Mesék

Rólad szól,
csak figyelj oda!

Népmese
1.	Jó dolognak tartod-e, hogy a mai napig vannak királyok? Érvelj!
2.	Helyes-e, hogy a főrangúaknak nagyobb tisztelet és több kiváltság jár,
mint a hétköznapi halandóknak? Indokold meg véleményedet!
3.	Ha király lennél, mi mindent követelnél meg az alattvalóidtól?
Rendezd ötleteidet fürtábrába a füzetedben!
4.	Kiket ismersz el fölötted állóknak a környezetedben és a családodban?
Mivel érdemelték ezt ki? Miért jár ez nekik?
5.	Szeretnél-e egy olyan gyerekszigeten élni, ahol senki sem
parancsol nektek? Milyen előnyökkel és hátrányokkal kellene
számolnod?

A csillagszemű juhász
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt,
hogy ha eltüsszentette magát, az egész ország népének rá kellett mondani: adj’ isten
egészségére! Hogyha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint:
„Adj’ isten egészségére!” Minden ember mondta, csak a csillagszemű juhász nem
akarta sohase mondani.
Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, s maga elé hívatta a juhászt.
Elmegy a juhász, s megáll a király előtt, aki éppen a trónusán ült, és nagyon mérges
volt.
– Mondd mindjárt: adj’ isten egészségemre! – kiáltott rá.
– Adj’ isten egészségemre – mondta a csillagszemű juhász.
– Nekem, nekem, te gazember! – kiabált a király.
– Nekem, nekem, felséges uram – válaszolt a juhász.
– De nekem, énnekem! – ordított magából kikelve a király. – Mondd azt tüstént,
hogy adj’ isten egészségére, felséges királyom!
– Nem mondom biz én addig, amíg a királykisasszonyt hozzám nem adják feleségül.
A királykisasszony is ott ült a szobában egy kisebb trónuson. Nagyon megtetszett
neki a bátor legény, s egy szóval sem mondta, hogy nem megy hozzá.
De bezzeg a király kékült-zöldült dühében, s nyomban megparancsolta, hogy vessék
a juhászt a fehér medve tömlöcébe.
Megfogták a darabontok, s belevetették. De mikor a medve meglátta a csillagszemét,
a tömlöc legtávolabbi szögletébe kucorodott, s dehogyis merte volna bántani.
Jön reggel a hopmester, hogy összeszedje a juhász csontjait, hát látja, hogy biz annak
kutya baja.
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Felvezette a királyhoz.
– No, te gazember, most közel voltál a halálhoz, mondod-e nyomban, hogy adj’ isten
egészségemre?
De a juhász csak azt mondta:
– Nem félek én tíz haláltól sem! Csak akkor mondom, ha a királykisasszonyt nekem
adják feleségül.
– Eredj hát tíz halálba! És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás
sündisznók tömlöcébe. Be is vetették a darabontok egy szóra, de amikor betették
utána az ajtót, a juhász elővette a szűre ujjából a furulyáját, s olyan szépen fújta, hogy
a sündisznók egymásba kapaszkodtak, s táncra perdültek.
Reggel, mikor a hopmester eljött megnézni, hogy maradt-e valami a juhász csontjaiból, még javában fújta, s a sündisznók még mindig járták.
Mit volt mit tenni, felvezette a juhászt a királyhoz, s az azt mondta:
– No, gazember, most közel voltál a tíz halálhoz, mondod-e már, hogy adj’ isten
egészségemre?
De a juhász csak azt mondta:
– Nem félek én száz haláltól sem, csak akkor mondom, ha a királykisasszonyt nekem
adják feleségül.
– Eredj hát száz halálba! – kiáltott nagy haraggal a király, s megparancsolta, hogy
vessék a juhászt a kaszásverembe.
El is vitték a darabontok, de mielőtt bevetették volna, arra kérte a juhász őket, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a verembe, talán még meggondolja magát.
A darabontok kimentek, ő pedig felállította a verem mellé a fokosát, ráakasztotta
