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$PHVpYHONDSFVRODWRVYLV]RQ\XOiVLPyGRNDPHVHQDUUDWLYLWiVD
A mesét többféle szempontból szokták vizsgálni, és többféleképpen szoktak
KR]]iYLV]RQ\XOQLH]pUWWHUPpV]HWHVHQW|EEIDMWDMHO]ĘWNDSWHKiWPiVpVPiV
PHJQHYH]pVHNLOOHWLN(]HN D N|]HOtWpVHNNO|QE|]Ę OpSFVĘIRNRNUD ERQKDWyN
DWWyOIJJĘHQKRJ\pSSHQNLD]DNLYDODPLO\HQPyGRQIRUPiEDQNDSFVRODWED
OpSDPHVpYHO$EEDQPLQGHQNpSSHJ\HWpUWKHWQNKRJ\DPHVHV]|YHJWHKiW
befogadásra szánt, és ehhez kapcsolódik az egyik legfontosabb viszonyulási
mód, vagyis az, hogy minden mese egy-egy történetet jelöl. Arra, hogy ez a
W|UWpQHW WXODMGRQNpSSHQ PLW WDNDU PLO\HQ OHKHWĘVpJHNHW UHMW D NpVĘEELHNEHQ
szeretnék kitérni.
7HKiW D PHVH EHIRJDGiVUD V]iQW V]|YHJ (] PLQGHQ V]|YHJUĘO HOPRQGKDWyHOPRQGKDWyHJ\FtPNpUĘOYDJ\HJ\KLUGHWpVUĘODPLWpSSD]XWFiQOiWXQN
azonban ezeknél a szövegeknél nincs meg az a hajlam, hogy azonosuljanak
az olvasóval, csupán információt közölnek. A mesének viszont mint irodalmi
V]|YHJQHND]HJ\LNDODSYHWĘFpOMDD]KRJ\D]RQRVXOMRQD]ROYDVyMiYDOYDJ\
a hallgatóságával. A továbbiakban részletesebben ki szeretnék térni arra, hogy
ez az azonosulás hogy megy végbe, valamint arra, hogy egyáltalán miért van
V]NVpJUi
$]HOĘEELHNEHQXWDOWDPDUUDD]HJ\V]HUĦWpQ\UHKRJ\DPHVHV]|YHJPpJhozzá egy olyan szöveg, ami mindig valamilyen történetet mond el. És ez az
egyik kulcsszó, ha meg akarjuk érteni, hogy a mese valójában miért olyan sikeres, és miért gyakorol olyan nagy hatást az emberekre, és ez egyáltalán hogyan
megy végbe.
$IRO\DPDWDNNRUNH]GĘGLNDPLNRUHONH]GQNPHVpOQL(]HJ\RO\DQNH]GpVDPLPiULVPHJUDJDGMDD¿J\HOPHWKLV]HQQHPHJ\HJ\V]HUĦV]|YHJHWNH]GQN HO PRQGDQL KDQHP RO\DW DPL W|UWpQHWEH NH]G +D YDODNL YDODKRO HJ\
V]iUD]HOĘDGiVN|]HSpQYDODPLW|UWpQHWEHNH]GPiULVPHJUDJDGMDDKDOOJDWyViJ
¿J\HOPpWHJ\V]HUĦHQD]pUWPHUWIRJpNRQ\DNYDJ\XQNDW|UWpQHWHNUHYDJ\LV
QDUUDWtYOpQ\HNYDJ\XQN(]SHGLJD]HYRO~FLyVRUiQDODNXOWNLPpJD]ĘVNRUEDQ.pS]HOMNHOKRJ\HJ\IpU¿KD]DM|WWDYDGiV]DWEyOpVDWĦ]N|UOHOPRQGWD
a többieknek, hogy találkozott valami veszélyes állattal, ez a találkozás pedig
védekezésre késztette, vagyis valamit tennie kellett, hogy ne legyen áldozat.
Ezt tehát elmesélte a többieknek, akik a történetmesélés közben közvetett ta149
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SDV]WDODWUDWHWWHNV]HUW9DJ\LVQHPNHOOHWWRWWOHQQLNQHNLNLViWpOQLNGHKD
YDODPLNRUĘNLVHEEHDKHO\]HWEHNHUOQHNWXGMiNPDMGD]WDONDOPD]QLDPLWLWW
megtanultak. Ezt értem közvetett tapasztalatszerzés alatt.
