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FilmPakk – film, szórakozás és 
tudás egy dobozban

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Csorba Győző Könyvtár 
új szolgáltatási csomaggal egészíti ki a népszerű KönyvtárMozi programot Baranya megyé-
ben. A pályázati projektben létrehozott FilmPakkokkal a KönyvtárMozikat működtető könyv-
tárak programjait szeretnénk gazdagítani, valamint a „mozigépész” könyvtáros, pedagógus 
munkáját segíteni. A szolgáltatás kialakításához a hasonló programokat már évek óta sikere-
sen működtető könyvtárak (a Grazi Városi Könyvtár, illetve a Bécsi Központi Könyvtár) gyakor-
latát vettük alapul.

Az eddigi tapasztalatokat és a lakosság érdeklődési körét figyelembe véve a könyvtár mun-
katársai a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) több mint 500 filmből álló adatbázisá-
ból válogattak az animációs filmek, a kötelező olvasmányok híres filmadaptációi és a magyar 
klasszikus játékfilmek közül. A FilmPakkok az adott filmek témájára építve dokumentumok 
széles választékát: új és antikvár könyveket, CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket, diafilmeket, 
társasjátékokat kínálnak a használóknak a teljesség igénye nélkül.

A csomagban található kiadványokkal nem titkolt célunk – a magyar filmkultúra megismer-
tetése mellett – az olvasás népszerűsítése a nézőközönség életkorának megfelelő kínálattal. 
A kölcsönözhető dokumentumok leírása mellett ebben a kiadványban a filmezést követő kö-
zös beszélgetéshez, könyvtári foglalkozásokhoz kínálunk útmutatót. A filmismertetők, a ren-
dező és a szerző életrajza, a témához kapcsolódó ismeretanyagok, érdekességek, filmkritikák, 
játék- és kreatív ötletek segítségével könnyebben fel lehet készülni egy-egy foglalkozás leve-
zetésére.

A gyerekeknek szóló pakkok tematikája szervesen illeszkedik az adott meséhez/filmhez. 
Olyan tudásanyagok feldolgozására, mélyítésére is lehetőséget adhat, amelyekre az iskolai 
tanórák keretében sokszor nem jut elég idő. A könyvtári foglalkozások egy-egy iskolai, óvodai 
programsorozathoz, témahéthez is kapcsolhatóak, együttműködve a körzeti iskolákkal, óvo-
dákkal, civil szervezetekkel. A felnőtteknek szóló pakkok nagy része azokra a filmalkotásokra 
épül, amelyek kiérdemelték, hogy az „53 magyar film” filmválogatásban is benne legyenek. 

Reményeink szerint az új szolgáltatás meghozza a kedvét azoknak a kistelepülési könyvtá-
raknak is, amelyek még nem csatlakoztak a KönyvtárMozi programhoz. Emellett idővel sze-
retnénk a szolgáltatást szélesebb közönség számára is elérhetővé tenni, hiszen komplexitásuk 
révén akár „mozi” nélkül is kiválóan használhatóak.

Bízunk benne, hogy a szolgáltatás bevezetésével a KönyvtárMozikat látogatók számának 
növekedésén túl a beiratkozottak és a kölcsönzők, illetve a könyvtári foglalkozások száma is 
növekszik majd, így közvetetten hozzájárulhatunk a könyvtárak közösségépítő szerepének 
erősítéséhez.

Terveink szerint a pakkokat évente átnézzük, lehetőség szerint frissítjük. Várjuk a „mozigé-
pészek” javaslatait, ötleteit, hogy a szolgáltatás még jobban igazodjon az olvasók igényeihez.

Pécs, 2019. június 26.

 Miszler Tamás
 Csorba Győző Könyvtár
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SZENT PÉTER ESERNYŐJE (1958)
Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyő-

je című kisregénye egy részletesen ki-
dolgozott anekdota köré épül: miszerint 
a gazdag és különcködő úr a törvényes 
örökösök kijátszásával a vagyonát sze-
retett nevelt fiára akarja hagyni. 

A lebilincselő története bizonyítja, 
a szerelem csodákat tehet, legyőzhet 
mindent, még a legnehezebbet, az 
emberben rejlő önzést is. Valójában a 
könyv papírra vetett hadüzenet a pénz 
vélt vagy valós mindenhatóságának. 

A filmet Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regénye alapján Bán Frigyes 
és Vladislav Pavlovič rendezte.  A film főszereplői: Törőcsik Mari, Pécsi Sándor és 
Karol Machata.

A játékfilm magyar-csehszlovák koprodukcióban valósult meg a Hunnia Filmstúdió 
és a Štúdio Hraných Filmov együttműködésében.  A játékidő 86 perc. 

Szereplők
•	 Törőcsik Mari – Bélyi Veronika
•	 Pécsi Sándor – Bélyi János, plébános
•	 Karol Machata (magyar hangja: Pálos György) – Wibra Gyuri
•	 Rajz János – Gregorics Pál
•	 Samuel Adamcík – Müncz Jónás, a fehér zsidó 
•	 Egri István – Sztolarik, közjegyző
•	 Psota Irén – Madame Kriszbay, francia nevelőnő

A pakkban az olvasmányok és tájékoztató dokumentumok mellett a foglalkozá-
sokhoz mellékelt ötletbörze is segítséget jelenthet a  „mozigépésznek”. 

