
"A mese lényegében saját kalandja annak, aki
átéli: aki költötte, aki elmondja, aki hallgatja. "

(Horváth Gabriella)
A gyennek érzelmeire hat a mese, lélekfonná-

ló ereje van. Miközben beleéli magát, gazdagítja
lelkivilágát, ismereteit. A mesemondóverseny ol-
vasásra készteti a felkészülés során a kis mese-
mondókat. A megcsappant olvasótábor és az ol-
vasás gyönyörûségéhez vezetõ út ösztönzött ben-
nünket a verseny megrendezésére 1991-ben. Ez-
zel hagyományt teremtve már tizenegyedik alka-
lommal rendeztük meg 2002-ben az általános is-
kolás tanulók részére, mindannyiunk örömére.

nyilvántartásba vette mint társadalmi szervezetet.
Elsõ elnöke Hajdu Géza volt, majd õt követte
Szente Ferenc, jelenlegi elnöke pedig 2002-tõl Csá-
ki Imre. A szövetség közös célja így fogalmazódott
meg: oly módon kell a nemzet kultúráját felvirágoz-
tatni, hogy lnindenki mindenhol saját szú'kebb pát-
riája értékeit kutassa fel, s ezeken a helyeken szel-
lemi közösségek kialakulásának ösztönzõje legyen.
Ezzel vissza is veszi a felelõsséget az "államosított
népmûveléstól", bizonyítva, hogy a helyi egyletek-
és közösségek is -életképesek. -

1987 -tól kezdõdõen tehát, immáron 15 éve, az
olvasóköri mozgalom újjáéledt, egymás után ala-
kultak az olvasókörök. Azóta bebizonyosodott,
hogy a tagság mûvelõdésén túlmenõen az olva-
sókörök a területek vonzásában a helyi demokrá-
cia és a társas élet alapvetõ intézményévé váltak.

Fontos szerepet kaptak a helyi adottságokat
figyelembe véve a régi hagyományok ápolásá-
ban, helytörténeti kiadványok megjelentetésében,
a közösségi élet megszervezésében, a lakossági
közmûvelõdés, tájékoztatás elõsegítésében, olva-
sási kultúránk fejlesztésében, a területi kulturális
hiányok megszüntetésében, csökkentésében. Az
olvasókörök lényegében a helyi társas élet köz-
pontjaivá váltak.

Eló'készítõ munkák

A versenyt alapos és hosszú eló'készítõ munka
elõzte meg. A város általános iskoláit felkerestük,
hogy tájékoztassunk mindenkit, és egyben ked-
vet is csináljunk a versenyen való részvételhez.
Szóban, késõbb írásban is ismertettük a nevezés
feltételeit.

Nagyon jólesõ érzés volt az iskolák visszajel-
zése a lázas készülõdésról. A körlevél, amelyet a
város tíz általános iskolája megkapott, tartalmazta
a verseny kiírás szabályait. Többek között: min-
den iskolából két-két diák (alsó tagozatos és felsõ
tagozatos) nevezhetett. Itt kértük a pedagógusok
körültekintõ, segítõ munkáját az elõválogatás
lebonyolításában. Meghatároztuk az elõadható, vá-
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A dunaújvárosi József Attila Könyvtár huszonöt
éve, 1974. november 4-én nyitotta meg kapuit az
érdeklõdó'k elõtt. Tágas, barátságos, 212 m2 alap-
területû, 25 ezer kötetes gyermekkönyvtárát ge-
nerációk látogatták.

A gyermekrészleg dolgozói különbözõ témájú

foglalkozásaikkal (rendhagyó könyvtári órák,
vetélkedõk, rejtvények, versenyek) színesítik, se-
gítik a 6-14 éves korosztályolvasóvá válását.

A gyermekkönyvtárban hagyományosan min-
den év decemberében megrendezett mesemondó-
verseny szervezésének, lebonyolításának részle-
tes leírásával szeretnénk példát mutatni és kedvet
teremteni a mesélés öröméhez.
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Mesét mondani, hallgatni gyönyörköd~.etõ,

ünnepi élmény. Nyelvi lelemény szép magyar
beszéddel komponálva.
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lasztható meséket (meserészlet, népmesék) és azok
idõtartamát (2-5 perc). A verseny napjáig, amelyre
a gyermekkönyvhéten került sor, három hónap állt
rendelkezésre az eló'készü1eti munkákhoz.

