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Herédi Rebeka

A mesét többféle szempontból szokták vizsgálni, és többféleképpen szoktak 

befogadásra szánt, és ehhez kapcsolódik az egyik legfontosabb viszonyulási 
mód, vagyis az, hogy minden mese egy-egy történetet jelöl. Arra, hogy ez a 

szeretnék kitérni.
-

azonban ezeknél a szövegeknél nincs meg az a hajlam, hogy azonosuljanak 
az olvasóval, csupán információt közölnek. A mesének viszont mint irodalmi 

a hallgatóságával. A továbbiakban részletesebben ki szeretnék térni arra, hogy 
ez az azonosulás hogy megy végbe, valamint arra, hogy egyáltalán miért van 

-
hozzá egy olyan szöveg, ami mindig valamilyen történetet mond el. És ez az 
egyik kulcsszó, ha meg akarjuk érteni, hogy a mese valójában miért olyan sike-
res, és miért gyakorol olyan nagy hatást az emberekre, és ez egyáltalán hogyan 
megy végbe. 

-
-

-

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 ta-
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megtanultak. Ezt értem közvetett tapasztalatszerzés alatt. 

arra, hogy ott is hasonló dolgok esnek meg. Egyrészt máris megragadjuk egy 

folyamatok fognak megesni. 

A mese esetében a kezdés mindig távolító. Ez a távolítás pedig rendszerint a 

Egyszer volt, hol nem volt vagy Volt egyszer egy, 
. Ren-

geteget 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 mond-
hatnánk úgy is, hogy csupán szimbolikus. Vagyis a mese szimbólumokkal te-

tudja értelmezni, és átfordítani azt a saját világára. A mese világának egyik 

amit meg kell oldani. A mese világában még találkozhatunk bizonyos szerep-

-
dennel találkozik, amivel találkoznia kell. Ezen a ponton szeretnék egy na-

lépnie a saját komfortzónájából, el kell hagynia azt a közeget, amiben eddig 

-

Ez a kilépés legtöbbször valamilyen késztetés hatására megy végbe, vagyis a 
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-
-

megújult énnel állunk szemben, aki miután világgá ment, tehát világot látott 
-

zott. A mesében minden dolognak, térnek, helynek, karakternek van valamilyen 

például az elveszettséget szimbolizálja. Ha ezen egy kicsit elgondolkodunk, 
-

elveszett, hanem elveszettnek is érzi magát, vagy, ha valakit bezárnak valaho-
vá, akkor valóban úgy érezheti magát, hogy nem tud mit lépni, be van valahova 

Itt szeretnék kitérni a bevezetésben megkezdett gondolatmenetre, miszerint 
a mese történet. A mese valamit elmond, elmesél. Ez a történet a saját világában 

-
tettem, hogy mikor a mesét hallgatjuk, a mindennapi világtól eltávolodunk, és 

az eltávolodás azért olyan fontos, hogy ez a mozzanat egyáltalán végbe tud-
jon menni. Megvalósul tehát a beleélés fázisa, ami kulcsfontosságú, hiszen itt 
történik meg a két világ közötti átjárás. Minden gyermek rendelkezik ugyanis 

az eseményeket, próbatételeket, vagyis miközben a mesét hallgatja, a képzelet 

eljut a feloldáshoz, a boldog véghez, méghozzá úgy, hogy azt is megtapasztalja. 
-

ni a való életben. A történet végén legtöbbször levon valamilyen tanulságot, és 
feldolgozza az ott hallottakat. 
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A továbbiakban szeretnék még egy nagyon fontos elemre kitérni, ez pedig a 
-

interakciót, ami rendszerint létrejön akkor, amikor mesét hallgatunk. Egyrészt 

-
-

megadott képi világgal találkozhatunk, ráadásul a legtöbb televízióban leadott 
mese nem rendelkezik tipikus mesei elemekkel, vagy egyáltalán mesemenettel, 

-
menetele. Idetartozik például annak a jelzése, hogy valamikor valahol élt valaki 
boldogan, majd jön egy probléma, ami ezt megtöri, majd jön a rend helyreállí-
tása, és az új rend kialakítása. 

sokkal közösségibb jellege, vagyis az emberek valamilyen közös munka során 

-
ni a mesét, hozzátenni valamit, vagy éppen elvenni, hiszen a szóbeli forma által 
a kötöttség is kevesebb volt. 

hangsúlyt. 
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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 

ahogyan a gyermeki gondolkodás is, valamint élénk fantáziaképekkel, csodák-
kal tarkított világot tár fel, amire szintén hasonlít a gyermeki gondolkodásmód, 

végbemegy a mese világával való azonosulás. Azonban ez nemcsak konkrétan 

-

szempontjából is. Az egyik ilyen választás a befogadó perspektívájából, hogy 
-

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 

hasonlítanak. Az egyik ilyen nagy hasonlóság szokott lenni az, hogy az adott 

-

-

-

A mesében nagyon sok minden megtörténhet, és nagyon sok minden meg is 
-

-
lása, átváltoztatása stb. Éppen ezért feltételezhetnénk azt, hogy a mese alapve-
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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 

olyan fölösleges elemet, ami esetleg megrémiszthetné a gyereket, például nem 
-

félelmes ábrázolása, ha funkciója van, meg-

még hozzátenném azt, hogy véleményem szerint éppen azért jó például mesét 

az olvasó a saját fantáziája segítségével olyan képeket fog a mese alapján ma-

A mese tehát tökéletesen illeszkedik a gyermek gondolkodásmódjához, va-
-

dekes cselekményt vár, akár a mesék irreális, akár a való élet reális világában 

-

ezért a gyermek pár mese meghallgatása, elolvasása után biztonsággal állíthat-
ja, 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 felol-

Azonban a mese a boldog véggel, vagyis az optimista kicsengéssel a gyermek 
-

érheti azt, amire vágyik, de csak akkor, ha cselekszik, vagyis tesz érte. A mese 
-

ni. 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 szituáció-
ban, 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 

-

tehát boldog. A mesében elvégre is hiába vannak végletek, ellentétek ábrázolva, 
úgy hogy közben minden megtörténik, ami csak megtörténhet, ezt a strukturált-
ságot nem rúghatja fel. „A mesei világ nagy lazasága, korlátokat és határokat 

-

-
ne akkor elmondható, ha egy regényt szeretnénk felolvasni egy gyermeknek, 

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 megtet-
-

bolikus formában közöl, ez a szimbolikus közlés azonban magában hordozza 

-
séget ad arra, hogy aminek a befogadására még nem érett meg a gyermek, azt 

egyszer olvassuk fel neki, ez segíti a fokozatos megértést.

játékokkal. Ezek a játékok testesítik meg a tudattalan tartalmak bizonyos ré-

-
ja helyezni, ez leggyakrabban egy-egy mese eljátszásával szokott megtörténni 
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Mesepoétika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mint a 

mesében?

A mese világa

. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.

Gondolatok a gyermekirodalomról. Tankönyvkiadó, 
Budapest.

Mint a mesé-

ben?

-

opened. By its very nature, a tale is connected to the child thinks, thus giving 