+DH]WD]LVPHUHWDQ\DJRWiWOWHWMNDPHVpNUHDNNRUN|QQ\HQUiM|KHWQN
arra, hogy ott is hasonló dolgok esnek meg. Egyrészt máris megragadjuk egy
J\HUPHN¿J\HOPpWDKRJ\PHVpOQLNH]GQNPiVUpV]WD]ĘDJ\iEDQLVKDVRQOy
folyamatok fognak megesni.

$PHVHYLOiJDNRPIRUW]yQDpVDQQDNHOKDJ\iVDDYDJ\LVPHUWpV
LVPHUHWOHQWDOiONR]iVD
A mese esetében a kezdés mindig távolító. Ez a távolítás pedig rendszerint a
YLOiJWyOWiYROtWHOPLQNHWDKRODPLQGHQQDSMDLQNDWpOMN$N|YHWNH]ĘWiYROtWy
IRUPXOiNNDOWDOiONR]KDWXQNEgyszer volt, hol nem volt vagy Volt egyszer egy,
pVtJ\IRO\WDWyGKDWKHWHGKpWRUV]iJRQW~ODKRODNXUWDIDUN~PDODFW~U. Rengeteget tudnánk idesorolni, most azonban csak jelezni szeretném, hogy ez a
kezdés funkcióval bír, felkészíti a hallgatót arra, hogy itt most olyan történetet
fog hallani, ami ebben a formában ezen a világon nem eshet meg, vagyis egy
olyan világba kalauzolja, ami bizonyos szinteken eltér az „evilágitól.”
Ez az eltérés, ha alaposabban vizsgáljuk a mesét, csak részleges, de mondhatnánk úgy is, hogy csupán szimbolikus. Vagyis a mese szimbólumokkal teOtWHWWYLOiJRWWiUIHOH]WDV]LPEROLNXVYLOiJRWSHGLJPLQGHQJ\HUPHNNLWĦQĘHQ
tudja értelmezni, és átfordítani azt a saját világára. A mese világának egyik
OHJIRQWRVDEEMHOOHP]ĘMHD]KRJ\QHPSUREOpPDPHQWHVVĘWSUREOpPiYDONH]G
amit meg kell oldani. A mese világában még találkozhatunk bizonyos szerepOĘNNHO WHUHNNHO KHO\V]tQHNNHO WiUJ\DNNDO DPLN D PHVH HVHWpEHQ WLSLNXVDN
(J\YDUi]VPHVHHVHWpQLO\HQSpOGiXODViUNiQ\ERV]RUNiQ\W|USHNO|QE|]Ę
YDUi]VWiUJ\DN$OpQ\HJD]KRJ\DPHVHKĘVYLOiJJiPHJ\pVW|EEQ\LUHPLQdennel találkozik, amivel találkoznia kell. Ezen a ponton szeretnék egy naJ\RQIRQWRVPRPHQWXPUDNLWpUQLYDJ\LVDUUDKRJ\PLQGHQPHVHKĘVQHNNLNHOO
lépnie a saját komfortzónájából, el kell hagynia azt a közeget, amiben eddig
YROW(]WDN|]HJHWNpWIpOHNpSSHQOHKHWQHMHOOHPH]QLEL]WRQViJRWDGGHpSSHQ
HPLDWWQHPLVPHUQNPHJHJ\LGĘXWiQVHPPL~MDWDPLNLKtYiVWMHOHQWHQHV]iPXQNUDH]HJ\V]HUVPLQGD]WLVPDJiEDQIRJODOMDKRJ\LQQHQNLNHOOOpSQQN
Ez a kilépés legtöbbször valamilyen késztetés hatására megy végbe, vagyis a
N|UOPpQ\HNDPHO\HNHWPiUPHJV]RNWXQNpVMyOLVPHUQNPHJYiOWR]WDNpV
D]WNtQiOMiNIHOQHNQNKRJ\ROGMXNPHJĘNHWKRJ\PHJLQWPLQGHQUHQGEHQ