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a gyere-
kekkel, segítettük választásukat. Könyvkiá11ításokat
rendeztünk egy-egy népmesegyûjtõ munkáiból, ma
élõ írók meséiból, ezzel is kedvet csinálva, kicsit
irányítva is a gyerekeket a meseválasztásban.

Kíváncsian vártuk, hogy a kiküldött nevezési
lapokra milyen mesék kerülnek fel. Próbáltuk
segíteni, irányítani a gyerekeket, hogy megtalál-
ják a személyiségükhöz legjobban illõ mesét.

Meserejtvény

A mese mindenkit vár! Innen ered az ötlet:
készítettünk egy "mesevárat". Hatalmas fa egy
sárga kartonlapon, melyen a hét aranyalma titkot
rejt. Ha felnyitja éKet és választ ad a mese kérdé-
seire, bejuthat a várba. Ha a helyes válaszokat
bedobja a fa tetején lévõ kastély kapuján, kiállta
mind a hét próbát, gyõztesként kerül ki. Aki le-
gyõzte az akadályokat, kétszeresen is nyert: gaz-
dagodott egy-egy szép történettel, és ráadásul
választ talált a titkokra. A helyes válaszokat adó
próbázók könyvjutalomban részesültek.

:ebb ""'hsóg""h o magYal ""P"",."
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Mesegyüjtemények

, Berze NaGY János Kis Vlléz Pajtás, Bp MTI, 1900
2 K,j.:a J,;n". Székely népmesék, Bp Mercó,iu. Kiadó, 1996

3 Halnaics,IIa9 Tundérrnesék. Bp" Unikornis .1999

4 Erdélyi m"9y"r népmesék A tozenkét királykis"sszony.BpUnlkom,s. 1997

5 Benedek Elek Smkely(óld' mondák 6. mesék Bp Megy"r KönYVklub. 1999

6 Benedek Erek VIlágsz"" N"dszál k;sasszor.y. Bp Penedlo K;adó 2000
7 Benedel-. IOlek Táltos J.",kó ...más mes"k. Bp Hollo és 'árs". 2000
8 A m"",vc;l1ú .Finn"go.. n"pek ",esé;. Bp Európ" K'adó 1984
9 Benedek E'~k Olv"sOkOnyv Kaposvá" HO;l6, 1997
10 A ha'omegú tóIgyI. lûndá..e A legszebb magya' népmes"k, Bp Mó",. 1 "68
11 Arany l...zlo Feherlotle Bp Mora, 1999
12 Illyes Gyula Helvenh", magyer nepme&e. Bp Móre ""'1

13 TOIgyfa "itez, Bp Móra,19B9

14 A széiórdög, Bp" Móra, 1991

15 Madára.."ony, Bp. Móra,19B6

16 Soid",..;r IldIkó A hán:lm királylány, Bp Palalinus, 1999

/d.-gen n"peh "lese;

17 Gnmm, Jacob Az aranymadares más mesek, Bp Sziget Magyar Könyvklub, 1998

18 Aranyclpellö Ukrán nepmesek, Bp Osiris, 1999

19 ToIlaskigy6 fiaI Del- é. kózep-amerikai nepek mesél, Bp M6ra, 1966

20 A titokmond6fa angolal és mozambikl népm".ék Bp Mórd, 1985

21 A három amulett azsiai népmesék Bp Mór", 1984

II. Tarló
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(Aga, Agnet')

, H""ai Ga.par Msdarakról es vadakrol Régi magyar mesék. Bp Móra 1985

2 SebÖk Zsigmond Mackó úr szarazon e. vizen. Bp: M Ház, 11199
3 Lószór vlle. S.áz ev mesel. ,~O. 1940, Bp Mure, 1990.
4 Bod6 Bela Brumi az iskolában. Bp Holnep 2001
5 Mória Zsigmond Nehez kel9aresos, Bp. Unikomis, 1996
6 Tamás, Aron Hüségcs Mártonka. Pec. Alexandra, 2000
7 Nomes Nagy Agnes FeliCIán vagy a lolgy/ak lánca (NemzelkbZI képeskonyv). Bp

Mora 1987

6 Fésú. Éve EZDsl hegedü, Bp Szent 1.lvén Társulat, 1997

9 Baii"t Agnes Mazsola, Bp Holnap. 2000

10KSnyad; Sandor: Meddig er a rig6fütly, Bp. Cartaphilus, 2001.
11 Lázár Ervin Hatrejü IDndér, Bp: Osiris 1999 ..

