
Rejtélyes dolog, hogyan lesz valakibõl
olvasó. Sokak szerint fontos a családi
környezet: „Ha sok könyv veszi körül a
gyereket, biztos, hogy maga is olvasó fel-
nõtt lesz.” Mások az iskolai olvasástaní-
tásban látják a megoldást: „Ha ügyes a
tanító néni és jó módszert használ, akkor
nem lesz gondja a diáknak a betûzéssel.”
Akiknek a könyvtár volt az elsõ kapcso-
latuk a könyvekkel, azok a figyelmes
könyvtáros kiváló könyvajánlásaira hív-
ják fel a figyelmet. Azt gondolom, mind-
egyiküknek igazuk van, a magam részé-
rõl hozzátenném: kutatások bizonyítják,
hogy akinek meséltek vagy mesét olvas-
tak gyerekkorában, az nagyobb valószí-
nûséggel fordul maga is a könyvek felé
késõbb – írja Pompor Zoltán.

A mesék az emberi élet alapvetõ kér-
déseire keresik a választ, a mesélõ ember
a közösség számára újra meg újra megfo-
galmazza ezeket az alapkérdéseket, hogy
aztán a hallgatóság a maga módján, a lel-
kében, válaszoljon rájuk. A valóság és a
fantázia elemeibõl keveredõ hagyomá-
nyos és mai mesék segítenek eligazodni
az élet útvesztõjében, a boldog mesei vég
megnyugvással tölt el bennünket. Bár-
mennyi próbát kell is kiállnia a hõsnek,
ha bátor és a szíve tiszta, akkor legyõzhe-
ti a gonoszt és elnyerheti jutalmát. 

A komoly tartalom mellett azonban a
mese remek szórakozás is: a mesélõ és 
a mesehallgató közös vándorútja a kép-
zelet birodalmában. Családi körben ol-
vasni, mesélni mesét mindig különleges,
meghitt pillanat: szülõ és gyermek közös

kalandja a már jól ismert vagy a még is-
meretlen mesevilágban. Aki már egyszer
megtapasztalta a mesélés varázsát, biz-
tos, hogy újra meg újra vágyik erre a kö-
zösségre.

Persze mesélni nem könnyû, nem
mindenki tud ösztönösen mesét mondani,
abban viszont biztos vagyok, hogy sokan
vagyunk olyanok, akik felnõtt fejjel sem
felejtettük el, milyen volt gyermeknek
lenni. A meséléshez vezetõ elsõ lépés: új-
ra felfedezni magunkban az elveszettnek
hitt gyermeket, gyermekit. Utána már
csak el kell szánnunk magunkat arra,
hogy meséljünk, a többi magától jön. Ha
eldöntöttük, hogy nekünk és gyerme-
künknek egyaránt szükségünk van a 
mesére, akkor a következõ lépés a meg-
felelõ mese kiválasztása és a mesélés kö-
rülményeinek a megteremtése. Jó, ha 
a mesélés megszokássá válik, ha rituáléja
lesz – minél többször ismétlõdik, annál
inkább várjuk.

Ez pedig már mind tanulható, fej-
leszthetõ, gazdagítható.

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
2010-ben indította el a TÁMOP-3.2.4.
pályázati projektet, melynek célja az
élethosszig tartó tanulás támogatása az
olvasáskultúra és a könyvtárhasználók
képzésének segítségével.

A könyvtár arra vállalkozott, hogy ti-
zenöt elõadás keretében megismertesse a
mesék és a mesélés világát – a felnõttek-
kel. Szakértõ elõadók tartottak elõadáso-
kat, beszélgettek a közönséggel (óvónõk-
kel, tanítónõkkel, szülõkkel és nagyszü-
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lõkkel) arról, hogy mi a mese, miért, mit
és hogyan meséljünk. Akik hónapról-hó-
napra ellátogattak programjainkra, nem
mentek haza üres kézzel. Azon munkál-
kodtunk, hogy minden alkalomról né-
hány jó ötletet, mesét vagy töprengésre
késztetõ gondolatot magukkal vigyenek
a résztvevõk, hogy beszélgetni kezdjünk
a mesélésrõl, jó és szép gyermekköny-
vekrõl, olvasóvá nevelésrõl és nevelõ-
désrõl.

