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György Péter, Kulin Ferenc és Tõkéczki László

volt az elõadónk. A referátumok egymás mellet-
tisége, a vita hallatlanul érdekes és tanulságos
volt. Ennek ellenére a megjelentek létszáma nem
érte el az ötven fõt.

Most viszont, a népmese napján, amelyet
Berecz András meséje indított, Benedek Katalin

néprajzkutató, a mesekutató Koszecz Sándor és
Boldizsár Ildikó, a gyermekkönyvtáros Fodor

Judit és Budavári Klára, végül két pszicholó-
gus, Stiblár Erika és Szõnyi Magdolna elõadása-
it hallgatta, vitatta az Országos Széchényi Könyv-
tár közismerten nagy elõadótermét megtöltõ száz-
negyven, százötven ember.

Netán mi, felnõttek, könyvtárosok és pedagó-
gusok, gyerekeinkhez, unokáinkhoz hasonlóan
ugyancsak jól érzékelhetõen vágyunk a boldog-
ságtapasztalatok megszerzésére, átélésére, gya-
rapítására?

Nagy Attila

A magyar népmese hete
Sopronban

A népmese napja Sopronban a magyar népmese
hetévé terebélyesedett. Az iskola- és óvodapeda-
gógusok egyaránt örömmel csatlakoztak a Ma-
gyar Olvasástársaság felhívásához Benedek Elek
születésnapjának emlékezetessé tétele érdekében.
A Széchenyi István Városi Könyvtár Kurucdombi
Fiókkönyvtárának vonzáskörzetébe tartozó óvo-
dák és iskolák könyvtárlátogatás keretében ün-
nepeltek, a távolabbiak saját programjukba épí-
tették be a megemlékezés általuk választott for-
máját. Kellemes gondját így fogalmazta meg
Majsa Imréné, a Benedek Elek Pedagógiai Fõis-
kola Aranykapu Gyakorló Óvodájának óvónõje,
az Óvodai nevelés játékkal, mesével B változata
a gyakorlatban címû kötet szerzõje: „Örömmel
csatlakozunk, bár még nem tudom, mit csiná-
lunk, hiszen nálunk nincs nap Benedek Elek-
mese nélkül!”

A Kurucdombi Fiókkönyvtárat heti rendsze-
rességgel látogató csoportok nagy száma sugall-
ta az ötletet, hogy egy egész héten át emlékez-
zünk meseirodalmunk klasszikusára. Délelõttön-
ként az óvodás csoportok és az alsó tagozatos
osztályok jöttek a fiókkönyvtárba, délutánonként
a napközis csoportok és a fiókkönyvtár Akácvi-
rág Nyugdíjas Olvasóköre.

Az óvodás csoportok és az elsõsök elõször
gyertyagyújtással és énekszóval köszöntötték
„Elek apót” születésnapján, megemlékezve az
édesanyákról, édesapákról, nagyanyókról, nagy-
apókról, testvérekrõl, pedagógusokról és mind-
azokról, akik mesét mondanak nekik. Öröm volt
nézni, milyen áhitattal nyúltak Benedek Elek
elõkészített köteteihez a kis csöppségek, és mi-
lyen kíváncsian kandikáltak a polcok mögé: hol
lehet a helye ennek a sok szép könyvnek? Az új
óvodások a Repülõ kastély interaktív mesélõ-
könyvvel ismerkedtek, a „veteránok” – akik már
ismerték – a Kacor királyt hallgatták meg ked-
venc óvó nénijük, tanító nénijük elõadásában,
aztán bábelõadást rögtönöztek belõle a kesztyû-
bábokkal, végül – amikor már túl voltak saját
belsõ képük kialakításán és az általuk elképzelt
élethelyzet közösségi megélésén – megnézték a
mese rajzfilmes DVD-változatát.

Az általános iskolás osztályok és napközis cso-
portok – az elsõ osztályosokat leszámítva – játékos
feladatot kaptak, aminek alapötletével Boldizsár

Ildikó mesekutató kápráztatta el a gyerekeket még
évekkel ezelõtti ittjártakor: mesék egymondatos
tartalmát kapták a gyerekek apró lapocskákon, a
mese valamelyik szereplõjének szemszögébõl meg-
fogalmazva. Például: „Csillogó a tükröm, fenyve-
sek koszorúznak, bennem változtak hattyúvá a hin-
tó elé fogott leányok. Mi vagyok?” Elsõ lépésben
a „Mi vagyok?” kérdésre válaszoltak, megnevez-
ték a mesét, kiválasztották hozzá a fénymásolt nép-
mesét, és kikeresték az asztalra elõkészített köny-
vekbõl.