a szűrét, a tetejébe tette kalapját, s kikiáltott a darabontoknak, hogy nem gondolta
meg magát.
Bejöttek a darabontok, s be is vetették szerencsésen a szűrt meg a kalapot, s észre sem vették, hogy a juhász
maga ott maradt az egyik szögletben
a sötétben.
Másnap jön a hopmester a lámpással,
hát majd hanyatt esett, mikor meglátta a juhászt. Felvezette a királyhoz,
aki már akkor még sokkal mérgesebb
volt, de azért mégis megkérdezte:
– No, most már száz halálban voltál, mondod-e már, hogy adj’ isten
Jelenet a Magyar népmesék című rajzfilmsorozatból
egészségemre?
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De a juhász csak azt felelte:
– Nem mondom én addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül.
Látta a király, hogy elpusztítani nem tudja, befogatott a királyi hintóba, maga mellé
ültette a juhászt, s elhajtatott az ezüsterdőbe. Ott azt mondta neki:
– Látod ezt az ezüsterdőt? Neked adom, ha azt mondod, adj’ isten egészségemre!
De a juhász most is csak azt mondta:
– Nem mondom én addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül.
A király elhajtatott az aranyvárhoz. Ott azt mondta:
– Látod ezt az aranyvárat? Neked adom az ezüsterdőt, aranyvárat, csak mondd azt
nekem, adj’ isten egészségére!
De a juhász itt is csak azt mondta:
– Nem, nem mondom addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül!
Odébb hajtattak a gyémánttóhoz. Ott a király azt mondta:
– Látod ezt a gyémánttavat? Neked adom az ezüsterdőt, aranyvárat, gyémánttavat,
csak mondd azt nekem: adj’ isten egészségére!
De a juhász itt is csak azt mondta:
– Nem, nem, nem mondom addig, amíg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül!
Látta már a király, hogy semmiképpen nem boldogul vele, nagyot sóhajtott, s azt
mondta:
– Isten neki, hozzád adom a lányomat, de akkor aztán mondd nekem igazán, hogy
adj’ isten egészségére!
– Mondom én, persze hogy mondom, miért ne mondanám!
A király ennek nagyon megörült, s kihirdette, hogy örüljön az egész ország népe, mert
a leánya férjhez megy. De legjobban örült a szépséges szép királykisasszony, aki annyi
királyfit kikosarazott, s aki a csillagszemű juhászt igazán megszerette.
Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott,
táncolt. De a király házánál volt a legnagyobb vigasság, a legjobb banda ott húzta, a
legjobb ételeket ott főzték. Hát amint a vőfély felhozza a tormás disznófejet, s a király maga elé vette a tálat, hogy mindenkinek a részét kiossza, egyszerre csak nagyot
tüsszentett az erős tormától.
– Adj’ isten egészségére! – kiáltott a juhász legelőször, s a király ezen úgy megörült,
hogy menten lefordult a székről.
Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király lett belőle, sohasem terhelte
a népét azzal, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki, mégis jót kívántak neki
minden parancsolat nélkül, mert jó király volt, s igen szerették.
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Kérdések, feladatok
1.	A mese szándékosan egy apró-cseprő eseményt, egy tüsszentést említ. Milyen helyzetekben kellene az alattvalóknak kifejezniük a részvétüket? Sorolj fel néhányat!
2.	Miért lehet épp „csillagszemű” a juhász? Mit jelenthet a fogalom?
3.	A juhász látszólag engedelmeskedik a dühös királynak. Miért látszólagos az engedelmessége?
4.	Miért tetszik meg a juhász a királykisasszonynak?
5.	Kétszer három próbatétel vár a juhászra. Készíts róluk hat pontból álló vázlatot a füzetedbe!
6.	Mi a különbség az első három és a második három próbatétel közt?

