
• 169 •

mesék TAnÍTÁsRA
(élőszóban elhangzott Nagykőrösön, 20012. április 12-én)

tut
Berecz András

nagyon szeretek mesét mondani, róla beszélni pedig nem annyira. 
A mese a régi világban tulajdonképpen egy népnek a tudását őrizte, olyan 

csodálatosan örökítette át, hogy aki hallja: nem is muszáj megértse, nem muszáj 
felnőjön hozzá, majd a következő nemzedék: igen. Tehát úgy mond fontosat, 
hogy érthető legyen és átörökíthető. ez pedagógiailag a legnagyobb attrakció, 
és a mai világban még provokációnak is nevezném, ahol az okos ember önálló 
nyelvet fejlesztett ki, és emblémája, hogy nem lehet érteni. Az okos embert onnan 
ismerjük meg – az agyontanult, rendkívül okos embert – hogy érthetetlenségig 
fejlesztette a közlést, így tehát tátongó szakadék van népe és értelmisége között. 
A mese – érdemes megnézni – a legfontosabb dolgokat próbálja úgy átadni – 
képekben – hogy a legegyszerűbb ember, még a gyermek is a lényeget megértse, 
egyszer majd felnőjön hozzá, s aztán ez továbbörökíthető legyen. Pazar munka, 
gyönyörű cél, nemes cél, érdemes ellesni a titkait. A mese sok ember munkája, 
azért is csudálatos találmánya az emberiségnek. A mesemondó, ha kokit ad 10 
asztallal odább valakinek, nem ő adja, hanem a közösség. shakespeare bolondjai 
is azért kulcsfigurák, mert őtőlük ezt várják el a királyok, azért adnak neki enni. 
nem azt mondja, hogy te király, te megértél arra, hogy a fejedet levágják, mert 
büdös disznó vagy. Hanem mond egy mesét. Az embernek szinte hiányzik, hogy 
valaki mesét mondjon neki, és végre tükörbe nézhessen: mert sokszor adódik 
helyzet, hogy nem nézhet tükörbe. Hát a mese ebben nagyon tud segíteni. 

stratégiából tanítják, hogy egy népet elfoglalni úgy kell, hogy a magaslati 
pontokat elfoglalod és őket a mélyedésekbe betereled. Tíz ember ezret már meg 
tud őrizni. De a következő lépés a stratégiailag fontos helyek elfoglalása után 
a lélek elfoglalása. ez megint nehéz kérdés, mert ha a lelket nem tudtad elfog-
lalni, újratermelődhet bármilyen ellenállás, képes talpra állni például egy nép, 
akármilyen kevesen vannak. ezért rögtön a második  –  ha nem egy időben 
fölvetendő  –  kérdés, hogy kell a lelkét nagyon-nagyon hamar kipakolni? Hát itt 
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többek közt a ludas matyit lehetne megkérdezni, aki Rákosi mátyás nevét egy 
csodálatos összefüggésbe hozta – az igazságossá tevő ludas matyi – és elpüfölte, 
eltángálta a kulákot. Az akkor éppen eltörlendő társadalmi réteget. ezért egy 
népet sértett meg olyan tulajdonságaiban, amiről nem tehet, hozta magával. ezt 
megcélozta, megrajzolták, egy nép megvásárolta a lapot és saját magán röhögött. 
ezt átvette a kabaréműfaj is, ahol a nem pesti nyelvet beszélő ember a mindig 
tudatlan a mindenről elmaradt, korlátolt embernek a jelképe lett. Tehát ez a 
munka tulajdonképpen igen sikeres. sztálint meg kellett volna kérdezni egyszer, 
hogy legyen szíves, mint kitűnő néprajzos – jobb, a néprajzosoknál sokkal jobb 
szimatú néprajzos – miért tartotta fontosnak, hogy egy kicsi népet vagonra tett, 
akkor legeslegelsőnek az ének és mesemondókat tette vagonra. Őt kellett volna 
megkérdezni – biztos, hogy ezek ekkora kincsek tulajdonosai? kazahoknál úgy 
hívták őket: akinok. Régen a mese, a hosszú énekek: egy és ugyanaz a műfaj vol-
tak. Amit prózában abbahagyott: felkapta, énekben folytatta. Amit énekben nem 
volt érdemes elmondani, kibővítette prózában. ezek az emberek több mesét tud-
tak, mint a többiek.  A régi világban minden ember tudott mesét, ez természetes 
volt. De mindig adódott egy nagyobb közösségben egyvalaki, aki a többi meséjét 
is tudta, meg még meg is toldotta. ezért tartották őt – nem mindig munkában 
volt első ez a típus. néha hátul volt. 