Korosztály: 12–14 évesek (6–8. osztályosok)

FILMISMERTETŐ
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Mikszáth Kálmán
író

(Szklabonya, 1847. január 16. – Budapest, 1910. május 28.)

„Az emberek azért boldogtalanok, mert nem tudják, hogy boldogok.”

Kisnemesi családba született a mai Szlovákia területén található 
tót-magyar faluban, Szklabonyán. A település 1910-ben Mikszáth-
falvára változtatta a nevét. 

A Mikszáth-család valószínűleg 1843 után költözhetett Szkla-
bonyára, ahol az apa a falu kocsmáját és mészárszékét bérelte, 
később már a „gazda” megjelölés volt olvasható fia bizonyítvá-
nyában. Mikszáth iskoláit Rimaszombaton és Selmecbányán vé-
gezte. A beteges Mikszáth saját bevallása szerint kilencévesen 
még nem igazán tudott olvasni, azonban a 6. osztály végére már 
kitűnő eredménnyel végzett. Később Pestre került, ahol jogi ta-
nulmányokat folytatott, de diplomát nem szerzett.

Iskolái befejeztével visszatért Nógrád megyébe, ahol 1871-ben 
Mauks Mátyás szolgabírónál Balassagyarmaton szolgabírósági es-
küdtként helyezkedett el. Megpróbálkozott az újságírással is: különböző fővárosi lapok közölték 
cikkeit, többek között az Igazmondó, a Szabad Egyház, a Fővárosi Lapok és a Borsszem Jankó.

1873-ban apai engedély nélkül feleségül vette Mauks Mátyás leányát, Mauks Ilonát. Még 
ebben az évben meghaltak szülei, s ő feleségével együtt a fővárosba költözött. Budapesten 
borzalmas nyomorban éltek, Mikszáth filléres cikkekből próbálta fenntartani családját. Kétév-
nyi házasság után a nélkülözés miatt Mikszáth elvált feleségétől, úgy érezte, rendes jövedelem 
nélkül nem méltó a felesége kezére. 1878-ban a Szegedi Naplóhoz hívták munkatársnak, itt 
talált újra írói önmagára. Itt írta meg 1881-ben a Tót atyafiak, majd A jó palócok című novellás-
kötetek legszebb darabjait, amelyek fordulatot, népszerűséget és jómódot hoztak az életébe. 
Miután tehetős polgárrá vált, hét év elteltével újra megkérte Mauks Ilona kezét, aki igent 
mondott; később három gyermekük született. 

Szerzői stílusa közvetlen. Úgy mondja el a történetet, mintha baráti társaságban mesélne, 
az anekdota fontos szerepet kap. Lélekben sosem szakadt el szülőföldjétől. Kedvenc témái a 
parasztság élete, a dzsentri ábrázolása és a történelemből vett témák. Palócföldről így vallott: 
„A tündérkert se szebb tán, a Kelet gyöngyei se bájolóbbak, mint a ti borókabogyóitok.” 

A jó palócok és a Tót atyafiak novelláskötetek mellett Mikszáth számos regényt is írt, pl. 
A Noszty fiú esete Tóth Marival, Beszterce ostroma vagy a Szent Péter esernyője. 1881-ben a 
Petőfi Társaság, 1882-ben a Kisfaludy Társaság választotta tagjának, 1889-ben pedig a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja lett. 1887-től élete végéig országgyűlési képviselő volt. Írói mun-
kásságának negyvenedik évfordulóján munkájáról így beszélt: „Én már körülbelül megírtam, ami 
énbennem volt. Megírtam azzal a tudattal, hogy ezért nem jár nekem semmi különös érdem, 
hiszen azért, mert az ember az anyját szereti, még sohasem dicsértek meg senkit. Én csak a ha-
zámat szeretem. Az nem igaz, hogy negyven évig dolgoztam. Én csak mulattam negyven évig.ˮ

1910. május végén halt meg hosszú betegeskedés után. Utolsó írása, A fekete város megje-
lenését már nem érte meg. Munkái sok filmrendezőt megihlettek, regényeiből sorra készültek 
az egész estés filmek. A Kerepesi temetőben néhány marék szklabonyai földdel együtt helyez-
ték örök nyugalomra.

ÉLETRAJZOK
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Bán Frigyes
Kossuth-díjas filmrendező

(Kassa, 1902. június 19. – Budapest, 1969. szeptember 30.)

Bán Frigyes a szakmát a gyakorlatban tanulta meg, és az így kiérlelt klasszikus 
stílusát nagyon eltérő tematikájú és műfajú filmekben érvényesítette a vígjátékok-
tól a társadalmi drámákig és az irodalmi adaptációkig. 

Hadapródiskolát végzett, de nem lett belőle katona. 1922-ben Budapestre ke-
rülve megismerkedett a filmszakmával, és elkezdett dolgozni a Star és a Phőnix 
filmgyárakban. Különböző munkakörökben próbálta ki magát, volt felvételvezető, vágó, ren-
dezőasszisztens, ötletíró, forgatókönyvíró is. A némafilm hanyatlása idején évekre színpadi 
színész lett. 