Miért kell a gyerekeknek a mese?
Mert esélyt ad az önazonosság kialakítá-
sára, megoldást kínál az élet problémáira,
az egység, összetartozás élményét nyújt-
ja, megmutatja, hogy minden rendbe
hozható.

A másfél év alatt nyomon követhettük
a mese életútját, születésétõl az átörökí-
tésig – a mai, modern mesékig.

Gombos Péter tolmácsolásában meg-
tudhattuk, milyen régrõl eredeztetik a
mesét. Hol találták az elsõ írásos doku-
mentumot, kik mesélték, ki volt a hallga-
tóság, mirõl mesélhettek háromezer év-
vel ezelõtt, és mirõl szólnak a mesék ma.
Végigkísérhettük a mese útját, közben ta-
lálkoztunk a testvérekkel, rokonokkal
(monda, rege, legenda, mítosz). Számta-
lan ismert és ismeretlen gyûjtõrõl hall-
hattunk itthonról és külföldrõl. Megtud-
tuk, hogyan gyûjtöttek a Grimm testvé-
rek, és Benedek apó miként változtatta át
a történeteket, hogy a gyerekeknek mesét
varázsoljon.

Bemutatta a mesetípusokat is: a tün-
dérmeséket, az állatmeséket, a csalimesé-
ket. Elmondta, hogy a modern mese a
klasszikus mese elemeibõl építkezik, de
azokat szokatlan sorrendbe állítja. Az
elõadást népmesei, mûmesei részletekkel
is színesítette. Megidézte Lázár Ervint; a

modern mese egyik példája pedig Galla
Miklós meséje volt. Aesopus, La Fon-
taine, Romhányi, Hajnóczy Péter meséi-
vel mutatta meg a mese saját korához va-
ló kapcsolódását. A közönségnek nagyon
tetszett a mese személyi igazolványáról
(neve, szülei, lakcíme stb.) szóló rész is.

Kovács Marianna mesemondó felnõt-
teknek szóló horvát mesével indította
elõadását, melynek ízes nyelvezete, szó-
fordulatai, csipkelõdõ humora a népmese
világába röpítette a hallgatóságot. A nép-
mese szájról szájra szállt, a mesemondók
hozzátettek, itt-ott elvettek belõle, min-
dig az alkalomhoz illõen, ezért több vál-
tozatban él.

A gyógyító mese: Pápes Éva

A népmesét használjuk terápiás, gyógyí-
tó mesének – mondta Pápes Éva, aki be-
vezetésként mesélt a Paloznakon létreho-
zott Meseterápia Központról.

A mese szimbólumairól, a szimbólu-
mok vizsgálatairól és vizsgálóiról hall-
hattunk nagyon érdekes és értékes elõ-
adást. A mese felépítése a rend világához
tartozik, keverednek benne a köznapi és a
természetfeletti személyek, dolgok és
cselekedetek. A mesehõs – több próbaté-
telen keresztül, titkos beavatás útján – a
felbontott rend visszaállítására törekszik,
ami különbözõ segítõkkel a mese végére
sikerül is.

Az elõadás végén meseterápiás gya-
korlaton vettünk részt. Ehhez a csillag-
szemû juhász meséjét hívtuk segítségül.
Elõször kedvenc mesefiguránkat válasz-
tottuk meg, majd a segítõjét, aki lehetett
mesebeli vagy valós személy, figura. Ab-
ban a pillanatban, hogy megneveztük
õket, már mindenki a mesében élt. Egy
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jelenetet is választottunk magunknak.
Természetesen minden döntést egy kér-
dés elõzött meg, amit a terapeuta, az elõ-
adó tett fel: Melyik a kedvenc mesefigu-
rád? Kit választanál? És minden alka-
lommal elmondtuk, miért pont arra a sze-
mélyre vagy jelenetre esett a választá-
sunk.