Hamza Trasul írja, hogy amikor hátrament a kertbe, hogy összerakjon ma-
gában egy történetet, nézte a rohanó felhőket, mert azok segítenek. s a felesége 
már harmadszor hívta ebédelni, amikor negyedszer jött, azt mondta: – meg ne 
szólalj, nem látod, hogy dolgozom? – rávicsorított a feleségére – hát így dolgozik 
az ilyen. kincstárnok, mert egy közösség legszebb szavait fényesítgeti állandóan. 
Ha valaki annak a népnek a tempójára kíváncsi – a világmagyarázataira – ezek-
nél az embereknél meg lehetett találni. Így neveltek és így tartották egy népnek a 
színeit tisztán. A nagy elvegyülés idején egyébként ez útban van. Ha valaki szürke 
színre kíváncsi, az országúthoz kell közel menni, a nagy forgalomhoz. Ha valaki 
a tiszta színekre, akkor beljebb kell menni a mezőn. namost, az érdekesebb 
kérdés azonban valószínűleg az, hogy ma a korban mit tud ez csinálni – mert 
ez, hogy a hagyományban milyen a pedagógia, ez egy hatalmas kérdés, ez nálam 
nagyobb emberek elé való. De hogy ezzel ma mit lehet csinálni és milyen pazar 
helyzetekbe keveredik, aki ezzel foglalkozik… hát, néhány történetet elmondok, 
hátha érdekesebb, mint a fejtegetés:

egyszer elhívtak, hogy „hát, valami mesemondó, hát jöjjön.” Felhívtak, hogy: 
– nem baj, hogy egy antikváriumból egy 18. századi asztalt kikölcsönöznek? 
–Hát – mondom – dehogy baj! egy hét múlva: – nem baj, hogyha egy hosszú-
szárú pipát is kikölcsönöznek majd, és az asztalon lesz? – Hát – mondom – egy 
cseppetkét sem, éntőlem nyugodtan ott lehet, de már éreztem, hogy baj van. 
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mikor leszállok a vonatról, látom, hogy az esemény én vagyok, mert mindenki 
mindenkit ismer, és azt is láttam, hogy ki a fogadóbizottság és azt is, hogy ha-
talmas csalódás van az arcukon, és hiába leplezik. és akkor odamentem, hogy 
„tudom, hogy rám tetszenek várni” – akkor még egy utolsó esélyt maguk előtt 
meglebegtettek, kérdezték, hogy: „maga a mesemondó bácsi? (Hát azt hittük, 
hogy egy uszkve 150 éves ember…)

Hát – mondom – én nagyon szeretném, ha nem csalódnának, de azt hiszem, 
ha engem keresnek, akkor én vagyok. Hát kellett egy fél óra-egy óra, amire úgy 
nagyjából az egészségük megjött, elmentünk a tornaterembe (iskola tornaterme), 
azt ugye most jön, hogy milyen hiedelem él e körül a műfaj körül. Az ember, aki 
téved, a lelkébe enged bepillantást, úgyhogy hálás vagyok, mert a hipotézisek 
ilyenkor jönnek ki. Hát, a következő volt: 