1934-ben került vissza a filmgyártáshoz, 1939-ben rendezte első játékfilmjét Mátyás rendet 
csinál címmel. Ennek a kortárs tematikájú vígjátéknak sajnos nem maradt fenn egyetlen kó-
piája sem. 1940 és 1944 között tizenkét film direktora volt. 1948-ban rendezte a nagysikerű 
Talpalatnyi föld című filmjét. Az 1953-ban forgatott Semmelweis című filmjéért életrajzi díjat 
kapott Karlovy Varyban. Szívesen dolgozott irodalmi alkotásokkal is. Három fontos adaptá-
ciója: az Úri muri (1949), a Szent Péter esernyője (1958), és a Szegény gazdagok (1959) című 
Jókai-adaptáció. 

Háromszor kapott Kossuth-díjat, emellett 1952-ben érdemes művész, 1966-ban kiváló 
művész díjjal tüntették ki. 1967-ben kezdte el forgatni a Bolondos vakáció című filmet, ezt 
azonban befejezni már nem tudta. Autóbalesetet szenvedett, 1969. szeptember 30-án halt 
meg Budapesten.

Filmjei
•	Mátyás rendet csinál (1939)
•	Zavaros éjszaka (1940)
•	Az utolsó dal (1941)
•	Kadétszerelem (1941)
•	Háry János (1941)
•	Egy éjszaka Erdélyben (1941)
•	5-ös számú őrház (1942)
•	Valahol Oroszországban (1942)
•	Az éjszaka lánya (1942)
•	Csalódás (1942)
•	Tengerparti randevú (1943)
•	Legény a gáton (1943)
•	Éjjeli zene (1943)
•	A három galamb (1944)
•	Azért is maradok (1944)
•	Mezei próféta (1947) 
•	Talpalatnyi föld (1948)
•	Úri muri (1949)
•	Felszabadult föld (1950) 

•	Tűzkeresztség (1951)
•	Első fecskék (1952)
•	Semmelweis (1952)
•	Rákóczi hadnagya (1953)
•	A császár parancsára (1956)
•	Zsebek és emberek (1956)
•	Csendes otthon (1957)
•	Csigalépcső (1957)
•	Szent Péter esernyője (1958)
•	Szegény gazdagok (1959) 
•	Rangon alul (1960)
•	Napfény a jégen (1961)
•	Felmegyek a miniszterhez (1961)
•	A pénzcsináló (1964)
•	Kár a benzinért (1964)
•	Büdös víz (1964)

ÉLETRAJZOK
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TUDTAD-E? 
•	 Mikszáth Kálmán összesen 135 álnéven írt. Legismertebbek: Fáy László, Kákay, Kiscsolti 

Károly, Scarron. Ezek között számok, matematikai jelek és mitológiai nevek is akadnak.
•	 Legkedvesebb regénye, a Szent Péter esernyője a későbbi korok legnépszerűbb Mik-

száth-regénye lett.
•	 Az 1894-ben nyaralás közben írt regény a következő évben jelent meg az Új Idők lapban 

folytatásokban. 
•	 Ezt a Mikszáth-művet a híradások szerint tizennégy nyelvre fordították le a költő életében.
•	 Theodore Roosevelt annyira élvezte a Szent Péter esernyője című regényt, hogy az 1910-es 

európai körútja alatt meglátogatta Mikszáth Kálmánt, hogy kifejezze csodálatát. A találko-
zásról Mikszáth így ír: „Olvastam az ön regényét, a Szent Péter esernyőjét, s mondhatom: 
azóta ön az én kedvenc íróm.”

•	 A mű cselekménye az Osztrák-Magyar Monarchia idején (1867–1918) játszódik, 1873-ban 
indul, és az 1888-as házassággal zárul. 

•	 A regény fő helyszíne, Glogova szláv hangzású, valószínűleg kitalált, fiktív falunév. 
•	 Mikszáth számára szülőföldje egész életében nagyon fontos volt. Amikor tehette, vissza-

látogatott a Felvidékre, „a görbe országba”. 
•	 A palócokat Mikszáth emelte be az irodalmi köztudatba. A jó palócok című művében 

bemutatja a palócok mindennapjait születésüktől a halálukig, hiedelmeikről, babonáikról, 
érzéseikről, hitükről és a tájról is átfogó képet kapunk.

•	 Palócföld hazánk északi részén terül el, a Mátrától és a Bükktől északra fekvő terület: a 
Felföld valamint a Mátra vidéke. 1920-ban, Magyarország szétdarabolásakor a Palócföld 
egy része is mai határainkon kívülre került, a mai Szlovákia része lett. 

•	 A tótokat ma szlovákoknak mondanánk. 1890-ben az akkori népszámlálás szerint 1.896.614 tót 
anyanyelvű magyar lakott Magyarország területén, s így a tótok a lakosság 12,53%-át tették ki.

•	 A palóc név az orosz, lengyel „palovec” kun jelentésű szó átvétele. A palóc ősi, hunféle 
nép, nem tudjuk pontosan meghatározni, mikor kerültek a Kárpát-medencébe. 

•	 Prakovszky, a siket kovács című elbeszélésé-
ben Mikszáth arról ír, hogy gyermekkorában 
a kovácsműhelyek pótolták az újságokat. 
A messziről érkező utasok kicserélték az infor-
mációikat egymással, amíg lovat patkoltattak. 

•	 Hollókő az ország egyetlen olyan faluja, 
amely 1987-ben felkerült az UNESCO vi-
lágörökség listájára, és így világszerte ismert. 
A 17–18. században kialakított falu a tradicio-
nális palóc építészet és a 20. századot meg-
előző falusi élet olyan páratlan példája, ame-
lyet sikerült eredeti állapotában megőrizni. 
Hollókő napjainkban is lakott település. 

