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Szöveg: Sárkány Izabella, pszichopedagógus

Karácsony előtt könyveket gyűjtöttünk az iskolában a szegényebb sorsú 
gyerekeknek.

Az egyik könyv borítójáról gyermekkorom nagy kedvence, a Perrault-
mese bűbájos, százéves álmából ébredező királylánya mosolygott rám. 
Bevallom, ha csak tehettem, a tanáriba jövet-menet, bele is lapoztam. 
Csak úgy, nosztalgiából.

Mint kiderült, nem voltam egyedül ezzel a szokásommal, a nálam sokkal 
fiatalabb kolleganőm szintén ezt tette. Jártában-keltében a fél szemét ő 
is rajta tartotta e kedves kis könyvecskén. Az egyik csendes szemlélő-
désem közepette találkozott a tekintetünk. Összemosolyogtunk, ahogy 
egy titkos szövetség tagjai, mint a szabadkőművesek között is szokás, ha 
felismerik egymást a rejtett jelekről.

Azon szerencsés emberek közé tartozunk, akik gyermekkorukban meg-
ismerkedtek a mesék rejtelmes, semmihez sem hasonlítható, varázslatos 
világával, s ez a varázslat még most is tart. 

A szép borítású, igényesen illusztrált mesekönyv, a jól megírt mese ma-
gas esztétikai élményt nyújt gyereknek, felnőttnek egyaránt.

Olvasni jó, mesét olvasni különösen. A gyerekek pedig örömmel hallgat-
ják. Kezdjünk el mesélni nekik mielőbb, úgy három-négyéves korban! 
Ekkor már a rövidebb mesék cselekményét képesek időrendben végigkö-
vetni. Gyakran belekérdeznek, ha nem értenek egy-egy szót, vagy a főhős 
szándékát. Miért ment vándorútra a szegény legény? Miért hamuban sült 
a pogácsa? Mi az a hamu? Ezeket a kérdéseket ne hagyjuk válasz nélkül! 

Mennyire megnyugtató olyan történetet hallgatni az esti mese idején, 
ahol győz az igazság. A jó még jobb lesz, a rossz pedig elnyeri méltó bün-
tetését. A mesében, ahol bármi megtörténhet, az álmok valóra válhat-
nak, a szegény virágáruslányból is lehet királylány, a kis kondáslegényből 
pedig az ő párja.

A mese, melyet a kisgyerekek meghitt, védelmező környezetben, saját 
otthonukban hallgatnak a számukra az egyik leghitelesebb személytől, 
az édesanyjuktól, az ősbizalmat erősíti. A biztonság: ez az egyik legfonto-
sabb, egész életre meghatározó élmény, amit minden gyermeknek családi 
körben meg kellene élnie. A jól megélt biztonság az alapja az emberi élet 
kiteljesedésének, az önmegvalósításnak. 

Mi van akkor, ha minden nap ugyanazt a mesét kéri a gyermek?

Akkor századszor is ugyanazt a mesét olvassuk el neki! A mese ismétlése 
csak a felnőttek számára tűnhet unalmasnak, a gyerekeknek nem.

A már ismert élő mese szófordulatai, amit velünk együtt mond gyermek 
(minden jó, ha jó a vége; boldogan éltek, stb…), az ismert történet főhőse-
inek sorsa, a cselekmény pozitív befejezése előre bejósolható. A történet 
újra- és újrahallgatása, a feszültségek átélése, a jóság diadala jó érzéssel 
tölti el gyermekedet. 

A legfontosabb, hogy a mesét először tőlünk hallja, és ne filmen nézze 
meg. A hallás útján kapott élmény ugyanis nemcsak elindítja a képzele-
tet, hanem segíti a gyermeknél az auditív figyelem, a fókuszált figyelem 
kialakulását. Erre a készségre nagy szükség lesz kisiskolás korban, 
az írás, olvasás tanulásánál.

Egyszer volt…
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Az esti mese során, a csak hallott, mindenki által jól ismert borzongató 
szöveget – történetesen, amikor a farkas megeszi Piroskát – könnyebben 
feldolgozza, elaborálja a gyermek. A vizuális élményt másként dolgozza 
fel. A látottak hatására beindulnak a tükörsejtek.

A jó mese olyan, mint egy mini regény. Gyermekkorban a mese szerep-
lőit elképzeljük, történéseit továbbszőjük, álmodunk róla, mi magunk is 
a mese szereplőivé válunk. A képzelet szárnyalása, a fantázia kiteljesedé-
se nagyon fontos, meghatározó élmény. A kreativitásunk is ebből az él-
ményből táplálkozik.

A mesére minden gyermeknek szüksége van. Akinek gyermekkorában 
kimaradt a mese az életéből, az felnőttkorában megpróbálja pótolni a pó-
tolhatatlant. Elképzelhető, hogy szenvedélyes mese- és rajzfilmrajongó 
lesz. 

Hogyan küzdjünk meg tehát az életben a nehézségekkel? A mese pozitív 
kimenetele, a meséből levont tanulság, az első használható megoldó kit 
minden gyermek kezében, az élet kihívásaival szemben.

Az első intellektuális élményt is a mese nyújtja. Az érzelmi intelligencia, 
az empátia kialakulásához elengedhetetlenül fontos, hogy a pozitív me-
sehősökkel azonosulni tudjunk, sorsuk jóra fordulását izgatottan várjuk, 
álmaik beteljesülésekor felhőtlen örömet éljünk át. Mesét lehetőleg ne 
hagyjunk félbe, mert elmarad ez a jó érzés.

Az irodalmi műveltségünk alapja a magyar népmese. Később, az iskolá-
ban erre az ismeretre épül a magyar irodalom tananyag egy része, a rege- 
és mondavilág. A balladák, népdalok gyökerei is innen erednek. Petőfi 
legismertebb elbeszélő költeményéhez, a János vitézhez is a népmesékből 
merített ihletet.

A népmesék nyelvezete, szóhasználata sajnos elavult, az akkori kenyér-
kereső szakmák kihaltak (a takácsok, szabólegények kora lejárt, ki-
rályfiból sincs annyi, mint ahány kislány álmodik róluk). Félő, hogy egy 
idő múlva (ez az idő pedig nincs túl messze) érthetetlen lesz a népmese 
a gyermekek számára, ezért háttérbe szorul. 

A mesékből megtanult szófordulatok ugyanakkor beépülnek a gyerme-
kek mindennapi beszédébe. Így gazdagodik a szókincs. Az a gyermek, aki 
sok mesét hall, választékosan beszél, gondolatait képes megfogalmazni, 
és elmesélni élete történéseit.

Mi az, ami évszázadok óta megnyugtatja a kicsiket?

A mese gyógyító varázsereje. A beteg gyereknek gyógyír a mese.

Aki nem hiszi, járjon utána!