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OHJ\HQ(]DPR]]DQDWD]RQEDQPDJiYDOKR]]DD]WD]HJ\V]HUĦGHNp]HQIHNYĘN|YHWNH]WHWpVWKRJ\PiUVHPPLVHPOHV]RO\DQPLQWUpJHQ7HKiWSRQWRVDQD]RNDWDN|UOPpQ\HNHWPiUQHPWXGMXN~MUDIHOiOOtWDQLPpJDSUREOpPD
PHJROGiVDXWiQVHPKDQHPHJ\HJpV]HQ~MN|UOPpQ\KDOPD]IRJOpWUHM|QQL
$V]HUHSOĘN|UOWHKiWPLQGHQPHJ~MXOH]WDPHJ~MXOiVWSHGLJĘPDJDNHOWHWWH
pOHWUH,WWV]HUHWQpPKDQJV~O\R]QLKRJ\DPHJ~MXOWN|UOPpQ\HNN|]HSpQHJ\
megújult énnel állunk szemben, aki miután világgá ment, tehát világot látott
~MDWWDSDV]WDOW SUyEDWpWHOHNNHOV]|UQ\HNNHOJRQRV]RNNDOpVMyNNDOWDOiONRzott. A mesében minden dolognak, térnek, helynek, karakternek van valamilyen
V]HUHSH$SUyEDWpWHOHNQHND]DNDGiO\RNQDND]DFpOMXNKRJ\OHJ\Ę]]NĘNHW
pV PHQMQN WRYiEE D PHVHL WHUHN OHJW|EEV]|U MHOHQWpVVHO WHOtWHWWHN D] HUGĘ
például az elveszettséget szimbolizálja. Ha ezen egy kicsit elgondolkodunk,
N|QQ\HQUiM|KHWQNDUUDKRJ\H]HNDWHUHNOHJW|EEV]|UYDODPLO\HQOHONLiOODSRWRWVXJDOOQDNYDJ\LVD]RQRVNpSHWPXWDWQDNDIĘKĘVOHONLiOODSRWiYDO8J\DQLV
DPLNRUDKĘVD]HUGĘEHQYDQpVERO\RQJpVHOYHV]HWWDNNRUYDOyMiEDQQHPFVDN
elveszett, hanem elveszettnek is érzi magát, vagy, ha valakit bezárnak valahová, akkor valóban úgy érezheti magát, hogy nem tud mit lépni, be van valahova
]iUYDGHPRQGKDWQiQNHJ\V]HUĦHQ~J\LVKRJ\V]RUXOWKHO\]HWEHQYDQHEEĘO
SHGLJHOĘEEXWyEENLNHOOOpSQL
Itt szeretnék kitérni a bevezetésben megkezdett gondolatmenetre, miszerint
a mese történet. A mese valamit elmond, elmesél. Ez a történet a saját világában
]DMOLNDPLQHNPHJYDQQDNDVDMiWPĦN|GpVLHOYHLV]DEiO\DL0iUD]WLVNLIHMtettem, hogy mikor a mesét hallgatjuk, a mindennapi világtól eltávolodunk, és
H]]HO HJ\ LGĘEHQ EHOpSQN D PHVpN YLOiJiED (] D EHOpSpV YLV]RQW FVDN HJ\
PyGRQOHKHWVpJHVKDD]RQRVXOXQNDV]HUHSOĘYHOYDJ\LVN|QQ\HQOHKHWKRJ\
az eltávolodás azért olyan fontos, hogy ez a mozzanat egyáltalán végbe tudjon menni. Megvalósul tehát a beleélés fázisa, ami kulcsfontosságú, hiszen itt
történik meg a két világ közötti átjárás. Minden gyermek rendelkezik ugyanis
D]]DOD]HJ\V]HUĦWXODMGRQViJJDOKRJ\DW|UWpQHWKDOOJDWiVN|]EHQiWWXGMDpOQL
az eseményeket, próbatételeket, vagyis miközben a mesét hallgatja, a képzelet
V]LQWMpQEiUGHĘLVOHJ\Ę]LDV]|UQ\HNHWW~OMiUQpKiQ\V]HUHSOĘHV]pQPtJQHP
eljut a feloldáshoz, a boldog véghez, méghozzá úgy, hogy azt is megtapasztalja.