A jelek erdejében

A mese

A mese kis terjedelmű, prózai alkotás, amely fantasztikus-csodás eseményeket mesél el. Jellegzetes szereplői például az öreg
király, a legkisebb fiú, a juhász. A mesehősöknek sokszor természetfeletti erejű alakokkal (például óriásokkal, boszorkányokkal
vagy sárkányokkal) kell megküzdeniük. Gyakran szerepelnek
fantasztikus tulajdonságokkal felruházott jelenségek (például
beszélő állatok, növények, égitestek) a mesékben. Jellemzőek
a mesékre az állandó fordulatok („ma is élnek, ha meg nem
Mesemondó
haltak”) és a meseszámok (három, tizenkettő, huszonegy stb.).
Hagyományosan két nagy csoportra osztjuk a meséket. A népmese szerzője ismeretlen. A mesélők szóban adják tovább a történetet, s a mesegyűjtők csak a
modern korban jegyzik le a mese szövegét. Ennek megfelelően a népmesék sok
változatban élnek tovább. A műmesék szerzője ismert, és a kezdetektől írásba
foglalt szövegük állandó.
Ebben az évben többféle mesetípussal megismerkedünk, a legfontosabbak a
népmese, a műmese, a csalimese, a láncmese, az állatmese és a tündérmese.
A mesélő a mesemondás közben éppúgy jeleket közöl a hallgatóval, mintha
integetne vagy bekiabálna neki az ablakon. Az integetés és a bekiabálás azt jelentheti: „Gyere ide!”, „Figyelj rám!” Mit jelentenek azok a jelek, amelyeket egy
mese elmondásával küldünk a másik ember felé? Ezek a jelek többféle jelentéssel, üzenettel is rendelkezhetnek:
– ne félj, a jó győzni fog;
– élvezd a percet, csak ülj, és hallgasd a mesémet;
– nosza, képzeld magad a hős helyébe, és éld át a kalandjait!
Minden irodalmi alkotás jel, amely üzenetet közvetít a másik ember számára.
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Egyes vélemények szerint a mesék ártalmasak lehetnek, mivel nem az élet valódi,
„igaz” képét mutatják. Nem gondolnak arra, hogy a gyermekek életében nem feltétlenül ugyanaz „igaz”, mint a felnőttekében. Nem ismerik fel, hogy a mesék nem a
hétköznapok világát, nem a „valóságot” próbálják leírni.
Vannak olyan szülők, akik attól félnek, hogy ha mesebeli, fantasztikus eseményekről
beszélnek, voltaképpen „hazudnak” gyermekeiknek. Aggodalmukat az táplálja, hogy
a gyermek sokszor megkérdezi: „Ez igaz?” Erre a kérdésre sok mese előbb megadja
a választ, mint hogy a gyermek egyáltalán föltehetné – vagyis mindjárt a történet
elején. Az Ali baba és a negyven rabló például így kezdődik: „…rég elröppent esztendőkben, letűnt nemzedékek látta ősidőkben, hosszú századok ködében…” A Grimm
testvérek meséje, A békakirály vagy a vasabroncsos Henrik pedig így indul: „Réges-régen, amikor a kívánságnak még volt foganatja…” Az ilyen kezdések nyilvánvalóvá
teszik, hogy ezek a történetek nem a köznapi valóságban játszódnak. Vannak persze
olyan mesék is, amelyek realisztikusan kezdődnek: „Volt egyszer egy ember meg
egy asszony; régóta kívántak gyermeket, de hiába…” A mesékhez szokott gyermek
fejében azonban a „hajdanában” ugyanazt jelenti, mint a „Meseországban…”. Ez is
arra utal, hogy csökken a mesék értéke, ha a gyermek mindig csak ugyanazt a mesét
hallja; és bizonyos kérdésekre csak akkor kaphat választ, ha minél több mesét ismer.
A mese nem úgy „igaz”, ahogy a normális dolog igaz, hanem úgy, ahogy a képzelet „igaz”. Hogy mi az igaz, erre nem szabad elsietve vagy felületesen válaszolni.
A gyermeket ennél sokkal jobban izgatják az olyan kérdések, mint a „Jól viselkedett?,
Gonosz volt?”. Vagyis jobban érdekli, hogy világosan elkülönítse egymástól a jót és
a rosszat.
A gyermek csak akkor tud szembenézni a valósággal, ha értékelni
tudja, és valamivel össze tudja hasonlítani. Egy mesében neki az a
lényeg, hogy van-e számára lényeges mondanivalója az ő legfontosabb gondjaival kapcsolatban.

Meseolvasó gyerekek
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1.	Egyetértesz-e azzal a vélekedéssel, hogy a mesék ártalmasak lehetnek?
Foglald össze röviden véleményedet!
2.	Nézz utána, mit jelent a „realisztikus” szó!
3.	Szerinted is hazudik az, aki mesét olvas? Mit üzen a meseolvasó a mese
felolvasásával?
4.	Mit jelez a mese kezdete azzal, hogy „réges-régen”, „hajdanában”?
5.	Mit kérdez egy átlagos gyerek ahelyett, hogy „Igaz volt?”

SZÖVEGÉRTÉS

Mit gondolnak mások?

Betűk és ábrák
Mely próbatételeket jelzik a felső sor ábrái, és melyeket az alsó sorban
lévők? Mi a különbség a két eseménysor között?

(Bruno Bettelheim A mese bűvölete és a bontakozó
gyermeki lélek című műve nyomán)
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