•	 Magyarország egyetlen Mikszáth múzeumát Horpácson, az író választott nógrádi ottho-
nában rendezték be.

TUDTAD-E
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A palócok hittek a babonákban, kísértetekben, tündérekben, ez a hiedelemvilág Mik-
száth szépírói munkájában is visszatér.

Válogatás a palóc népi hiedelemvilágból:
- „Leánygyermek születése esetén a bábaasszonyok sietnek vele a templomba, hogy 

még a mise előtt meg legyen keresztelve, mert akkor hamar fog férjhez menni. 
- A keresztelő napján a gyermeket este nem fürösztik meg, hogy meg ne haljon. 
- Néhol a menyasszonyt dézsára vagy mozsárra ültetik, hová utána rögtön oda ül 

valamelyik nyoszolyóleány, így ő is férjhez megy egy év alatt.
- Mielőtt az oltár elé lépnek, a menyasszony iparkodik a vőlegény sarkára hágni, 

hogy az életben uralkodjék rajta.
- Mindkét fiatal egyszerre igyekszik az oltárhoz jutni, mert aki előbb lép oda, az 

előbb fog meghalni.
- Szent András napján (november 30.) több helyen a leányok ólmot szoktak önteni, 

s az olvasztott és vízbe öntött ólom alakból találgatják, hogy kihez mennek majd 
férjhez. Karácsony estéjén is az éjféli mise előtt a fiatalok szintén ólmot öntenek, s 
jósolnak belőle.

- Házasulandó menyasszonynak édes almafa-gallyacskát fonnak a rozmarinból 
készült koszorúba, hogy a házasélete édes legyen, illetve minden gabonaféléből 
tesznek egy szemet a szájába, hogy jó gazdasszony legyen. 

- A karácsonyi vacsora kezdetén a háziasszony mézzel keni meg gyermekeinek 
homlokát, hogy az emberek úgy szeressék őket, mint a méhek a mézet.

- Szent Miklós napján (december 6.) a legények álruhába bújnak, sorra látogatják a 
családokat s a gyermekeknek aszalt gyümölcsöt, mogyorót, diót osztogatnak, de 
amelyik gyermek nem szeret imádkozni, azt korbáccsal legyintgetik meg. 

- Ha valaki beteg, ágya elé fejszét tesznek, úgy, hogy az éle fölfelé álljon; máskor 
imádságos könyvet tesznek a beteg vánkosa alá; vagy a beteg baloldalról veszi 
magára az inget.

- A fogfájós ember tavasszal az első mennydörgéskor hideg vassal érinti meg a 
fogait. 

- December 24-én a gazda kikeresi a tálból a legszebb almát, ezt annyi cikkre szeli, 
ahányan az asztalnál ülnek, s mindenkinek ad egyet. Akinek a cikkjében a mag 
épen maradt, az egészséges lesz az egész éven át, de akinek a gerezdjében a mag 
szét van vágva, az betegeskedni fog, sőt talán meg is hal a jövő karácsonyig.”

Szent Péter:  bibliai alak, Péter apostol a tizenkét apostol egyike, Jézus tanítványa, a 
katolikus hagyomány szerint Róma első püspöke. Jézus adta neki a Péter nevet, amely 
a görög Petrosz, vagyis kőszikla szóból ered. A hagyomány szerint Jézus Krisztus neki 
adta a mennyország kapuinak kulcsait. Mint Krisztus tanítványai közül a legjelentő-
sebb, nem véletlen, hogy Krisztus halála után ő került a keresztény vallás, az új vallás 
élére. A katolikus egyház szerint Péter a pápák, a halászok és Róma védőszentje.

TUDTAD-E
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A FilmPakkban található, a KönyvtárMozi foglalkozásra való 
felkészülést segítő, valamint a film témájában megjelent 

kölcsönözhető dokumentumok listája.

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (Kossuth Kiadó) 
„Boldog, és azt hiszem, hogy az utolsó boldog író. Nemcsak 
azért, mert játék neki az írás, de azért is, mert az életet is játék-
nak tekinti. Reá mosolygott utoljára az adoma tündére. Egy le-
tűnt, kedves kor krónikása, amelynek kedélyessége ma már csak 
mese, annak a történelmi félmúltnak az írója, amely lassanként 
kikopott az életből, de az emléke még mindig vissza-visszatér.” 
Kosztolányi Dezső Mikszáth Kálmánról. (www.lira.hu)

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője / Különös 
házasság – Nógrádi Gergely tollából (Manó Könyvek Kiadó)
A Szent Péter esernyője és a Különös házasság című regények 
Mikszáth Kálmán életművének talán legjelentősebb és legnép-
szerűbb alkotásai, mindkettő élvezetes, fordulatos, izgalmas 
cselekményű olvasmány, amelyek méltán emelték a nagy me-
sélőt halhatatlan szerzőink sorába. A Manó Könyvek Klassz! 
-sorozatában Nógrádi Gergely az eredeti cselekményt követ-
ve, ám rövidebb formában meséli újra a klasszikus irodalom 
gyöngyszemeit, azzal a céllal, hogy a remekművek a mai fia-
talok számára is érthető és szerethető olvasmányok legyenek. 
Ugyanakkor a kiadó nemcsak a nagy nemzeti legendák meg-
ismertetéséért, de az értékes írói örökség megóvásáért is síkra 
száll: a sorozat köteteit számos, az eredeti regényekből kiemelt 
szövegrészlet gazdagítja. (www.lira.hu)