0LQGHEEĘOD]N|YHWNH]LNKRJ\D]RWWV]HU]HWWWDSDV]WDODWRNDWWXGMDNDPDWR]WDWni a való életben. A történet végén legtöbbször levon valamilyen tanulságot, és
feldolgozza az ott hallottakat.
$]HOĘEEHOPRQGRWWDNKR]FVDWODNR]QDNPpJD]RO\DQNpV]VpJHNNpSHVVpJHN
IHMOĘGpVHLPLQWDNpS]HOĘHUĘíPLN|]EHQPHVpOQNYDODNLQHND]DJ\V]LQWMpQ
PLQGHQOHMiWV]yGLNíDNLIHMH]ĘNpV]VpJJ\DUDSRGLNDV]yNLQFV
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$PHVHNRQWH[WXVDL
A továbbiakban szeretnék még egy nagyon fontos elemre kitérni, ez pedig a
PHVHNRQWH[WXVD(]DNRQWH[WXVQDSMDLQNEDQOHJW|EEV]|UDFVDOiGUDNRUOiWR]yGLN YDJ\LV D V]OĘN PHVpOQHN D J\HUPHNHNQHN eUGHPHV PHJYL]VJiOQL D]
interakciót, ami rendszerint létrejön akkor, amikor mesét hallgatunk. Egyrészt
PHJUDJDGMXN D PiVLN ¿J\HOPpW PiVUpV]W SHGLJ PLQGHQ V]OĘQHN PHJYDQ D
OHKHWĘVpJHKRJ\¿J\HOMHDJ\HUPHNUHDNFLyMiWPLN|]EHQD]DPHVpWKDOOJDWMD
$V]OĘHEEHQD]HVHWEHQPLQWN|]YHWtWĘYDQMHOHQN|]YHWtWDPHVHYLOiJDpVD
J\HUPHNN|]|WWtJ\PLQWUpV]WYHYĘYDQMHOHQHEEHQDKHO\]HWEHQ
(]DPHVHHJ\LNOHJDODSYHWĘEENRQWH[WXVDWRYiEELNRQWH[WXVDPpJDWHOHYt]LyDPLD]RQEDQPiUNRUiQWVHPEL]WRVtWRO\DQOHKHWĘVpJHNHWPLQWKDYDODPLO\HQPHVpWKDOOJDWQiQNYDJ\ROYDVQiQNKLV]HQDWHOHYt]LyHVHWpEHQPiUHOĘUH
megadott képi világgal találkozhatunk, ráadásul a legtöbb televízióban leadott
mese nem rendelkezik tipikus mesei elemekkel, vagy egyáltalán mesemenettel,
DPLNV]NVpJHVHNOHQQpQHN0LQGHQPHVpQHNYDQXJ\DQLVHJ\WLSLNXVHOĘUHmenetele. Idetartozik például annak a jelzése, hogy valamikor valahol élt valaki
boldogan, majd jön egy probléma, ami ezt megtöri, majd jön a rend helyreállítása, és az új rend kialakítása.
(]WXODMGRQNpSSHQOHIHGLDPHVHPRGHUQNRULNRQWH[WXVDLWD]RQEDQKDHJ\
NLFVLWYLVV]DPHJ\QND]LGĘEHQD]WWDSDV]WDOKDWMXNKRJ\DPHVpQHNYROWHJ\
sokkal közösségibb jellege, vagyis az emberek valamilyen közös munka során
PHVpOWHN HJ\PiVQDN V]yUDNR]WDWiV J\DQiQW ,WW pUNH]QN HO DKKR] D] HJ\LN
DODSYHWĘMHOOHJ]HWHVVpJKH]KRJ\DPHVHV]iMKDJ\RPiQ\~WMiQWHUMHGWYDJ\LV
OHKHWĘVpJHYROWDIRO\DPDWRVPHJ~MXOiVUDPLQGHQNLQHNOHKHWĘVpJHYROWIRUPiOni a mesét, hozzátenni valamit, vagy éppen elvenni, hiszen a szóbeli forma által
a kötöttség is kevesebb volt.