12.Csukas Islvan Pom Pom mesél, Bp: GesIa. oop 1999
13 Boldizsár Ildikó Feket" ViláQkerúló Ember mes.i Érd EIc;ktra KiBdnhli, '~7
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tartoznak. Azt az üzenetet közvetítik, hogya ter-
mészet nem alattvalónk, hanem segítõtársunk.
Csak az gyõzhet, aki igaz ügyet szolgál.

A gyerekek élvezettel fejtették a rejtvényt, s
amellett, hogy szórakoztak, akaratlanul hatott
rájuk a mese varázsa, ami az erkölcsös viselkedés
elõnyeit sugallta számukra. 10'

az alkalmat megteremt jük, az idõt és a helyetbiztosítjuk, 
a többi a mesélõ személyes varázsán

múlik. Legföljebb izgulhatunk, hogy sikerül-e a
csoda.

" Van nekem egy csodalámpám, gyerekek,
melynek tündéri fényességét árasztó világa mel-
lett országot világot. bejárok, s így szedegetem
össze a világ legszebb meséit." (Benedek Elek)

Bevezetés 

a mesemondás rejtelmeibe
egy mûvész által Meseval'ázs

"Az igazi mesemondó fantáziájában megele-
venedik minden, amit gyerekkorában átélt, káp-
rázatos világba víve a hallgatót. "

"Minden népmese a csillagokban van meg-
írva, csak tudni kell olvasni belõlük. "

(A negyedik mesekonferencia mottója)
December elsõ hetét, a gyermekkönyvhetet, a

mesemondóverseny napját minden évben nagy
izgalommal várják a gyerekek és a gyerek-

könyvtárosok egyaránt.
A beérkezett nevezési lapok alapján tudunk

tájékozódni arról, hogy hányalsós és felsõs diák
gyönyörködteti majd a hallgatókat mesélésévei.
A pedagógusok munkájának köszönhetõen az
iskolákban megrendezett házi versenyekrõl az
osztály társak, iskolatársak szavazatai alapján ki-
kerülõ meséló'k képviselik iskolájukat. Mivel a
városban tíz általános iskola van, minden iskolá-
ból két-két mesemondót tudunk fogadni korcso-
portonként. Általában kb. negyvenöt-ötven gyer-
mek jelentkezése érkezik be a könyvtárba. Több
év tapasztalata, hogy a felsõ tagozatosok száma
magasabb, hiszen az általános iskolásokhoz csat-
lakoznak a nyolcosztályos gimnázium tanulói is.
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NEVEZl\st LAP

(Benedek Elek)
Hogy még sikeresebb legyen a gyerekek sze-

replése a versenyen, az eló'készítés során vendé-
gülláttunk mesemondókat, a meséket gyûjtõ, író
elõadómûvészeket (pl. K6ka Rozáliát, Fábián
Évát, Boldizsár lldik6t), legutóbb Kruppánné
Szûcs Mara gödöllõi mesemondót. 6k a mesélést
"élõben" varázsolták a gyerekek elé. Nemcsak
magukkal ragadták a hallgatóság figyelmét mese-
mondásukkal, hanem hasznos tanácsokat is adtak
a jövõ mesemondóinak. Kiemelték a szép ma-
gyar beszéd fontosságát, és azt, hogy az elõadó
képes legyen magával ragadni a közönséget él-
ményt nyújtó mesélésévei.

Minél több mesét ismerünk, annál gazdagabb-
nak mondhatjuk magunkat. A mesék irodalmi
értékek, mûalkotások, mûvészi formában közve-
títik az emberiség kultúrkincsét. Alapvetõ mintá-
ul szolgálnak a gyerekkori álmodozáshoz. A szó
értékét, értelmét ismerni gyönyörûség, tanítani kell.