Az Akácvirág Nyugdíjas Olvasókörrel Bene-
dek Elek Hazug meséje – azon belül is a brassói
káposzta – révén eljutottunk Kisbaconba, onnan,
A repülõ kastélyt Wass Albert átdolgozásában
meghallgatva a Tóvidékre. Végül a Funtinelli bo-
szorkányból olvastunk fel népmesei ihletésû rész-
leteket.

Az ünnep zárásaként – valamennyi csatlako-
zó intézményhez eljuttatva meghívásunkat –
könyvkiállítással, gyertyagyújtással és a Világ-
szép nádszálkisasszony mûvészi elõadásával
emlékeztünk Benedek Elekre.

Ezzel a programmal csak a hét ért véget. A
könyvárat látogató csoportokkal azóta is sorra
vesszük a játékos feladatokkal reflektorfénybe
került népmeséket. További népmeséket hallgat-
va a gyerekek csillogó tekintete jelzi, hogy is-
merõs mesemotívumra bukkantak. A mesehét
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kapcsán döbbentünk rá, milyen sok kisgyerek
nem hall otthon mesét. Reményeink szerint a
könyvtári mesehallgató gyerekek, akik most még
csak szüleiknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek
számolnak be az itt hallott mesékrõl, amikor majd
édesanyák, édesapák lesznek, magától értetõdõ
természetességgel ringatják álomba gyermekei-
ket a népmese szavaival.

Kelemenné Torma Erzsébet

könyvtáros

A népmese napja
a Hild Viktor

Városi Könyvtárban

Könyvtárunk, a Hild Viktor Városi  Könyvtár a
népmese napja alkalmából egyhetes programso-
rozatot hirdetett szeptember 26. és 30. között.

Igyekeztünk Benedek Elek mesegyûjteménye-
in túl Illyés Gyula, Berze Nagy János, Arany
László meséivel is megismertetni a gyerekeket.
A közismert és kevésbé közkézen forgó mesék
mellett bemutattuk más népek meséit is, mert
sok mesében hasonlóságot fedeztünk fel.

Az iskolás és óvodás csoportok több foglal-
kozás közül választhattak.

Ismert népmesék sokoldalú, dramatikus, vizuális

feldolgozása

Ezen a foglalkozáson
a gyerekek kevésbé is-
mert meséket  hallgattak
meg, majd kis irányítás-
sal megkeresték a más
népek irodalmában fel-
lelhetõ hasonló mesét.
Megbeszéltük, mibõl
adódhatnak a hasonlósá-
gok, illetve különbségek.
Illusztrációt készítettek a
mesékhez, és el is ját-
szották õket.

Népmesei vetélkedõ

A könyvtári ismerete-
ket ötvöztük a mesékkel.
Egy ismert mese részle-
teit elrejtettük különbö-
zõ könyvekben. Rejtvé-
nyek, katalógus segítsé-

gével kellett a könyveket megkeresni a polcon, majd
a meserészleteket helyes sorrendbe rakni és a ren-
delkezésre álló bábokkal eljátszani.

Kézmûves foglalkozás

Csuhébaba készítése közben beszélgettünk
arról, hogyan is folyt az élet a fosztóban, hogyan
kaptak szárnyra a mesék.

Meseillusztráció készítése a könyvtárban

A legkisebbek mesehallgatás közben rajzol-
hattak, képeket készíthettek a mesékhez.

Meseírás

Öt különbözõ, a népmesékre jellemzõ szó
(király, szegényember, sárkány, béka, öreg-
asszony) felhasználásával, illetve egy- egy gyer-
mekrajz alapján kellett mesét írni.

Szeptember 30-án  közel hetven gyermek
hallgathatta azt a népmesei válogatást, ame-
lyet Horváth Gábor, a szolnoki Szigligeti Szín-
ház mûvésze mondott, olvasott el a gyerekek-
nek. (Amikor kiderült, hogy nincs elegendõ
pénz a programra, a mûvész ingyen vállalta a
mesemondást.)

Még ugyanezen a napon indítottunk útjára egy
rejtvényfüzetet, melynek feladatai és kérdései
Benedek Elekhez és meséihez kapcsolódnak.

Balázsné Prohászka Mária

Gubáné Ecsédi Erika


