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:ajd hazájában tevékeny- kaptak lehetõséget a 2004- konferencia meg-
kedve az egész európai kultúra számára adott új szervezésére. Színes diákon mutatták be a ren-
tudományos eredményeket -hûen reprezentálta dezvénynek jövöre otthont adó rigai helyszínt,
az európai állampolgárság lényegét. és ismertették a témát is -könyvtárak és infor-

A szervezõk nagy hangsúlyt fektettek a len- máció multikulturális társadalmakban -, mely
gyel kultúra bemutatására. Az elsö napon a toruni szintén különös jelentöséggel bír az Európai Unió
néptáncegyüttes bemutatóját élvezhettük, mely- bövítése szempontjából. Jó lenne, ha Rigába a
nek során közös táncra is nyílt alkalom. Az együt- viszonylag nagy távolság ellenére többen tud-
tes tagjai rendre bevontak minket is a mulatság- nánk menni magyarok, ugyanis a konferenciaso-
ba, egyszerûbb lépéseket tanítottak, így a közös rozat magyar-holland közös rendezvénynek in-
tánc élménye még inkább összekovácsolta a kü- dult, és bizony ahhoz képest igen szerény lét-
lönbözö népeket. Végül' egy igazi európai tánc- számban képviseltettük magunkat. Az pedig
caI, a keringöveI záródott az együttlét. Nem csak egyelöre csak az álmainkban szerepelhet, hogy
a szimpózium résztvevõi barátkoztak össze a han- esetleg újra Budapesten rendezzünk a szimpózi-
gulatos estét követõen: a fiatal lengyel táncosok umot... (Bella Katalin -Giczi András -Peer
elkísértek bennünket a városháza alatti szórako- Gábor -Szabó Tamás Péter -Tóth Máté)
zóhelyre, ahol hajnalig tartott a mulatság., ,

A második napon a városháza dísztermében MeseI: Berecz Andras
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hasonlóan újra az épület pincéjében található Mindannyian tudjuk, hogy a népmese száj hagyo-
mulatóhelyre vonultunk. Az informális együttlé- mány útján terjed, szövege változó, tesznek hoz-
tek kevesebb szakmai vonatkozással bírnak, zá, vesznek el belöle.
mégis nagy a jelentõségük, elsösorban a kapcso- Manapság a népmesék kötetekben összegyûjt-
latok és barátságok építésében, Az idén például ve olvashatók, neves íróink vagy néprajzosok
a tavalyi ismeretségek után ketten is a toruni szorgos gyûjtömunkájának köszönhetõen. Olvas-
egyetem fiatal tanársegédjének, Pio tr Malaknak suk is gyermekeinknek, unokáinknak, ajánljuk
és kedves feleségének vendégszeretetét élvezhet- olvasóinknak kultúránk e gazdag, kifogyhatat-
tük, akik saját otthonukban láttak minket vendé- lan tárházát. Alkalmanként hagyományõrzõ cso-
gül a konferencia teljes idõtartama alatt. portokban, óvodákban, iskolákban, különbözö

Már korábban is volt alkalmunk megtapasz- versenyeken elhangzanak: szépen is, kedvesen
talni, hogya lengyel-magyar barátság nem ve- is, az írásban lejegyzett formában. Szívesen hall-
szett el a történelem süllyesztöjében. Évek óta a gat juk. Élvezzük is, tetszik is, de már nem ru-
lengyelekkel vagyunk a leginkább baráti viszony- runk hallatára, szemünk láttára születik a cselek-
ban, Bennük is elevenen él a mondás: "Lengyel- mény. Nincs hiányérzetünk, mert nem is tudjuk,
magyar két jó barát, együtt harcol, sissza bo- milyen az. Mígnem egyszer Berecz András éne-
rát!" (Polak-Wengier dwa bratanki ido szabli, kes, mesemondó szájából a tekergö, kanyargó,
ido szklanki). Így természetesen kötelességünk- burjánzó, tempósan lépõ, lépegetö, folyondáros
nek éreztük, hogy amikor a lengyel szervezõk mondatokból szõtt történeteket meg nem halljuk.
egyike, Katarzyna kórházba került az utolsó na- Elvarázsolva figyeljük öt, derülünk, elgondol-
pon, meglátogassuk öt. Persze csúsztak hibák is a kodunk, vagy éppen szomorkodunk fordulatos
szervezésbe. Sajnos nem készült el a konferencia történetein, s önfeledten örvendünk a mese csat-
elöadásainak írásos változatát tartalmazó kötet, így tanóján. Nyelvünk õsi gyökerei élednek fel sza-
azt csak késöbb fogjuk megkapni, postai úton. Az vai nyomán. Hangjában érezzük a pásztor ráérös
elöadások tartalmáról így a helyszínen csupán az nyugalmát, az Alföld kopárságát, a Kárpátok hûs
elõzetesen beküldött tartalmi tömöritvényeket tar- páráj át. Megsejtünk egy, a mi énktö l már telje-
talmazó fiizetecskéböl tájékozódhattunk. sen különbözö világot, amelyet azért örzünk

