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Szükség van ma is
a mesékre

Egyre gyakrabban halljuk különbözõ fórumokon,
hogy a mai gyerekek idejük legnagyobb részé-
ben agresszív számítógépes játokkal játszanak,
nem olvasnak, sekélyes tévémûsorokon bambul-
nak, és egyáltalán nincs igényük tartalmas idõ-
töltésre. A mesehallgatás, netán meseolvasás
pedig egyáltalán nem „trendi”. Sajnos van némi
igazság ezekben a megállapításokban, mégis
örömmel számolhatok be róla, hogy igenis van

igény a mesékre. Ezen belül is az örök igazságo-
kat tartalmazó, emberi értékeket megjelenítõ nép-
mesékre.

Nemrégiben a népmese napját ünnepelve
egész gyereksereggel telt meg a mosonmagyaró-
vári Huszár Gál Városi Könyvtár gyerekkönyv-
tára, akik mindannyian „mesehallgatásra” érkez-
tek. Azon ritka alkalmak egyike volt ez, amikor
többen szerettek volna eljönni, mint ahányan be-

fértek. Ez is igazol-
ja, hogy az igazi me-
sékre ma is van ke-
reslet. Écsi Gyöngyi

református lelkész,
mesemondó volt az-
nap a vendég. Hatal-
mas sikert aratott a
gyönyörû, ízes ma-
gyar nyelven elõa-
dott bábos meseelõ-
adása, melybe inter-
aktív módon bevon-
ta a vállalkozó szel-
lemû gyerekeket.
Együtt játszott, énekelt, mókázott velük, közben
észrevétlenül tanította, nevelte õket. Elõadásával
a gyerekeket, felnõtteket egyaránt elbûvölte,
pedig nem pörgõs, eseménydús, sokszereplõs tör-
ténetet mesélt, hanem igazi népmesét. Ha sike-
rül, a következõ népmese napját is közösen ün-
nepeljük majd Gyöngyivel a könyvtárban.
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A népmesék olvasásának, hallgatásának, meg-
õrzésének fontosságát hangsúlyozta Boldizsár

Ildikó népmesekutató, író, meseterapeuta is nem-
régiben könyvtárunkban. Annak ellenére, hogy
délelõttre esett elõadásának idõpontja, nagyon sok
kisgyermekes szülõ, óvónõ, tanítónõ volt kíváncsi
rá. Ildikó olyan kedvesen és intenzív kisugárzással
beszélt a mesék gyógyító erejérõl, a beléjük zárt
évszázados tudásról, saját terápiás tapasztalatairól,
hogy azt hiszem, nem túlzok, ha azt állítom, mind-
annyian feltöltõdve hagytuk el a termet.

Arra biztatott, és ezt a biztatást szeretném most
továbbadni, hogy meséljünk minél többet gyer-

mekeinknek, vagy csak úgy a magunk kedvére,
méghozzá, ha lehet, népmesét, hiszen ezekbõl a
történetekbõl tudjuk meg, honnan jöttünk, kik
vagyunk és hogy mennyit érünk. A népmesék
azokat a tapasztalatokat közvetítik, melyek vala-
ha, mítoszokban élve, egy törzs szellemi kin-
csestárát képezték, és csak azok a mesék hagyo-
mányozódhattak tovább nemzedékrõl nemzedék-
re, amelyeket a kollektív tapasztalat igazolt. A
népmesékben nagyon erõsen kikristályosodott,
évszázados tudásról van szó, segítõ erejük pedig
épp abban rejlik, hogy a létünkre vonatkoztatha-
tó ismeretek, üzenetek sûrített formában jelen-
nek meg bennük. Minden élethelyzetnek meg-
van a maga meséje, csak meg kell találni.

Ipcsicsné Gönye Anikó

Megújul(t) a Nyugat-
magyarországi Egyetem
Központi Könyvtára
és mûemlékkönyvtára

Közeledve az év végéhez a soproni székhelyû
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának érdemes számba vennie a 2008-
as év eseményeit, hiszen az elmúlt harminc év
alatt összesen nem került sor olyan mértékû fel-
újítási és átalakítási munkálatokra, mint az utób-
bi egy évben.

2008-ban ünnepli a Nyugat-magyarországi
Egyetem a hazai erdészeti felsõoktatás kétszáz
éves évfordulóját. Az évforduló alkalmából több
mint négymillió forint értékben került sor a
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárában található mûemlékkönyvtár bútor-
zatának felújítására, ami Faragó Sándor rektor

kezdeményezésére történt. A költségek nyolcvan
százalékát a szakmai cégeket tömörítõ Pannon
Fa- és Bútoripari Klaszter hat tagja (Palmöb Kft.,
Falco Lemezipari Rt., SAMAS Hungária Iroda-
bútor Kft., Német-Fa Kft., Metnix Kft., REHAU
Kft.) és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalta magára, Bakonyi Gábor, a
klaszterbizottság elnöke, kamarai tanácsos hat-
hatós közremûködésével. A kivitelezésre Paukó

Péter faipari mérnök A NYME Központi Könyv-

tárában lévõ selmeci mûemlékkönyvtár berende-

zésének tervezése és a terv egy egységének elké-

szítése (Sopron, 2005) címû szakdolgozatának
felhasználásával került sor 2008 februárjában.
Könyvtári szakmai tanácsadóként közremûködött
a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának nyugalmazott könyvtári fõigazga-
tója, Mastalír Ernõné, a szakdolgozat konzulen-
se a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Karának Terméktervezési és Gyártás-
technológiai Intézet Technológiai Tanszékének
munkatársa, Szemerey Tamás volt.

A mûemlékkönyvtár hazánk elsõ szakkönyv-
tárának, az 1735-ben Selmecbányán létrehozott
magyarországi bányatisztképzõ iskola könyvtári
anyagának egy részét õrzi.

Selmecbánya – a jogelõd intézménynek ott-
hont adó város – a XVIII. és a XIX. század
Európájának egyik legjelentõsebb tudományos
központja és bölcsõje volt a bányászati-kohásza-
ti, geodéziai-kartográfiai, kémiai, geológiai, er-
dészeti és nemzetgazdaságtani tudományok te-
rén. E tudományok helyi mûvelõinek érdekében
állt a könyvtár sokirányú fejlesztése. Így a könyv-
tár állományának gyarapítására már a kezdetek-
tõl fogva figyelmet fordítottak egyrészt központi
beszerzések, másrészt adományok révén.

A könyvtár fejlõdését olyan egyetemes tudó-
sok alakították, mint Jacquin, Delius, Peithner,
Poda, Scopoli, Patzier, Doppler, Wilckens,
Feistmantel és mások. A könyvtárral személyes
kapcsolatot tartott Volta, a wolframot felfedezõ
mexikói Fausto d’Elhuyar, a tellúrt felfedezõ
Müller Ferenc, vagy a magyar geológia megte-
remtõje, Szabó József.1

Az állomány, amely hazánk kiemelkedõ értékû
mûszaki és természettudományos mûemlékkönyv-
tára, összetételénél és ritka vagy egyetlen példány-
ban fennmaradt mûveinél fogva a maga nemében
egyedülálló. A könyvtár alakulása párhuzamosan
követi az intézmény történetének alakulását.