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője – Hangoskönyv 
MP3 – Előadó: Benedek Miklós (Titis Kft.)
„Hát persze, hogy Szent Péter volt! Miért is ne lett volna? Hiszen 
eleget járt, csütlött-botlott itt azelőtt Krisztus urunkkal. ... S ami 
egyszer nem volt lehetetlen, másodszor is megtörténhetik. Fülből 
fülbe szállott a csodás hír a faluban, hogy a pap kis húgocskájá-
nak egy vászonsátrat küldött le az Úr a nagy felhőszakadás órá-
ján, hogy meg ne ázzék. Magát az Öreg Szent Pétert szalasz-
totta le az árvák és gyámoltalanok gondviselője.” (www.lira.hu)

KÖNYVEK ÉS EGYÉB 
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Valaczka András: Olvasmánynapló  Mikszáth Kálmán Szent 
Péter esernyője című regényéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó)
A Nemzeti Tankönyvkiadó Olvasmánynapló-sorozata Mikszáth 
Kálmán Szent Péter esernyője című regényének feldolgozásával 
bővült. A regény témája nagyon alkalmas arra, hogy az ifjú ol-
vasókkal megszerettesse az írót, és ezzel további műveinek ol-
vasására sarkalljon. A mű izgalmas, fordulatos, szinte krimiszerű 
cselekménye pozitív benyomásokat kelt az ifjú olvasóban, s olyan 
nyomokat hagy benne, amelyek később lehetővé teszik majd a 
nehezebb Mikszáth-művek olvasását is. Az olvasmánynapló kér-
dései is ezt a célt szolgálják. A mű lényegkiemelő feladataival ve-
zeti az olvasó figyelmét a regény cselekményének felidézésében. 
Az olvasmánynapló használatával a diákok jártasságot szereznek 
a terjedelmesebb művek elemzésében. (www.book24.hu)

Mikszáth Kálmán: A gavallérok – A sipsirica – A lohinai fű 
– Kísértet Lublón (M-érték Kiadó)
Az igazi nagyok között melyik a legnagyobb – ez gyakorta ízlés 
kérdése. És egy ilyen névsorban, mint Jókai Mór, Kemény Zsig-
mond, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, csak íz-
lés alapján lehet rangsorolni. De annyi bizonyos, hogy nem lehet 
oly szűken megszabni a legjobb, legszebb, legjelentékenyebb 
magyar széppróza irodalom körét, hogy Mikszáth ne a legelsők 
között foglaljon helyet. (meek.iif.hu nyomán) (www.moly.hu)

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak – A jó palócok (Osiris 
Kiadó)
Mikszáth Kálmán írásainak jellemzője az anekdotikus szerkesztés-
mód és a stilizált élőbeszéd. Az irodalmivá nemesített népnyelv 
gyökere az író gyermekkorában található, a hallott dalokban és 
mesékben, abban a falusi környezetben, melyben a Palócföld fi-
aként nevelkedett. Munkásságának talán legfontosabb állomása 
A tót atyafiak (1880) és A jó palócok (1881) megjelenése. Kétségte-
len: a novelláskötetek hozták meg Mikszáthnak az olvasók szerete-
tét, a kritikusok dicséretét és nem utolsósorban biztos megélhetést. 
A két novellában Mikszáth megtalálta egyéni hangját. Szemlélete 
ugyanakkor még alapvetően romantikus. (www.libri.hu)

KÖNYVEK ÉS EGYÉB 
DOKUMENTUMOK



9

Mikszáthné Mauks Ilona: Két különös házasság 
(Új Palatinus Könyvesház Kft.)
A magyar irodalomtörténet talán legodaadóbb írófelesége, 
Mauks Ilona szeretetteli, egyúttal szellemes és dokumentumok-
ban gazdag visszaemlékezést írt Mikszáth Kálmánról. Az olvasó 
többek közt arra a kérdésre is választ kap: vajon melyik házas-
ságuk évszámát illesztette Mikszáth a „családi biblia” előlapjára? 
(www.bookline.hu)

Margócsy Klára (szerk.): Mikszáth Kálmán (Nagyjaink) 
(Tóth)
A századforduló magyar prózájának egyik legnagyobbját mu-
tatja be Margócsy Klára az általános és középiskolai tanulóknak. 
A szklabonyai szülőháztól a szegedi éveken át az országházig 
követi Mikszáth Kálmán (1847–1910) életútját, majd rátér a nagy 
művek – az iskolai kötelező és ajánlott olvasmányok – velős 
ismertetésére (Tót atyafiak; A jó palócok; Szent Péter esernyő-
je; Gavallérok; Különös házasság; Jókai Mór élete és kora stb.). 
Bár a szerző maga is előad, magyaráz, ismertet, elemez, kom-
mentál, ugyanakkor sok-sok egykorú szövegből, életrajzi for-
rásból idéz – ahogyan annak idején a népszerű Arcok és vallo-
mások sorozat kötetei hozták közel hősüket a mai olvasókhoz.  
(www.moly.hu)