A mûvészek életükró1 is meséltek, elmondták
kötõdésüket, torokszorító élményeiket a kis fal-
vakban magukra maradt emberek belsõ történé-
seiró1. Aki nem ismeri hazája népi kultúráját, ár-
nyalatait, félember csupán. Az anyanyelv íze,
szépsége adomány, hozzánk tartozik, mint cse-
csemónöz a tej. Az elõadók vidám hangulatot
teremtettek. A közvetlenség, a mókázni tudás
remek példáit hallhattuk állatmesék, Mátyás-le-
gendák tolmácsolásával. Megtanították nekünk,
hogy mi kell a jó mesemondáshoz: fontos, hogy
alkalom teremtõdjék, legyen hely és idõ a bensõ-
séges egymásra találáshoz.

Nincs két egyforma hangulat, két azonos mese
és két ugyanolyan kis mesemondó. Mindenki
mást érez fontosnak az adott mesében, má'Sho-
gyan dolgozza fel, hiszen más személyiség. Mi

Tanuló neve

lskola, oao"ály
Felkász!"õ "anár nev.

Elõadásra .sán" ma cím.
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A meseválasztás kiértékelése

számoktOkrében

MesetíIJusok

'Korcsoport

TOndérmese

A/latmese

Novella-mese, 
val6ságos

~~~~

11-14 éves

.I~;30%[45%

/""i5%

30%

45%

televízió hírt adott: sõt az Aranyalma Díj nyerte-
seivel felvétel készült: néhány héten át óK mond-
ták az esti mesét a város lakóinak.

Senki sem ment haza üres kézzel, minden
mesemondó apró ajándékot kapott.

Mivel a résztvevóK létszáma ezt megkívánta,
délelõtt (alsó tagozatos ok) és délután is (felsõ
tagozatosok) szünetet tartottunk a tizenharmadik
mesélõ után, szendviccsei és üdítõvel kínáltuk a
versenyzóKet. Ennek a megvalósításában nagy
segítségünkre voltak a város vállalkozói. Az elõ-
készítés során vettük fel velük a kapcsolatot.

Mesetípusok

A jelenkezési határidõ a rendezvény elõtt egy
héttel jár le (most, a tizenegyedik alkalommal is
közel ötven kisdiák mesélt mindannyiunk örömé-
re). Így a verseny elõtt már van lehetõségünk
felmérni, hogy milyen meséket adnak elõ. Ez segíti
alaposabb felkészülésünket, tudunk tájékozódni a
népmesegyûjtó'kfól, meseírókról, mukásságukról.

A versenyzó'ket a felkészítõ tanárokon kívül
egyre több osztálytárs, szülõ, nagyszülõ kíséri el,
így elmondhatjuk, hogy az évek során nõtt az
érdeklõdés a verseny iránt.

A gyerekek ünneplóoe öltöztetik a lelküket is
erre az eseményre. Honnan tudják, hogy hánya-
dikként kerülnek sorra? Elõvesszük a gyermek-
könyvtár "bûvös tarisznyáját", és a kis elõadók
meseszámot húznak. Ez határozza meg a mese-
mondás sorrendjét. A nevezési lapok alapján a
mesemondók névsoráról öt példányban készítünk
listát, a kihúzott meseszámokat erre a listára írjuk
a megfelelõ név elé. Egy-egy példányt a zsûrinek
adunk, egyet a mûsorvezetõnek (az õ feladata a
gyerekek feszültségének oldása a meséhez kap-
csolódó elõszóval, bevezetõvel), egyet a "súgó-
nak".

Nem is gondolnánk, ez utóbbinak mekkora
szerepe van! Elõfordul, hogy nincs kísérõtanár,
nem hozza magával a szöveget a gyermek sem,
így ha elakad, kudarcba fulladhat az elõadás.

A mûvészpalánták elõadását háromtagú, hoz-
záértõ zsûri figyeli, élvezi velünk együtt.
Az értékelés mind a két korcsoportnál azonos
szempontok alapján történik:

elõadásmód: mennyire tudja magáévá tenni a
mesét, magával tudja-e ragadni a közönséget,

szövegtudás: népmeséknél nem szigorú köve-
telmény, de a mûmesénél, meseregény részleté-
nél döntõ szempont,

szép kiejtés: az anyanyelv ápolása érdekében
