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hazájában tevékenykedve az egész európai kultúra számára adott új
tudományos eredményeket -hûen reprezentálta
az európai állampolgárság lényegét.
A szervezõk nagy hangsúlyt fektettek a lengyel kultúra bemutatására.Az elsö napon a toruni
néptáncegyüttes bemutatóját élvezhettük, melynek soránközös táncra is nyílt alkalom. Az együttes tagjai rendre bevontak minket is a mulatságba, egyszerûbb lépéseket tanítottak, így a közös
tánc élménye még inkább összekovácsoltaa különbözö népeket. Végül' egy igazi európai tánccaI, a keringöveI záródott az együttlét. Nem csak
a szimpózium résztvevõi barátkoztak összea hangulatos estét követõen: a fiatal lengyel táncosok
elkísértek bennünket a városháza alatti szórakozóhelyre, ahol hajnalig tartott a mulatság.,
A második napon a városháza dísztermében
komolyzenei koncertet hallhattunk az egyetem
kórusától és vonószenekarától. Ezt követõen a"
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kaptak lehetõséget a 2004- konferencia megszervezésére.Színes diákon mutatták be a rendezvénynek jövöre otthont adó rigai helyszínt,
és ismertették a témát is -könyvtárak és információ multikulturális társadalmakban -, mely
szinténkülönös jelentöséggel bír az Európai Unió
bövítése szempontjából. Jó lenne, ha Rigába a
viszonylag nagy távolság ellenére többen tudnánk menni magyarok, ugyanis a konferenciasorozat magyar-holland közös rendezvénynek indult, és bizony ahhoz képest igen szerény létszámban képviseltettük magunkat. Az pedig
egyelöre csak az álmainkban szerepelhet, hogy
esetleg újra Budapesten rendezzünk a szimpóziumot... (Bella Katalin -Giczi András -Peer
Gábor -Szabó Tamás Péter -Tóth Máté)
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hasonlóan újra az épület pincéjében található
mulatóhelyre vonultunk. Az informális együttlétek kevesebb szakmai vonatkozással bírnak,
mégis nagy a jelentõségük, elsösorbana kapcsolatok és barátságok építésében, Az idén például
a tavalyi ismeretségek után ketten is a toruni
egyetem fiatal tanársegédjének,Pio tr Malaknak
és kedves feleségénekvendégszeretetétélvezhettük, akik saját otthonukban láttak minket vendégül a konferencia teljes idõtartama alatt.
Már korábban is volt alkalmunk megtapasztalni, hogya lengyel-magyar barátság nem veszett el a történelem süllyesztöjében. Évek óta a
lengyelekkel vagyunk a leginkább baráti viszonyban, Bennük is elevenenél a mondás: "Lengyelmagyar két jó barát, együtt harcol, sissza borát!" (Polak-Wengier dwa bratanki ido szabli,
ido szklanki). Így természetesenkötelességünknek éreztük, hogy amikor a lengyel szervezõk
egyike, Katarzyna kórházba került az utolsó napon, meglátogassuköt. Perszecsúsztakhibák is a
szervezésbe.Sajnos nem készült el a konferencia
elöadásainakírásos változatáttartalmazókötet, így
azt csak késöbb fogjuk megkapni, postai úton. Az
elöadásoktartalmáról így a helyszínencsupán az
elõzetesenbeküldött tartalmi tömöritvényeket tartalmazó fiizetecskéböl tájékozódhattunk.
A záró szekció végén a BOBCA TSSS zászló
ezúttal a lettekhez került, akik a svédekkel együtt

Mindannyian tudjuk, hogy a népmese szájhagyomány útján terjed, szövege változó, tesznekhozzá, vesznek el belöle.
Manapsága népmesékkötetekben összegyûjtve olvashatók, neves íróink vagy néprajzosok
szorgos gyûjtömunkájának köszönhetõen.Olvassuk is gyermekeinknek, unokáinknak, ajánljuk
olvasóinknak kultúránk e gazdag, kifogyhatatlan tárházát. Alkalmanként hagyományõrzõ csoportokban, óvodákban, iskolákban, különbözö
versenyeken elhangzanak: szépen is, kedvesen
is, az írásban lejegyzett formában. Szívesenhallgatjuk. Élvezzük is, tetszik is, de már nem rurunk hallatára, szemünk láttára születik a cselekmény. Nincs hiányérzetünk, mert nem is tudjuk,
milyen az. Mígnem egyszer Berecz András énekes, mesemondó szájából a tekergö, kanyargó,
burjánzó, tempósan lépõ, lépegetö, folyondáros
mondatokból szõtt történeteketmeg nem halljuk.
Elvarázsolva figyeljük öt, derülünk, elgondolkodunk, vagy éppen szomorkodunk fordulatos
történetein, s önfeledten örvendünk a mese csattanóján. Nyelvünk õsi gyökerei élednek fel szavai nyomán. Hangjában érezzük a pásztor ráérös
nyugalmát, az Alföld kopárságát, a Kárpátok hûs
páráját. Megsejtünk egy, a mi énktö l már teljesen különbözö világot, amelyet azért örzünk
zsigereinkben. Talán éppen a sokat olvasott,
összegyûjtött, leírt mesék hatására?
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