, amikor is a hagyományos technikával
és motívumkinccsel készült paraszti textíliákból,
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azok feliratos darabjaiból polgári hatásra kiala-
kultak a most látható falvédõk. Ezen textíliák
térhódítása annyira teljesre sikerült, hogy az
1950-es, ’60-as évekre a paraszti háztartásokból
és lakásbelsõkbõl csaknem teljesen kiszorultak a
hagyományos textilek, átadva helyüket a még
sokkal giccsesebb, tarka nyomású vászon falvé-
dõknek.

A falvédõket nehéz beilleszteni a megszokott
fogalmi kategóriákba. A feliratos falvédõ maga
már nem vált népmûvészetté, ha születtek is
egyéni próbálkozások, a legtöbb házilag meg-
komponált falvédõ legfeljebb naiv átfogalmazást
nyújtott. Tagadhatatlan, hogy ezek a darabok
túlnyomórészt hamisak és giccsesek, de mind-
annyiunk számára kedvesek.

E tárgyakat a nép, gyakorlatilag a parasztság
használta, esetleg készítette. A falvédõk, felira-
tos textilek helye idõben átmeneti az egykori
paraszti világ és a mai lakások közt; átmeneti
társadalmi talaját illetõen is, a parasztság mellett
a városi közép- és kispolgárság, a munkásság
rétegeit is magában foglalja. A falvédõk térhódí-
tása összefügg a fehérre meszelt, festett konyha
terjedésével, mert ezt már lehetett és érdemes is
volt díszíteni, óvni a szennyezõdésektõl. Az elõ-
nyomott, félkész falvédõket az elsõ világháború
körül már a piacon is kínálták, azok eljutottak a
falusi, külvárosi lakásokba, de még a házi-
asszonyok, lányok varrták, hímezték õket. Ez az
olcsó és könnyen tisztán tartható, lényegében
falikép szerepet nyert, tetszetõs lakásdísz a leg-
szegényebb otthonokba is bekerült.

A bemutatott falvédõket négy fõ típusba so-
rolhatjuk. Vallásos szentenciák, pl. „Házi áldás”,

„Isten hozott, kedves vendég”, „Kétségek és

gondok között de sokszor elcsüggedtem már,

Hittel, munkával, szorgalommal legyõztem min-

den akadályt”. Politikai, (hazafias, háborús), pl.
„32-es baka leszek én”. Hétköznapi normatívák
– konyhai aranymondások, háziasszonyt dicsérõ
feliratok, közmondások, pl. „Rend és tisztaság

ékesíti a konyhát”, „Az otthonnak tisztasága az

életnek lesz boldogsága”, „Aki férjhez akar

menni, tudnia kell sütni, fõzni”, „Nincsen tûz fa

nélkül, nincsen ebéd pénz nélkül”. Ezek a szö-
vegek a családi harmóniát, a tisztaságot, rendet,
szorgalmat hangsúlyozzák. Falvédõkultúránk
azonban nem családközpontú, hanem asszony-
központú volt, a nõi öntudatosulás egyik elsõ,
széles körû megnyilvánulása. Az utolsó s talán
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legnagyobb téma a nóta- és mûdal-illusztrációk,
zsánerképek, pl. „Ne hagyd el soha azt, ki téged

szívbõl imád”, „Ott fogsz majd sírni, ahol senki

sem lát”, „Szeretnék május éjszakáján letépni

minden orgonát”. Itt szinte mindig a férfi és a
nõ boldog, boldogtalan szerelmi kapcsolatáról
van szó. Kevés olyan falvédõ van, amely falusi
környezetet, szegény vagy szegényes konyhát
mutat be.

Ez a kiállítás is igazolja K. Csilléry Klára

véleményét, aki a következõket írta: „Amikor e
falvédõk hímzéseit, sete-suta rajzolatait, helyes-
írási hibáktól terhes rímeit megmosolyogjuk, ne
feledkezzünk meg arról, hogy mindez egy igen
nehéz, hol megélhetési gondokkal, hol az élet-
forma elkerülhetetlen átállásának problémáival
teli idõszak emléke. Ha torz módon is, de tükrö-
zõdik bennük a régi élet kötöttségeitõl való sza-
badulás óhaja s egy jobb, polgárosultabb élet-
mód utáni vágy is.”

A kiállítás rendezõinek célja az volt, hogy a
látogatókat megismertessék az igazi értékekkel,
ugyanakkor be is mutassák egy adott korszak
ízlésvilágát, a társadalmi rétegek közötti különb-
ségeket, illetve azonosságokat is.

A hangulatos megnyitót Kathona Mónika nép-
dalénekes gyönyörû hangja, valamint a „Ha jó a

bor s jó az étel, majd a vendég sem szalad el”

feliratú falvédõhöz dukáló házi bor kóstolgatása
tette emlékezetessé.

A kiállítás anyagát május közepéig tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk.

Bodnár Zsuzsanna

néprajzkutató, muzeológus

Kitüntetés

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
je kitüntetést vehette át Vizy A. Szilveszer elnöktõl
Murányi Lajos, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyv-
tárának nyu-
g a l m a z o t t
könyvtárosa
március 17-
én az akadé-
mia székhá-
zában rende-
zett ünnepsé-
gen. Szívbõl
gratulálunk!