Tornaterem… azon féltek, hogy ha ez a mesemondó ember ha meglátja a bor-
dásfalat, akkor ez kizökken a helyzetéből, tehát házi szőttessel leborították az 
összes bordásfalat, ami ott a környéken volt, mind. ezt, ha lehet, meg ne lássa, 
mert esetleg felkapaszkodik rá, és leesik – mondjuk például. mert ugye amit elta-
karnak éntőlem, azzal nekik valami dilemmájuk van. na most, ott volt a virágos 
asztal, 18. századi, hihetetlen darab, nem tudom, honnan hozták el. Csodálatos 
darab volt. Rajta egy pipa, hogy esetleg köpni akarok, vagy pipálni, meghatá-
rozták a mozgáskörzetem, így körülbelül… Azt mondták, hogy ezt én biztos 
meggyújtani nem tudom, mert hát a karom elég rövid, majd ők meggyújták. De 
ez mind semmi, most kapaszkodjanak meg! Hát, ugye kosárlabda palánk min-
den tornateremben ott van, gondolták, ez a szegény ember kiesik a szerepiből… 
kenyeret sütöttek, cipót… és ’ziccer’, ott volt bent a kosárban. A fejem felett is, 
meg ott is. na, most beszéljünk erről egy kicsit. Csak egy kicsit, nem húzom az 
idejüket – egy történet mindig többet ér, mint egy fejtegetés utána. 

Ahogy kodály is mondta, a népdalt nagyon sok érdek szeretné múzeum mögé 
szorítani, a mese is, mint az egyik legélőbb, legerősebben nevelő műfaj, egy bizo-
nyos erőnek elég jó volna, ha ott volna a múzeum mögött, és a világ legtisztább, 
legkedvesebb emberei is, szívesen szolgálnának ennek a célnak. Az, hogy esetleg 
élő, idáig ható problémákkal küzd a mese – már ameddig az ember születéssel 
jön a világba, és halállal megy ki innen – majd ha ez megváltozik, lehet, hogy 
az egészet le lehet söpörni. Ha a kettő közt még valami szerelem is adódik, még 
mindig érvényes az összes mese, ami létezik. Tudniillik, a mesében, embernek 
ahány gondolata, indulata volt, az mind ott van valamelyikben. A mese maga az 
ember. Ha valaki odaközeledik hozzá nyugodtan: a kalapját leveheti, az már jó, 
úgy már lehet hozzá közeledni, az maga az ember. Például nézzük meg a má-
tyás király-meséket, ne egyet-egyet olvassunk el, mert avval semmire nem me-
gyünk. olvassuk el az összeset! utána becsukjuk, és azt mondjuk: itt van az etikai  
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kódexe egy népnek. Amit nem megírt, hanem a szívén hordoz. Így néz ki, akit a 
feje felett szívesen elvisel ez a nép, így kell viselkedjen. mikor jön egy olaszországi 
mutatványos, hogy borsókat dobál át kulcslyukon? Tessék, mutasd! megmutatja, 
kitűnő, adjatok neki egy zsák borsót – na ehhez nem volt hozzászólnia, mert 
ilyenért ő aranyat kapott. mátyás király: – Adjatok neki egy zsák borsót, hajigálja 
bátran, mert nagyon ügyes. De itt, nem jó helyen van, A mutatványaival nem jó 
helyre jött – ez nem cirkusz. Tehát a mesében, egy népnek az etikai kódexe is 
ott van. Egyébként ezt a ’hungarikum’ szót mostanában annyira sokan mondo-
gatják, az ember képes rá és kiejti a száján. Ha valami, akkor többek közt ez is 
az, mert nem minden népnél van meg. Hasonló van, de hogy egy kedves alakra 
ennyi szépséges erény ráússzon – mint szent Péterre ahány hiba, mert szegény 
egyszer megtagadt krisztus urunkat, s a kakas még bizonyította is – szóval 
különleges a mese. Talál egy pontot, arra amit csak elképzel, mindent felpakol, 
önálló életet él, és úgy növekszik, mint a növény. ezt nem megbecsülni olyan, 
mint a természetet rombolni. 