A záró szekció végén a BOBCA TSSS zászló zsigereinkben. Talán éppen a sokat olvasott,
ezúttal a lettekhez került, akik a svédekkel együtt összegyûjtött, leírt mesék hatására?
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Gyermekkönyvhónap
Szab91cs-Szatmár- Bereg

megyében
Harmincegy éves hagyomány már, hogya Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyer-
mekrészlege évente megrendezi a gyermekolva-
sók, a gyermekkönyvek ünnepét, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónapot.
2002-ben a hagyományostól eltérõ idõpont-

ban -november 6-ától december ll-éig -tartott
a programsorozat. Korábban minden évben már

A magyar kultúra napja alkalmából több Vas tavasszal rendelkezésünkre álltak a pályázati
megyei könyvtár -köztük a celldömölki források, ám tavaly -ezek hiánya miatt -csak
Kresznerics Ferenc Könyvtár -vendége is volt õsszel tudtuk megszervezni a gyerekek várva-
a Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezésében és a várt eseményét. A rendezvények koordinálását a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával2000-ben alakult Szabolcs-Szatmár-Beregi
Berecz András. Gyermekkönyvtáros Mûhely végezte.

A könyvtár zsúfolásig megtelt. A közönség A gyermekkönyvhónap keretében százhúsz
együtt lélegzett a mesemondóval. A dorombból programot szerveztünk -kb. hat és félezer gye-
kicsalt dallamok, majd az énekszó, az eredet- és rek, illetve érdeklõdõ részvételével. A megye
a teremtés-mesék után az elsõ és a második vi- huszonhét kistelepülésének, városának könyvtá-
lágháború keserves élményeinek hatására szüle- raiban, iskoláiban tölthették hasznosan szabad-
tett, hihetõen elõadott, hihetetlenül nagyotmon- idejüket az óvodások, a kisiskolások és a felsõ
dó, hazudós mesékkel folytatódott az elõadói est. tagozatos tanulók. A programsorozatot úgy állí-

Ahogyan Erdélyi Zsuzsanna az utolsó órák- tottuk össze, hogy minden korosztály megtalál-
ban gyûjtötte össze az archaikus népi imádságo- hatta az õt érdeklõ témát, rendezvényt.
kat, úgy szedegeti most csokorba Berecz András Nagy sikerrel zajlottak az író-olvasó találko-
idõs, háborút, fogságot megjárt emberek katona- zók. Marék Veronikát, a Kipp-kopp történetek
történeteit, történetváltozatait, a nagyotmondó, íróját örömmel fogadták a nyírbátori, a jándi, a
vicces meséket, amelyek segítségével a szegény tornyospálcai, illetve a nyíregyházi óvodások,
ember képes volt túlélni balsorsát. kisiskolások. Nógrádi Gáborral Tiszalökön,

Végül videofilmet vetített elõadónk a legutób- Tiszavasváriban és Nyíregyházán találkozhattak
bi délvidéki és erdélyi gyûjtõútjáról, s a mesélõ az irodalomkedvelõ felsõ tagozatos tanulók.
emberek, az "adatközlõk" Gyergyóból vagy Weinrauch Katalin beregszászi költõnõ "adta
Bácskából már ismerõsként tekintettek ránk a önmagát", s újra elvarázsolta a fehérgyarmati, a
képernyõrõl, holott most láttuk õket elõször.

Egy hónap is eltelt azóta, hogy Berecz And-
rás Félbevágott pipajUst címû elõadói est jének
részese lehettem. Többször kerestem titkát,
amellyel kicsit és nagyot, öreget és fiatalt -jobb
szót nem tudok -elvarázsolt, székhez ragasz-
tott. Csak szavakat ,sorolok fel, amelyek eszem-
be jutnak róla, jellemzik õt: kedvesség, humor,
derû, emberszeretet, emberismeret, figyelem és
türelem, képesség és tehetség, hit, hazaszeretet.
Ám ez nem elegendõ a rejtély megfejtéséhez.

Berecz Andrást meg kell hallgatni.
Dr. Bellérné Horváth Cecilia

Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldömölk
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