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra – Néprajzi 
kalauz (Holnap Kiadó)
A népi kultúra nemzeti műveltségünk elválaszthatatlan része. 
Csakis bővebb ismeretének birtokában érthető meg igazán 
számos XIX-XX. századi magyar műalkotás. Ez a világos stílus-
ban íródott könyv éppen arra vállalkozik, hogy olvasóját végig-
vezesse a népi kultúra legfontosabb területein. Első változata 
az 1970-es évek elején a néprajz iránt megelevenedett és azóta 
is tartó érdeklődés nyitányán készült. 1973 és 1985 között négy 
kiadásban, 116 ezer példányban hagyta el a nyomdát. Így lett az 
egyik legnépszerűbb és legnagyobb példányszámban kiadott 
magyar néprajzi munka. Nemzedéknyien szerették és ismerték 
meg belőle az elmúló paraszti világot. Az ötödik kiadás a népi 

KÖNYVEK ÉS EGYÉB 
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társadalomról szóló teljesen új fejezettel és a tudományos ku-
tatások további eredményeivel kiegészítve jelenik meg. Eddig 
nem közölt vagy ritkán látható fényképekkel illusztrációs anyaga 
is fölfrissült. A könyv helyet kapott a középiskolás tankönyvjegy-
zéken, néprajzi ismeretek tanításához és tanulásához ajánlott. 
(www.lira.hu)

Beke Mari: 77 magyar népi játék (Corvina Kiadó)
A hetes mágikus szám, szinte minden mesében szerepel – de 
a hetvenhét kétszeresen is az! Illyés Gyula sem véletlenül fűzött 
egybe 77 magyar népmesét: el akarta varázsolni olvasóit. Ennek 
a könyvnek is ez a célja: a varázslat, csak épp Beke Mari módra. 
Mindegyik technikája még abból a messzi-messzi korból szár-
mazik, amikor a szülők és csemetéik nem a boltban vagy az 
interneten vették meg a játékokat, hanem ők maguk csinálták. 
Beke Mari és a sok, a könyvben szereplő 6-14 éves gyerek mind 
azt szeretné, hogy te is csatlakozz hozzájuk, és fedezd fel, mi-
lyen fantasztikus dolog a két kezünkkel alkotni, hiszen már az is 
játék! (www.lira.hu)

Denise Scicluna: A kavicsfestés titkai – Keltsd életre 
a köveket! (Libri Kiadó)
A sziklarajzok az ember önkifejezésének legősibb formái. A kü-
lönböző felületű, formájú és méretű kavicsok tökéletes kézműves 
alapanyagok. Ebből a könyvből ellesheted, hogyan készíthetsz 
brosst, könyvtámaszt, papírnehezéket, aprócska baglyokat és 
még sok más ötletes és színpompás alkotást néhány kődarab-
ból. Ehhez csak egy csipetnyi fantázia kell. Segítségedre lesz a 
könyv szerzője, Denise Scicluna látványtervező is, aki számos 
ötletet és tanácsot ad, hogyan válhat művészetté a kavicsfestés. 
Több tucat ötlet, amelyek alapján bárki életre keltheti, szemé-
lyessé és stílusossá teheti saját kavicsait. (www.lira.hu)

KÖNYVEK ÉS EGYÉB 
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ÖTLETEK KÖNYVTÁRMOZIS FOGLALKOZÁSOKHOZ

Témajavaslatok
•	 népi hiedelemvilág, babonák, csoda
•	 a pletyka természete, hatása 
•	 értékrend – a pénz hatalma
•	 kritikus gondolkodás
•	 a gyermekek élete a regény idején
•	 Palócföld, népszokások, népviselet, paraszti kultúra

Gondolatok, tippek a beszélgetés elindításához
Kérdezzük meg a gyerekektől, melyik a kedvenc olvasmányuk, mit olvastak legutóbb. 
Lehetőség szerint álljunk körbe és járjon körbe egy labda. Az felelhet, akinél a labda van.

 Bevezetésként beszélgethetünk Mikszáth Kálmánról, műveiről, illetve 
a rendezőről. Az alábbi kérdések, gondolatok mentén indíthatjuk el a 
foglalkozást:
•	 Mire utal a regény beszédes címe?
•	 Figyeljük meg a véletlenek szerepét, és a pletyka hatását a filmben!
•	 Kik terjesztik a pletykát a filmben? Kinek a szavára adnak a falusiak? 
•	 Mi a különbség hír és pletyka között?
•	 Hogyan terjedtek a hírek? Hogyan értesítették egymást a falubeliek a filmben?
•	 Kikről lehet pletykálkodni? 
•	 Mely szereplők jelleme fejlődött, változott? 
•	 Milyen babonákat ismertek?  Ki az, aki babonás közületek?
•	 Mik a fontos dolgok az életben? 
•	 Mi adhat igazi belső biztonságot az életben?
•	 Irányíthatjuk-e életünket? 
•	 Milyen lehetett egy hozzátok hasonló gyermek élete Glogován?
•	 Nektek mi hoz szerencsét?

Játékötletek
Az alábbi ötletek tetszőlegesen felhasználhatóak és bővíthetőek a jelenlévők életkorá-
nak és érdeklődésének megfelelően, a rendelkezésre álló idő és a „moziterem” adott-
ságaihoz mérten.