fontos, kell rá figyelni,

meseválasztás: sikerült-e a saját személyiséghez
illõ mesét találni, ha igen, az már fél gyõzelem.

Minden szempontot 1-5 ponttal értékel a zsû-
ri, a pontszámok összesítése mutatja meg az elért
helyezést. Az értékelésnél a zsûri elnöke külön-külön
megdícsér minden egyes szereplõt, de jószándékú
bírálatát is szívesen fogadják a diákok.

A kategóriák négy-négy legjobbika az idén is
értékes könyvjutalomban részesült és elnyerte az
Aranyalma Díjat: az emléklapon kívül egy "iga-
zi" arany almát vihetett haza. A legszebb jutáfommégis 

az volt, hogy rendezvényünkrõl a városi

Egy meséból sem hiányozhatnak az állatok. A
legendás, szerencsét hozó táltosparipán kívül olyan
állatok is felbukkannak a történetekben, amelyek
a ,jótett helyébe jót várj" szövetségére tanítják a
mesehõsöket.

Minden alkalommal derültünk a vidám hangu-
latú, tréfás állatmeséken. A gyerekek szívesen
mesélnek az emberi tulajdonságokkal felruházott
állatokról.

A nyolc-tíz éves korosztály lassan közeledik
a valós világ felé a meséken keresztül. Ezért is
választanak többen elgondolkodtató, egyben ta-
nulságos állattörténetet (pl. Az oroszlán és az egér,
A csökönyös kiselefánt, A három kismalac stb.).

A tündérmesék is a kedvencek közé sorolha-
tók (a Világ szép Nádszál kisasszony,
A békakirály). Fõleg Benedek Elek és a Grimm
testvérek gyûjtéseibõl hallhattunk meséket.
Páskándi Géza, Mészöly Miklós munkáiból is
gyakran készülnek a gyerekek.

Lázár Ervin különleges humorú és szóhaszná-
latú meséi szintén közel állnak a kicsikhez. Me-

4 .Könyvtári Levelezc5/lop .2003 október



Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

" Két csapat a Pál utcaiak és a vörösingesek harcolnak a

grundért. mely a szabadságot jelentette számukra.
Harcukban nagyon tetszett, hogy igazságosak.
önfeláldozók."

Kovács Dávid 4.c, ' ,
Arany Janos Altalanos Iskola
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sevilágának gyakori teremtõtársa a gyerek: "a
mese írás titka, oda kell figyelni a gyerekekre."
(Tarbay Ede) Meséiben visszatérõ gondolat, hogy
a szeretet csodát tesz. Azt vallja, hogy mindenki-
nek van valamihez tehetsége a Földön, és ha
eszerint dolgozik, megtalálja a boldogságát. Nem
egyedül vagyunk a Földön, hanem mindnyájan

együtt vagyunk.
Igazat adhatunk Tarbay Edének, aki azt mond-

ta, hogy a Lázár Ervin teremtette szeretetmítosz
hidat tud verni gyerek és felnõtt, ember és ember
között.

A felsõsök a mesén túljutva újrakezdik a me-
sét, csak más szemlélettel, máshogy közeledve.
Ez meseválasztásukon is érezhetõ. Romantikába,
fantasztikumba szárnyal a képzeletük, erõsödik
bennük a megismerés vágya, elgondolkodnak a
körülöttük lévõ világról. Érzékenyen reagálnak a
külsõ történésekre. Közel állnak hozzájuk a lírai
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hangvételû mesék, például Macourek Kréta címû

meséje.
Egyik alkalommal Pilinszky János Aranyma-

dár címû meséje feledhetetlen élményt nyújtott a
jelenlévó'k számára. Az elõadás különlegessége
volt, hogy párban mondták el: egy fiú és egy
lány. Mélyen hatásuk alá vonták a közönséget
csodálatos szereplésükkel.

Oscar Wilde A Boldog Herceg címû meséje is
megérintette a mesélõt és a hallgatót egyaránt.

A népmese is igen kedvelt a tizenéves gyere-
kek körében, fõleg a tréfás mesék arattak sikert