A szöveg és az illusztráció: 
Sándor Csilla Mária

Az illusztrátor a képek erejével élve dol-
gozik, melyek üzeneteket hordoznak,
gyökerei lehetnek a gondolkodásnak. 
A kép és az írott anyag közötti kapcsolat-
ban számos újítás indult el formai és tar-
talmi szempontból egyaránt. A mûvészi
illusztráció hatásosabb, a realisztikus áb-
rázolás már nem annyira elfogadott –
tudtuk meg.

Nem könnyû eligazodni és megfelelõt
ajánlani a növekvõ kínálatból. Szerencsé-
re egyre szebb és jobb minõségû, kivite-
lû könyvek készülnek.

A (jó) illusztráció kritériumai: Nem
csupán képkészítés, pontos és határozott
céllal alkotják. Figyelembe veszi a szö-
veg szerkezetét. Kölcsönös játék van 
szöveg és kép között.

Milyen könyvet érdemes a gyerek ke-
zébe adni? Bemutatókönyvet? Az szótár-
szerû, nincs elbeszélõ történet benne. Ke-
vés szöveggel mesélõt, amiben a kép és a
mese azonos súllyal szerepel? Kiegészítõ
képeskönyvet? Ellenpontozó képesköny-
vet, egymástól függõ képpel és szöveg-
gel?

Adjunk lehetõséget, hogy többet kéz-
be foghasson a gyermek, hiszen õ más
szempontok szerint választja ki, melyik
könyvillusztráció teszik neki, mint mi,
felnõttek…

…akik egyébként gyermeki örömmel
és rácsodálkozással vettük kézbe a bemu-
tatóba hozott ládányi könyvet.

„A mese az olvasás táltos lova”:
Nagy Attila

Nemzetünk erkölcsi felemelkedése ott
rejtõzik népmeséinkben – a jó elnyeri ju-
talmát, a rossz méltó büntetését. Sok-sok
próbatételen, lemondáson, a másik meg-
segítésén keresztül visz az út a siker felé,
a kitûzött cél felé, s közben megtanulja
az emberfia, mi az alázat, a tisztelet, a le-
mondás, a szeretet, a szolgálat, az elfoga-
dás.
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Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk, s nekünk fontos feladatunk e
kincsek megõrzése, továbbörökítése. 
A tarisznyába tett „hamuba sült pogácsa”
egész életre szóló útravaló, melyet a csa-
ládtól kapunk.

A mese által könnyebben eligazo-
dunk az erkölcsi szabályok között, színe-
sebbek, gazdagabbak lesznek nyelvi ki-
fejezõeszközeink, segít feloldani a fe-
szültségeket, gyógyír a léleknek.

A mesélés vizuális segédeszközei: 
Horváthné Csapucha Klára

Horváthné Csapucha Klára vizuális szak-
értõ elõadásán nem csak a füle botját, de
a keze tollát is mozdította a lelkes közön-
ség. A mesélés vizuális eszközeit napja-
inkban is alkalmazzák tanárok, óvónõk
munkájuk során, sõt, még a szülõk is ott-
hon, amikor gyermekeiknek mesélnek.
Elõadónk kiemelte a gyermeki lélek és 
a mese kapcsolatát mint fontos tényezõt a
kicsik fejlõdésében.

Hozzátette: különféle szemléltetõesz-
közök segítségével kiegészíthetjük a me-
sét, így a gyermek figyelme is az elhang-
zottakra irányul. A képi hatást fokozzák 
a meseillusztrációk, a színes rajzvilág, a
bábfigurák, a textíliából szõtt kellékek,
vagy éppen a játékszerek. Hányszor for-

dult már elõ, hogy a falra vetõdõ árnyék-
kal játszottunk és találtunk ki hozzá tör-
ténetet!

Az elõadó több, mesealkotásra alkal-
mas könyvet említett példaként, köztük a
Naphegy Kiadó gondozásában megjelent
böngészõ-sorozat köteteit). Kiváló mód-
szer a gondolkodás fejlesztésére az el-
hangzott mese folytatása, befejezése,
vagy a gyermek által rajzolt képrõl való
mesélés. A papírszínházról már sokat
hallottunk. A fadobozba zárható csoda-
szép mesekockák nem csak a kicsiket ej-
tik ámulatba! A „mese-egyetemisták”
szájtátva figyelték a Békakirály történe-
tét, és közben rácsodálkoztak a papír-
színház tili-toli technikájára.