• Pletykajáték – Hogyan terjed a pletyka? Milyen pletykák hangzottak 
el a történetben?
A játékvezető elindít egy mondatot. Megsúgja a szomszédjának, az továbbad-
ja, amíg az utolsó szomszédhoz nem ér az üzenet. Figyelem, a mondatot csak 
egyszer szabad megsúgni! Az utolsó játékos elmondja, „mi jutott a fülébe”.

ÖTLETEK
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• Ki vagy te? - Találd ki!
Minden gyerek kap egy szereplő nevét tartalmazó cédulát, amit a hátára vagy 
a homlokára kell ragasztani. (Csapatban is játszható.) Mindenkinek ki kell de-
rítenie, hogy kinek a nevét viseli. Ehhez kérdéseket kell feltennie, amelyre a 
válaszadó csak igennel vagy nemmel felelhet. Ha az adott játékos kiderítette, 
hogy kicsoda, jelentkezhet újabb névért.
Főbb szereplők: Bélyi Veronika, János pap, Gregorics Pál, Gregorics Gáspár, 
Wibra Anna, Wibra György, Kupeczky Márton, Sztolarik, Gregorics Boldizsár, 
Münczné Rozália, Müncz Móric, Mravucsán úr, Madame Kriszbay, Adamecz-
né, Wladin.

• Hol játszódik a regény? Melyik településeket találod meg a korabeli 
térképen? 
(Egyénileg vagy csoportban is megoldható. A regény helyszínei: Bábaszék, 
Besztercebánya, Pest, Szeged, Haláp, Glogova- fiktív falunév. A térképet lásd 
a mellékletben.)

ÖTLETEK

(Forrrás: Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 43. oldal.)



13

• Rakd sorrendbe! 
(A gyerekek egyénileg vagy kiscsoportokban is dolgozhatnak.)

a) A kis Veronka fölé kerül az esernyő az esőben.
b) Gyuri nyomozni kezd.
c) Gregorics Pál meghal.
d) Csodák fűződnek az esernyőhöz.
e) Gyuri és Veronka összeházasodik.
f ) Gregorics elrejti az üstöt.
g) Gyuri Szent Péterről álmodik.
h) Gyuri megtalálja Veronka fülbevalóját.

(Megoldás: f, c, b, a, d, h, g, e)

• Milyen lehetett az élet a falvakban? 
(Az alábbi kérdésekre adható válaszokhoz előre bejelölhetjük a regény ide vo-
natkozó részét, illetve segítséget nyújthatnak a pakkban található mellékletek 
is. A gyerekek egyénileg vagy kiscsoportokban is dolgozhatnak a megoldáson.)

1.  Gregoricshoz még a pártában maradt lányok sem mentek hozzá. Mit 
jelent, ha valaki pártában marad?

2.  Miért nincs esernyője másnak Glogován? 
3. Hogyan mérték az időt és hogyan adtak hírt Glogován?  
4. Szent András napján ólmot öntöttek a leányok. Miért? Milyen babona-

ságokat ismersz még a regényből? 
5. Milyen foglalkozásokkal találkozhatsz a regényben?

• Alkossatok élő szoborcsoportot! 
(A gyerekek dolgozzanak kiscsoportokban. A csoportok húzhatnak a legfonto-
sabb jelenetek közül. A jelenetekben mindenkinek szerepet kell vállalnia, bele 
kell merevednie egy adott pózba. A játékvezető a szobrokat kihangosíthatja 
egy-egy mondat erejéig. A többi csoportnak ki kell találnia, melyik jelenetről 
van szó. A csoportok 5-10 percet kapnak a felkészülésre.)

 – A kis Veronka fölé kerül az esernyő az esőben.
 – Gregorics elrejti az üstöt.
 – Gyuri megtalálja Veronka fülbevalóját.
 – Temetés esernyővel.
 – Gyuri a padláson kutat az esernyő után.

• „A babona keresi a ködöt, a köd vonzza a babonát. Ezek ketten osz-
toztak meg a prédán, a rozoga esernyőn.” Mit jelent ez a regényből 
vett mondat? 
Gyűjtsetek és írjatok le minél több szerencsét és balszerencsét hozó babo-
naságot két csoportban! A csoporttagok az activityhez hasonlóan elmagya-

ÖTLETEK
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rázhatják, lerajzolhatják vagy elmutogathatják egymásnak a babonaságokat. 
(Kiscsoportokban végezhető feladat.)

Pl.:  Fekete macska szaladt át előttetek az úton.
 Kéményseprőt láttatok.
 Kiborult a só.
 Bal lábbal keltél fel.

• „Nem mind arany, ami fénylik” – mondja Gregorics Pál fiának, Wibra 
Gyurinak. Mit jelent ez számodra? Mi kell a boldogsághoz? Mi lehet 
fontosabb a pénznél?
Nevezz meg három dolgot, vagy jelenítsétek meg élő szoborban!

• Mit kezdenél a pénzzel, ha nyernél a lottón?

• Keresztrejtvény (Lásd: melléklet)
A keresztrejtvényt csoportos vagy házi feladatnak is kioszthatjuk.  

