
Az év egyharmada hátravan még, de már ed-
dig is túl sok, a közösséget érintõ nem várt
nehézséget, veszteséget hozott az eltelt idõ.
Mikor 2010. szeptember 30-án népes csapa-
tunkkal nekiláttunk a mesenapnak, még nem
tudhattuk, hogy néhány nap múlva a termé-
szet újabb katasztrófával bizonyítja erejét,
hogy mi, emberek, összefogásból, szolidari-
tásból vizsgázhassunk ismét. A tavaszi, kora
nyári árvizek sújtotta településeken még ja-
vában folynak a helyreállítások és a verseny-
futás az idõvel: lesz-e fedett, fûtött lakóhelye
mindenkinek? Ahogy haladunk elõre az idõ-
ben, úgy lankad a híradások ereje is. A mo-
noton, vérre menõ munka, a látványossá-
goktól és botrányoktól mentes világ már 
kevésbé téma. Nagyon nehéz a leggyakrab-
ban hiányzó kétkezi munkát és az anyagi ja-
vakat más, hatásos segítségre váltani.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
(OIK) munkatársai arra vállalkoztak, hogy a
mesék erejét hívják segítségül, s meseköny-
vek adományozásával igyekeznek segíteni 

a bajbajutottakon. A népmese napjára
(majdnem) egész napos meseolvasást szer-
veztünk, melyre a belépõjegy egy mese-
könyv volt. Kollégáink közül többen meg-
mozdultak: ki kézügyességét, ki gyakorló
mesemondóságát, ki fizikai erejét ajánlotta
fel a nap sikere érdekében. Az ötletet támo-
gatta az intézmény felsõ vezetése, így meg-
indulhatott a tényleges szervezés. Megke-
restük a támogatandó intézményeket, majd
fogadókészségük tudatában elsõként két ne-
ves elõadómûvészt kértünk fel a részvételre.
Nagy örömünkre mindketten hosszabb-rövi-
debb idõre vállalták a meseolvasást, így Für
Anikó és Kulka János színmûvészek nevével
fémjelezve meghirdethettük a jótékony célú
felolvasást a környezõ iskolák, óvodák köré-
ben, s egyéb fórumokon is. A bekapcsolódó
könyvtárosok sok-sok távoli nép meséjével
készültek – a könyvtár vállalt feladatához
hûen, miszerint többek között idegen népek
kultúráját is közvetíti az intézmény –, így
hallhattak a gyerekek pl. olasz, grúz, bur-
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mai, szlovák, indián, finn, lett, japán népme-
sét is, de volt „kígyós mese”-blokk is. A mû-
vészek szebbnél szebb magyar népmeséket
olvastak fel, igazi mesehangulatot varázsol-
va a könyvtár meseelemekkel feldíszített
elõadótermébe. A gyerekeket is próbának
vetettük alá,: elõször egyenként kellett átjut-
niuk a beléptetõ „varázskapun”, ami nem kis
türelmet igényelt tõlük. Majd fel kellett
mászniuk az Üveghegy tetejére, a mesepalo-
tába, azaz a könyvtár gyönyörû fõlépcsõjén
fel kellett jutniuk a félemeletre. A többi pró-
ba már viszonylag egyszerû volt, csak
Csönd herceget nem volt szabad nagyon fel-
bõszíteni, s a rögtönzött párnacsatában –
mely a délutáni szieszta idején tört ki – kel-
lett vigyázni egymás és a berendezési 
tárgyak testi-lelki épségére. A nap folyamán
165 gyermek és kísérõik vettek részt a me-
sehallgatáson. Voltak ovisok, kisiskolások,
szülõk gyermekeikkel, örökifjú mesekedve-
lõk, csillogó szemû tanárok, könyvtárosok.
Lehetett színezni, rajzolni, hason feküdni,
lustálkodni, mesekönyveket nézegetni is
mesehallgatás közben. Aki nagyon meg-
szomjazott vagy megéhezett az intenzív fi-
gyelem közepette, csipegethetett, kortyol-
gathatott a háttérben. A nap mérlegét nehéz

megvonni számokban, álljon itt mégis né-
hány adat: a hét óra alatt 13 felolvasó közel
60 mesével ismertette meg a gyerekeket. 
A két mûvész élményszámba menõ mesélé-
sét még 10 könyvtáros kolléga és egy a 
meséléshez kedvet érzõ bölcsészhallgató
gazdagította. A nap során 230 könyvet aján-
dékoztak a programban részt vevõk, és az
azóta eltelt egy hét alatt még újabb felaján-
lások érkeztek. Így pl. az Ady Endre Általá-
nos Iskola (Budapest, XIX. kerület) kis-
diákjai még 124 könyvvel gazdagították az
eddigi adományt, így a nyomdába adás pil-
lanatában azt mondhatjuk, hogy közel 360
könyvet sikerült az árvízkárosult települése-
ken lévõ könyvtáraknak, így az ott élõ gye-
rekeknek összegyûjtenünk. A mesekönyvek
átadására szakmai nap keretében, elõre
egyeztetett idõpontban kerül majd sor. Re-
ményeink szerint a gyerekekhez eljuttatott
mesék „képesek összerendezni a káoszt, és
helyére állítani egyfajta teljességet. Gyógyí-
tó erejüknek épp ez az egyik titka” – írja
Boldizsár Ildikó legújabb, a népmese napjá-
ra megjelent, Meseterápia címû könyvében.
Ugyanitt hozzáfûzi, hogy „pusztán a mese-
hallgatás képes olyan folyamatokat elindíta-
ni a lélekben, amit nevezhetünk egyszerûen
lélekfrissítésnek” is. S ha mindez igaz – s
persze, hogy az! –, akkor elmondhatjuk,
hogy ezen a napon a szokásosnál nagyobb
arányban részesülhettek az OIK munkatár-
sai és látogatói a mesékbõl táplálkozó lélek-
frissítésbõl. Mindez talán a rendezvényen
készült képeken is látszik

Köszönet mindenkinek! ■
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