Madár helyett ezúttal filctollat foga-
tott Horváthné Csapucha Klára a résztve-
võkkel, ugyanis „pedagógusi” utasítás
szerint rajzoltak cicát, majd kiderült, ki
mennyire kreatív akkor, amikor csak egy
kör, egy egyenest érintõ kör és egy há-
romszög található a hófehér lapon. Az
eredmény csigaverseny, sárkányrepülõ,
hóember, biciklista figura, és még sorol-
hatnánk a képzelet szüleményeit.

A mesélõ mesélõ: Berg Judit

Ez volt az a rendezvényünk, amire – az
elõadók nagy meglepõdésére is – renge-
teg kisgyereket hoztak a szülõk. Köszö-
net Berg Juditnak és az õt faggató
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Pompor Zoltánnak, hogy ötperces egyez-
tetéssel az eredeti tervüket „felülírva” a
kisebbeknek is élvezetes találkozót kerí-
tettek. A gyerekeknek Judit pályája elin-
dulásában is nagy szerep jutott. Mint
megtudtuk, elõször mesélni kezdett gye-
rekeinek (megpróbálva felidézni az édes-
apjától gyerekkorában hallott meséket),
majd leírta õket. Közben a mesék alakul-
tak, változtak, figyelve a gyerekek reak-
cióit, visszajelzéseit.

Szinte interaktív módon születnek
ezek a mesék, történetek, hiszen ha nem
köti le a mese folyamata a saját gyereke-
it, akkor nem jó, ezért változtat rajta Ju-
dit. A nagy sikerû Rumini-sorozat úgy
indult, hogy lánya, Lilla, „egeres” mesét
kért édesanyjától, és nem engedte magát
eltántorítani holmi királylányok, tündé-
rek által.

A jelenlévõk részleteket hallhattak a
kis dinó akkor még csak kéziratban meg-
lévõ kalandjaiból. Judit pedig közben fi-
gyelte a reakciókat, éreztük, „visszajel-
zéseket” gyûjt a gyerekektõl… Érdeklõd-
ve várjuk a könyv megjelenését: vajon a
tatai találkozó mit tett hozzá a dinókalan-
dokhoz?

A mesélõ mesélõ: Lackfi János

Olyan nem lehet, hogy valaki élete során
ne találkozott volna a mesével – kezdte
elõadását a mai (gyermek)irodalom
egyik jeles képviselõje, Lackfi János. Hi-
szen a történések, melyek velünk történ-

nek, a késõbbiekben mesévé alakulnak –
az emlékezet terén. Mi szeretnénk lenni a
hõsök, a sikeresek, a boldogok, ehhez ke-
ressük a mesei szerepeket. Ehhez viszont
ismernünk kell a meséket, sokat kell me-
sét hallgatnunk (szülõk, nagyszülõk kiemelt
szerepe!), majd késõbb olvasnunk is.

A mai események, szituációk is át-
emelhetõk a mese szintjére, megtalálha-
tók bennük a meseelemek.

Spontán mesélés során a felnõtteknél
így alakulhatnak ki a „Háry János-me-
sék” (mit mesélünk a haveroknak), illet-
ve a gyerekeknél a napi történéseket le-
het mesébe foglalni, akár közösen fûzve
a mese fonalát. 

Lackfi Jánosnak is elsõdleges kritiku-
sa a saját lánya, akinek elõször olvassa
fel elkészült verseit, meséit, vagy éppen a
napi történéseket fûzik össze mesévé.

Érdekes párhuzamot vont elõadónk a
mesék és a reklámok közt: a reklámok is
mesére épülnek, mindkettõ egyfajta hi-
ányt fogalmaz meg, s a sikerhez elvezetõ
utat.