ÖTLETEK



15

Kreatív ötletek

• Tetőtől talpig – a palóc népviselet megis-
merése 
Figyeljétek meg, és rajzoljátok le a hagyomá-
nyos palóc népviseletet!
(A játék megtalálható Beke Mari: 77 magyar népi 
játék című könyvében.)
A palócság kulturális ismertetőjegye a népviselete. 
Palócföldön belül számos viseleti csoport (bujá-
ki, hollókői, kazári, őrhalmi, rimóci, nagylóci stb.) 
alakult ki a nők hajviselete, főkötőik színe, díszíté-
se, szoknyájuk száma, hossza, az ingvállak hímzé-
se, a kötény formája, a pruszlik (ujjas kabátféle), a 
mell- és fejkendő anyaga megkötésének módja, a 
férfiak kalapja, ingük hímzése, a rojtos aljú gatya 
hossza, szélessége stb. alapján. Az öltözet falvan-
ként és csoportonként kifejezte viselőjének korát, 
vagyoni állapotát, de az alkalomra is utalhatott. 
Jellegzetes volt az új menyecskék főkötője is. 

• Készítsünk szerencsetárgyat ma-
gunknak vagy ajándékba! 
(pl. kavicsfestés, varázsdoboz stb.)

• Készítsük el a saját szerencsehozó 
esernyőnket! (Lásd: melléklet)

ÖTLETEK
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• Pólusok
(A foglalkozást pólusjátékkal zárjuk, amivel felmérjük, hogy a gyerekeknek
mennyire tetszett a program.)

A termet hosszában szétosztom. Az egyik vége a „tetszett”, a másik a „nem 
tetszett”. Ha nem tudod eldönteni, állj középre!
Hogy érezted magad a mai foglalkozáson?
Mennyire tartottad érdekesnek a játékokat?
Mennyire tartottad érdekesnek a kézműves feladatokat?
Utolsó kérdésként megkérdezhetjük a gyerekektől, hogy mit visznek haza a 
foglalkozásról.

A foglalkozáson való aktív részvételt ösztönző visszajelzésekkel és búcsúképpen
apró ajándékok – „zsákbamacska” – átadásával zárhatjuk. Megkérjük a gyere-
keket, hogy mielőtt elmennek, nézzék meg a pakkban található könyveket és 
egyéb dokumentumokat.

Életrajzok, fotók:
•	 A Mikszáth Kálmánt ábrázoló kép Benczúr Gyula festménye (1910)
•	 Mikszáth Kálmán == Magyar Filmlexikon, 2. kötet. – Budapest : Magyar Nemzeti 

Filmarchívum, 2005.
•	 Balázs Mihály: Forrásvidék – Írók, költők, gyermek- és ifjúkora. – Budapest : Tankönyv-

kiadó, 1989.
•	 Hegedűs András: Legkedvesebb íróim. – Budapest : Móra Kiadó, 1971.
Érdekességek
•	 Pechány Adolf: A magyarországi tótok. –  Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, 2000.
•	 Hollókőről készült fotó == https://hu.wikipedia.org/wiki/Hollókő (2019.05.22.)
•	 Fogarasi Klára (szerk.): A régi világ falun. – Budapest : Helikon Kiadó, Néprajzi Mú-

zeum, 1996.
•	 Palóc népviselet == http://www.infonograd.hu (2019.05.08.)
•	 Kisbíró == Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. – Budapest : Akadémiai 

Kiadó, 1977-1982.
•	 Az esernyő története == https://hu.wikipedia.org/wiki/Ernyő (2019.05.08.)
•	 Összecsukható esernyő == https://hu.wikipedia.org/wiki/Összecsukható_esernyő 

(2019.05.08.)
Játékok, fotók:
•	 Tetőtől talpig – a palóc népviselet megismerése == Beke Mari: 77 magyar népi játék 

című könyvének 53. játéka
•	 Esernyőhajtogatás == http://www.zsuzsiorigami.info/albumok/ (2019.04.22.)

FORRÁSJEGYZÉK



1.   Könyvtárbusz No1
2.   Könyvtárbusz No2
3.   Abaliget
4.   Bár
5.   Bicsérd
6.   Csányoszró
7.   Diósviszló
8.   Drávacsehi
9.   Drávafok
10. Dunaszekcső
11. Hegyszentmárton
12. Homorúd
13. Hosszúhetény
14. Kátoly
15. Kétújfalu
16. Kisbeszterce

17. Kisharsány
18. Kisherend
19. Kisjakabfalva
20. Kővágószőlős
21. Majs
22. Mánfa
23. Márfa
24. Martonfa
25. Máza
26. Mecseknádasd
27. Mindszentgodisa
28. Mozsgó
29. Nagydobsza
30. Nagypall
31. Nagypeterd
32. Oroszló

33. Palé
34. Pellérd
35. Pereked
36. Pogány
37. Szabadszentkirály
38. Szava
39. Szentkatalin
40. Szentlászló
41. Szilágy
42. Tótszentgyörgy
43. Újpetre
44. Varga
45. Villány
46. Villánykövesd
47. Vokány

KönyvtárMozis települések Baranyában



FILMPAKKOK GYEREKEKNEK

A fecske meg a szalmaszál
A hazudós egér

A hetvenkedő sün
A kevély kiskakas
A Pál utcai fiúk

A walesi bárdok
Boltosmesék

Magyar népmesék I.
Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar történelemből

Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos jaj de álmos
Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK

A Pendragon legenda
Állami Áruház

Az ötödik pecsét
Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték

Megáll az idő
Mephisto

Moszkva tér
Régi idők focija

Rokonok
Szamárköhögés

Szegénylegények
Szerelem
Szindbád

Tízezer nap