$PHVHPLQWDIRUPiOyGiVHV]N|]H
$IHMOĘGpVOHJW|EEV]|UD]iWPHQHWLVpJJHOKR]KDWyNDSFVRODWEDXJ\DQLVFVDND]
IRUPiOKDWyDNLD]HJ\LNIHMOĘGpVLSRQWUyOiWWXGELOOHQQLDN|YHWNH]ĘIHMOĘGpVL
SRQWUD(V]HULQWDN|YHWNH]WHWpVV]HULQWWHKiWD]HPEHUD]pOHWHVRUiQNO|QE|]Ę
VWiFLyNRQKDODGNHUHV]WOpVNpWVpJVHPIpUKR]]iKRJ\D]HJ\LNOHJIRQWRVDEE
LO\HQV]DNDV]QHPIHOQĘWWNRUEDQKDQHPLQNiEEJ\HUPHNNRUEDQNDSQDJ\REE
hangsúlyt.
$PHVHKĘVHpVDJ\HUPHNN|]|WWUHQJHWHJSiUKX]DPYRQKDWypVD]HJ\LN
SRQWH]]HODIHMOĘGQLDNDUiVVDOYDQ|VV]KDQJEDQ$PHVHNLWĦQĘHQV]LPEROL]iOMD
D]WKRJ\DIHMOĘGpVWPLQWIRO\DPDWRVDQWDUWyV]DNDV]WNHOOV]HPOpOQQNDKKR]
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azonban, hogy kezdetét vegye ez a folyamat, nemcsak testi, hanem szellemi,
mentális síkon is el kell indulni.
A mese tökéletes világot kínál fel a gyermekek számára, hiszen ellentétekkel
WDUNtWRWWYLOiJNpSSHOGROJR]LN MypVURVV]FV~IpVV]pSJD]GDJpVV]HJpQ\VWE 
ahogyan a gyermeki gondolkodás is, valamint élénk fantáziaképekkel, csodákkal tarkított világot tár fel, amire szintén hasonlít a gyermeki gondolkodásmód,
tJ\ N|QQ\HQ EHOiWKDWMXN KRJ\ PLQGHQ J\HUPHN V]iPiUD UHQGNtYO N|QQ\HQ
végbemegy a mese világával való azonosulás. Azonban ez nemcsak konkrétan
DPHVHYLOiJiUyOPRQGKDWyHOKDQHPXJ\DQ~J\pUYpQ\HVDKĘVUHLVDNLNQHN
QpKDDÄVDMiWV]HPpO\LVpJN|QEHOOPHJERPORWWHJ\HQV~O\WNHOOUHQGH]QLN
DNLQHN D IpOHOHPEĘO YDQ NHYpV DQQDN PHJ NHOO WDQXOQLD IpOQL DNL D KDOiOWyO
UHWWHJDQQDND]pOHWHWNHOOPHJWDQXOQLDV]HUHWQLpVpOYH]QLDW~OHUĘVpVDW~OViJRVDQOXVWDV]LQWpQDPpUWpNPLEHQOpWpUĘONDSOHFNpWDPHVHL~WEHMiUiVDVRUiQ´
%ROGL]ViUR 
$PHVHUHQJHWHJYiODV]WiVLOHKHWĘVpJHWNtQiOIHODPHVHKĘVGHDJ\HUPHN
szempontjából is. Az egyik ilyen választás a befogadó perspektívájából, hogy
YDQOHKHWĘVpJHNLYiODV]WDQLD]WDV]HUHSOĘWDNLYHOĘD]RQRVXOQLNtYiQH]íDKRJ\DQPiUNRUiEEDQLVXWDOWDPUiíD]OHV]DNLV]iPiUDDOHJV]LPSDWLNXVDEE
(]WHUPpV]HWHVHQPDJiYDOKR]]DD]WDNp]HQIHNYĘN|YHWNH]WHWpVWKRJ\WXGDW
alatt az olvasóban vagy a hallgatóban fel fog ébredni az a vágy, hogy ne csak
szimpatizáljon a kiválasztott karakterrel, hanem kezdjen rá hasonlítani is. Teszi