(pl. Fityók, Mese a bolondról stb.). Ebben a
mesefajtában sem marad el a jutalom és a bünte-
tés, a csoda is színezi világát.

Próbáljuk színesíteni az évenként megrende-
zésre kerülõ versenyt azzal is, hogy idegen népek
(francia, indián, indiai, kínai) meséit is ajánljuk a
választható mesék között. Más országok meséit
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Nem.. Nogy Ágn..:
800 néni kertje

.800 nó..; moog vidám, nél
o Kerije. mer1la1:a1 énlöi o
virágcíl. Szereinék olyan
házban kJkrJ, mi1i Bars' néri. '

S,öllösi Eszle, 2.0
Pelöli Sándor Ánolánosiskolc
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korban, és más-más buktatókon nyújtanak segít-
séget. Sok mindenre adnak választ: milyen a vi-
lág, hogyan találom meg az igazi énemet, van-e
remény számomra, ha rosszat tettem.

A gyerekek amesébõl megtanulhat ják, hogya
kezdetben ellenszenves figurából segító'kész ba-
rát lehet. Felidézhetik, hogy sok történetben a hõs
azért boldogult, mert volt bátorsága megbarátkozni
a látszólag kellemetlen szereplõvel -ilyen csoda
velük is megtörténhet az életben.

A mesemondóversennyel talán sikerült a mese
világát még közelebb hozni a gyerkekhez, új
meseolvasókat, -hallgatókat megnyerni.

Törökné Antal Mária
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Bettelheim, Bruno: A mese bûvölete és a bon-
takozó gyermeki lélek. Bp.: Gondolat, 1988.

Dömötör Sándor: Kedvet virágoztató magyar
népmesék. Bp.: Ballada, 1966.

Petrolay Margit: Könyv a mesérõl. Bp.: Nem-
zeti Tankönyvkiadó, 1966.

Tarbay Ede: Gyermekirodalomra vezérlõ ka-
lauz. Bp.: Szent István Társulat, Apostoli Szent-
szék Kiadó, 1999.
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P. L. Travers:
A csodálatos Mary

" Ez O könyv Maryról, a dodár61

és a Banks csakJd gyerekeirói
sz61. Hozzájuk megy dadának

:' Mory. oki egy nogyon különös.
::- rejtelmes személy. de ozt nem

árulom el, hogy n1lérf. Együtt
sok kolondban vesznek részt,
nagyon fogjátok élvezni. ho
kezetekbe veszitek ezt o
könyvet,"

,:i~%:"
r ~,.. Komóczl Fruzsina 4.0

Móricz Zsigmond Ének-zenei
Altalános Iskota
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A. A. Milne:
Micimackó

"Az erdöben mindig történik
valami vidám dolog
MIcimackóval és kedves
borálaival. A történetekb61 azt
is megtudl'latod. hogyan
segHhetsz barótaidnaf:...

Horváth !va 4.a
Móricz Zsigmond !nek-zenel
Altal6nos Iskola
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mondva, hallgatva megismerhetik a gyerekek tá-
voli tájak kultúráját, világát.

"A meséket egyszerûen... szeretni kell, hinni
abban a közös szándékban, amely megálmodta
és megalkotta 6'ket, hogy bízzunk a jóság, a sze-
retet és az igazságosság tü-
relmes erejében." (Farkas .
Olivér) .,

, .
Elm kell ezzel a lehe- .' -/

tõséggel, minél több me-
sekinccsel megismertetni
a gyerekeket. Meg kell
szerettetni velük ezt a va-
rázslatos világot, amely az
élet értelmét sugallja a
gyermekeknek és sejteti, ':.

hogy nem szabad megfu- i
tamodniuk a veszélyek I

elól. Ki kell állniuk a pró-
bát, és a nehéz úton a
"jóakaratú hatalmak"
majd melléjük állnak. A
mese kimondja a gyerek
igényét a szeretetre és biz-
tonságra, erre megoldást is

nyújt
A mesék mást és mást

jelentenek különbözõ élet- ;
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