Évadzáró – Véget ér a Meseegyetem:
Dienes Éva

Szakmabelieknek (könyvtárosoknak) és
a Meseegyetem törzsközönségének egy-
aránt érdekes elõadásban foglalta össze
Dienes Éva az olvasói szokásokat, a köl-
csönzés stagnálásának lehetséges okait, a
média szerepének fontosságát és befo-
lyásoló szerepét a gyerekolvasók szoká-
sainak formálódásában.

Összefoglalót hallhattunk a legérde-
kesebbnek tartott gyermekfoglalkozá-
sokról, a kapcsolati tõke fontosságáról,
az önkéntesség kiépítésének lehetséges
módjairól.
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Majd a könyvtárbejárás (rögtönzött
könyvtárismereti óra) után elindultunk az
utolsó „egyetemi” helyszínünkre, az AN-
NO könyvesboltba.

A kiadó képviselõje vázolta a könyv-
kiadás napi nehézségeit, távlati lehetõsé-
geit. Megtudtuk, hogyan indult el ez a
vállalkozás, és hogyan tud a mai gazda-
sági helyzetben is fennmaradni, ragasz-
kodva a nívós mai gyerekirodalmi mûvek
kiadásához, miért fontos részt venni
nemzetközi könyvkiállításon – legalább
látogatóként.

A könyvesbolt berendezése gyermek-
és foglalkoztatás-központú, illetve alkal-
mas író-olvasó találkozók lebonyolításá-
ra. Nemcsak vásárlásra, hanem olvasga-
tásra is csábító, gazdag program- és kiad-
ványkínálatukat, akcióikat figyelemmel
lehet kísérni, ha feliratkozunk hírlevelük-
re.

Összegzés

A sorozat kapcsán hallhattunk ismert és
ismeretlen mesegyûjtõkrõl, gyûjtemé-
nyekrõl. Ismerkedtünk a mese szerkeze-
tével, formai jellemzõivel, esztétikájával,
hasznával, megjelenítési eszközeivel.
Hallhattuk, ki mit mesél, hogyan készül a
mesekönyv, és hogyan segíthet a szakem-
ber, a könyvtáros.

Az elõadás-sorozat nagy sikernek ör-
vendett. A hallgatók a hallottak alapján
tudatosabban választanak, ajánlanak
könyvet gyermekeiknek, szülõtársaik-
nak, és bátrabban kérnek segítséget a
könyvtárban, könyvesboltban.

A Meseegyetem akkreditációja siker-
rel befejezõdött. Reméljük, hogy hama-
rosan újból útjára indíthatjuk sorozatun-
kat, esetleg kibõvített formában. ■
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Megismertük Tata „kincseit”

✒✒    Paulovics Milán

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
április 13-án konferenciát szervezett,
melynek témája Tata város természeti
kincseinek bemutatása és megóvása
volt. Szó esett a vízszabályozásról, a
tópart rendezési tervérõl, és természete-
sen a vadlibákkal az élen a védett
élõvilág is figyelmet kapott a közel
kétórás elõadássorozatban.

Tata vizeinek rendezésérõl, valamint
Mikoviny Sámuel felbecsülhetetlen
értékû munkásságáról Deák András
(Duna Múzeum) tartott elõadást.
Rávilágított az egykori vízrajz prob-
lémáira és a megoldásokra, amiket az
Esterházyak megbízásából Mikoviny
hajtott végre.

Az Által-ér és Tata vizei rehabilitá-
ciójának végrehajtásáról és terveirõl
Molnár András (Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság) beszélt. Elõadása
során rávilágított arra, hogy mennyi
energiát fektettek az Öreg-tó partjának
rendezésébe, és hogy minden „apró”
munkálatnak megvan a miértje.

Tata védett és veszélyeztetett
vizeirõl és élõhelyeirõl Csonka Péter
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
beszélt és vetített gyönyörû felvételeket.
Ehhez szervesen kapcsolódott Musicz
László (Magyar Madártani Egyesület)
elõadása, aki a vadludakról, a tatai
sokadalomról mesélt.

Az elõadások végeztével az elõadók
és a közönség állófogadás keretén belül
folytatták még a beszélgetést. Április
14-én a program kirándulással folytató-
dott Márkus Ferenc vezetésével. ■