PLQGH]W~J\DPHVHKRJ\N|]EHQDNpWIRQWRVV]HUHSOĘWYDJ\LVDJ\HUPHNHW
pVDPHVHKĘVWQHPYiODV]WMDHOpOHVHQHJ\PiVWyOXJ\DQLVĘNW|EEPLQGHQEHQ
hasonlítanak. Az egyik ilyen nagy hasonlóság szokott lenni az, hogy az adott
PHVHKĘVJ\DNUDQJ\HUPHNYDJ\LVN|UOEHOOHJ\LGĘVDPHVHKDOOJDWyMiYDOD
PiVLNDWXODMGRQViJRND]pU]HOPHNDPHO\HNEHOHYDQQDNVĦUtWYHD]DGRWWPHVpEHYDJ\pSSHQD]KRJ\DPHVHKĘVPLQWRO\DQKLEiNDWN|YHWHODPLNHWD]WiQ
YDQOHKHWĘVpJHNLMDYtWDQLNRUULJiOQL
,WWV]HUHWQpNHJ\QDJ\RQIRQWRVPHVHLMHOOHP]ĘUHNLWpUQLDPHVHHJ\W|P|U
YLOiJRWVĦUtWPDJiEDSUREOpPiYDONH]GpVIHOROGiVVDO]iUXO$PHVHLYLOiJiOWDOiEDQDYpJOHWHNEĘOWiSOiONR]LNDKRJ\DQDUUDPiUD]HOĘEELHNEHQLVXWDOWDP
HUUH1DJ\2OJDLVIHOKtYMDD¿J\HOPHWV]HULQWHDPHVHQHPPiVPLQWÄDYDOyViJOpQ\HJpQHNDPHJUDJDGiVD´ 1DJ\R 
A mesében nagyon sok minden megtörténhet, és nagyon sok minden meg is
W|UWpQLNpSSHQH]pUWDPHVpNEHQVHPPLWVHPWHNLQWKHWQNYpJOHJHVQHNXJ\DQLVEiUPLNRUPHJW|UWpQKHWYDODNLQHNDIHOWiPDGiVD DPLHJ\pENpQWDPHVHKĘV
HVHWpEHQDV]HPpO\LVpJ~MMiV]OHWpVpYHOYRQKDWySiUKX]DPED DV]pWNDV]DERlása, átváltoztatása stb. Éppen ezért feltételezhetnénk azt, hogy a mese alapveWĘHQHJ\ERU]DOPDVYLOiJRWiEUi]ROQHPYDOyJ\HUHNHNNH]pEHPHUWQHPDG
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számukra biztonságot, és elkezdenek félni. Itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy
a hagyományos mese egyik legnagyobb erénye, hogy csak szöveggel él, amiket
SpOGiXODV]OĘNIHOV]RNWDNROYDVQLpVH]DV]|YHJUHQGV]HULQWPHOOĘ]PLQGHQ
olyan fölösleges elemet, ami esetleg megrémiszthetné a gyereket, például nem
V]RNWiNUpV]OHWH]QLPLNpQWWpSWHV]pWDPDGiUDPHVHKĘVWHVWpWFVXSiQPHJMHJ\]LND]W7HUPpV]HWHVHQHJ\UHQpSV]HUĦEEHNDNpSHVPHVHN|Q\YHND]RQEDQ
H]HNVHPH]WD]ROGDOiWIRJMiNPHJUDJDGQLDPHVpNQHN3ROF]$ODLQH 
R XWDOUiKRJ\ÄDKHO\HVSV]LFKROyJLDLPHJROGiVpVDMyPĦYpV]LPHJROGiV
SRQWRVDQ IHGLN HJ\PiVW 0HUW QHPFVDN OpOHNWDQL KDQHP HV]WpWLNDL PĦYpV]L
V]HPSRQWEyOLVDNNRUNLHOpJtWĘDfélelmes ábrázolása, ha funkciója van, megIHOHOĘ D VWtOXVD pV DUiQ\RVDQ LOOHV]NHGLN D] HJpV]EH´$ IHQWL JRQGRODWRNKR]
még hozzátenném azt, hogy véleményem szerint éppen azért jó például mesét
ROYDVQLYDJ\KDOOJDWQL QHPSHGLJWHOHYt]LyEDQQp]QL PHUWtJ\DKDOOJDWyYDJ\
az olvasó a saját fantáziája segítségével olyan képeket fog a mese alapján maJiQDNNUHiOQLDPLV]iPiUDHOHJHQGĘGHPHJNDSy
A mese tehát tökéletesen illeszkedik a gyermek gondolkodásmódjához, vaODPLQWYLOiJV]HPOpOHWpKH]D]Ä±pYHVJ\HUPHND]LURGDOPLROYDVPiQ\WyOpUdekes cselekményt vár, akár a mesék irreális, akár a való élet reális világában
MiWV]yGLN6]HUHWLDNpS]HOHWpWHUĘVHQIRJODONR]WDWyPHVpVHOHPHNHWVD]pU]HOPL
pOHWpUH HUĘVHQ KDWy pUGHNHV L]JDOPDV V]RPRU~ YDJ\ YLGiP PR]]DQDWRNDW D
KXPRUW pV MiWpNRVViJRW V PLQGHQHNIHOHWW D] RSWLPLVWD PHJROGiVW´ 3HWUROD\
R 
$]RSWLPLVWDPHJROGiVDPHVpWĘOD]HJ\LNOHJQDJ\REEN|YHWHOpVQNXJ\DQLVH]DGMDPHJDYpJVĘIHOROGiVWDKDOOJDWyViJV]iPiUDGHPLQGHQHNIHOHWWH]
OHV]D]RQHOHPDPLQHNN|V]|QKHWĘHQDYDOyYLOiJEDW|UWpQĘYLVV]DFV|SSHQpV
PHJW|UWpQLN 0pJ HJ\ QDJ\RQ IRQWRV MHOOHJ]HWHVVpJUH KtYMD IHO D ¿J\HOPHW
PLQGLJ D] RSWLPLVWD YpJHW YDJ\LV PHJROGiVW YiUMXN D] DGRWW PHVpWĘO pSSHQ
ezért a gyermek pár mese meghallgatása, elolvasása után biztonsággal állíthatja, hogy egy mesének akkor van vége, mikor ez az optimista vég bekövetkezik.
Ez a mese szerkezetére vonatkozó egyik legfontosabb kritérium, mert nemcsak
a saját megszerkesztettségének mondana ellent, ha mindez a pozitív vég nem
történne meg, hanem a gyermeki gondolkodásmódban is igen nagy csorbulás
menne végbe. Egyrészt nem lenne meg a kalandok, veszteségek utáni felolGiV WHKiW D EROGRJViJ HOpUpVH DPLN LO\ PyGRQ PiU KLiEDYDOyQDN WĦQQpQHN
Azonban a mese a boldog véggel, vagyis az optimista kicsengéssel a gyermek
V]iPiUDHJ\W|NpOHWHVpOHWYH]HWpVLVpPiWQ\~MWPLV]HULQWDN]GHOPHNXWiQHOérheti azt, amire vágyik, de csak akkor, ha cselekszik, vagyis tesz érte. A mese
WHKiWNLPRQGMDD]WKRJ\H]DEROGRJViJEiUNLUpV]pUHHOpUKHWĘKDPHUQNWHQni. Ezt a gondolatmenetet, ami egyébként a meséé, a gyermek magáévá teszi,
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és a saját életét tudja ráépíteni, így világossá válik számára, hogy valamilyen
problémának csak akkor van vége, ha boldognak érzi magát az adott szituációban, vagyis a probléma megoldódott.
Fentebb már említettem, hogy a saját megszerkesztettségének mondana a
mese ellent, ha nem boldog véggel érne véget, ugyanis a mese mindig egy
kerek egészet ír le, vagyis a mese egy tökéletesen komponált történet, aminek
YDQQDNNO|QE|]ĘYiUWIRUGXODWDLV]LQWMHL,O\HQDPHVHHOHMHYDJ\LVDSUREOpPDEHN|V]|QWpVHDNDODQGRNVRUD H]DPHVHN|]HSH PDMGDPHVHYpJHDPL
tehát boldog. A mesében elvégre is hiába vannak végletek, ellentétek ábrázolva,
úgy hogy közben minden megtörténik, ami csak megtörténhet, ezt a strukturáltságot nem rúghatja fel. „A mesei világ nagy lazasága, korlátokat és határokat
QHPLVPHUĘYROWDFVDNDPHVHJRQGRODWDLUDpVWDUWDOPiUDpUYpQ\HVDPHVHI|OpStWpVHDUHQGYLOiJiKR]WDUWR]LN´ +RQWLR 
$PHVHpVDJ\HUPHNL¿J\HOHPW|NpOHWHV|VV]KDQJRWDONRWQDNXJ\DQLVPLYHO
DPHVHpODW|P|UtWpVHV]N|]pYHOtJ\YpJOHJ\VĦUtWHWWU|YLGW|UWpQHWHWIRJXQN
NDSQLDPLDPDJDFVHOHNPpQ\HVVpJpYHOPHJUDJDGMDDJ\HUPHN¿J\HOPpWpV
IHOWHKHWĘOHJIHQWLVWDUWMDD]WHJpV]HQDPHVHYpJpLJ$]RQEDQH]PiUQHPOHQne akkor elmondható, ha egy regényt szeretnénk felolvasni egy gyermeknek,
HJpV] HJ\V]HUĦHQ D]pUW PHUW D NRQFHQWUiFLyV NpSHVVpJH PLQGH]W QHP WHQQp
OHKHWĘYp 9DJ\LV D PHVH pSSHQ RO\DQ KRVV]~ViJ~ PLQW DPLO\HQW D J\HUPHN
koncentrációs képessége elvár.
A mesélés során gyakran találkozhatunk azzal, hogy a gyermek azt szeretné,
ugyanazt a mesét olvassuk fel neki, amit már egyszer vagy többször megtetWQN$PHVHHOĘQ\HPLQGHQPiVW|UWpQHWWHOV]HPEHQD]KRJ\PLQGHQWV]LPbolikus formában közöl, ez a szimbolikus közlés azonban magában hordozza
D]WKRJ\DJ\HUPHNPLNRUHOVĘQHNKDOOYDODPLO\HQPHVpWQHPEL]WRVKRJ\
PLQGHQHJ\HVV]LPEyOXPRWYDJ\W|UWpQpVWOHIRJIRUGtWDQLPDJiEDQ(]OHKHWĘséget ad arra, hogy aminek a befogadására még nem érett meg a gyermek, azt
¿J\HOPHQNtYOKDJ\MD(]OHKHWD]HJ\LNRNDDQQDNKRJ\D]WV]HUHWQpPpJ
egyszer olvassuk fel neki, ez segíti a fokozatos megértést.
$J\HUPHNLJRQGRONRGiVEDQD]H[WHUQDOL]iFLyKDQJV~O\RVV]HUHSHWNDSH]
OHJW|EEV]|U D WXGDWWDODQ WDUWDOPDN IHOV]tQUH NHUOpVpYHO KR]KDWy NDSFVRODWED
$PLNRUHJ\HJ\LO\HQWXGDWWDODQWDUWDORPDIHOV]tQUHNHUODJ\HUPHNPLQGLJ
SUyEiOMDD]WYDODPLO\HQPyGRQNtYOUHKHO\H]QLSpOGiXOEDEiNNDONO|QE|]Ę
játékokkal. Ezek a játékok testesítik meg a tudattalan tartalmak bizonyos réV]HLWH]]HOVHJtWYHD]RNIHOGROJR]iViW$OHJMREEDQDNNRUJ\Ę]ĘGKHWQNPHJ
DUUyOKRJ\D]DGRWWPHVHHOpUWHNtYiQWKDWiViWKDD]WDJ\HUPHNNtYOUHWXGja helyezni, ez leggyakrabban egy-egy mese eljátszásával szokott megtörténni
%NL 
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$EVWUDFW
7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHWDOHVDQGWKHLGHQWL¿FDWLRQ
7KHUH LV D ZLGH YDULHW\ RI KRZ \RX WKLQNLQJ DERXW WDOHV \RX FDQ UHJDUG
WKHPDVSODLQWH[WVOLWHUDU\ZRUNRUHYHQVWRULHV7KHWKUHHDSSURDFKHVDUHLQWHUOLQNHGDQGWKLVVWXG\ZLOOPDLQO\H[DPLQHWKHWDOHDVDOLWHUDU\ZRUNDQGDV
DVWRU\'XULQJUHDGLQJDQGOLVWHQLQJRIDWDOHGL൵HUHQWJDWHVRIHGXFDWLRQDUH
opened. By its very nature, a tale is connected to the child thinks, thus giving
WKHSRVVLELOLW\RILGHQWL¿FDWLRQ
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