más: A mese egy nyelvnek is a legeslegszebb állapota. Csodálatos világban 
élünk. Arányismeret semmi nincs. Röviden elmondani nagyon-nagyon nehéz 
valamit, és úgy, hogy figyeld közben a hallgatót és igazítsd oda,hogy ha látod egy 
kicsit, hogy egy helybe néz akkor ott nyess, mikor látod, hogy meg van pendül-
ve, ott egy kicsit hizlalhatsz, de csak mértékkel. A jó helyen letett szó aranyat 
ér. Hát ezt a mese tudja! Pedagógia? A javából az! merészeltél szólni egy másik 
emberhez? Hát akkor nőj föl hozzá! száj és a fül összetartoznak, olyan az üllő 
meg a kalapács. mint a huszár meg a lova. Úgyhogy az, hogy millió ember és 
millió kipróbálta ezt a műfajt egyik a másikon, az arra ítélte ezt a műfajt, hogy 
lecsiszolódjon. A karzatról, mikor legények jönnek le, megkapaszkodnak abban 
az egy árva darab fenyőfába és ott húzzák végig le. Hát adjál csak fél évet, utána, 
mint a borostyán, olyan fénye lesz. mert szépen nekihúzkodja végig a kezét. Hát 
ez is ilyen. Úgyhogy érdemes vele valamit kezdeni, vizsgálgatni, elég jó a mese-
verseny, mint életbetartása ennek a műfajnak – de nem elég. A mese-versenyek 
általában rosszul végződnek, mert a folyósokon ott zokognak az anyukák, és 
prüszkölnek, hogy hát ez a zsűri ez, ez….! A zsűri meg: most mit csináljunk, 
hát inkább mondjuk azt, hogy gyerekek, mindenki első volt tulajdonképpen és 
akkor a ’verseny’ szót, ami szép, azt úgy jó erősen fenéken rúgják. Mindenki első, 
mindenki nyert. A másik: te vagy fiam első, te a második: és akkor a másodiknak 
egy életre elmegy a kedve a mesemondástól, viszont nagyon jó a médiának, mert 
olcsón szerzett előadás, mert nem kell kifizetni semmi jogdíjat. és a zseniális 
gyermeknél jobb biznisz nincs. na, úgyhogy ott problémák azért vannak, de hogy 
a mesét lesöpörjük, arra nem sok érvet tudok, arra nem sokat! 
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Hát a kultúra nélküli ember: hát valóban, ő a legérdekesebb. mert a jól értesült 
embereknek mesélni nem nagy vicc. meg lehet úgy szervezni az életet, hogy az 
ember sikerről-sikerre járkál, s azt hiszi csinált valamit. A legérdekesebb az az 
ember – aki egyébként gyűlik, mint látható – akinek azt mondják: „kultúra”, a 
lábát a nyakába kapja, és elszalad. és én igazat adok neki: az utóbbi időben ev-
vel a szóval annyiszor becsapták, és túl fáradt ahhoz, hogy rájöjjön, hogy azért 
van ott még más is. mert látástól vakulásig dolgozik, marad egy láda sör, meg 
a horgászat és nehéz kibogozni ebbe a hangzavarban, mi van most. Tehát ő egy 
érintetlen ember. Ha ővele nem tudunk mit kezdeni, nagy baj van. 

minden hadviselésben ugye, ahol lőnek, van fekvő, térdeplő, álló sor. mind 
másra jó. Hát a mese, az az első sorban kitűnő. A világ legsüketebb rendezvényei, 
ahol mindenki sétifikál, szól valami zene messze, a körhinta is ott, nem tudom 
mi, nyikorog, ez a kávéját issza, az a borát issza, és néz süketen mindenki, hogy 
mit keresek itt ebben az életben. Háromszor felbotlik a gulyáslevessel, semmi 
értelme az egésznek, de ki van pipálva, megcsináltuk. na most ilyen áldatlan 
helyzetben például a mese kitűnő lehetőség. mert először azt nézik, hogy ez az 
ember, ez nem normális, és: ez nagyon jó, arra felkapják a fejüket. egyébként 
teljesen olyan, mintha beszélne. Csak valami nem... és utána, mikor, hát ugye, 
ha az első öt percet, ha megnyerted, tiéd az egész. Akkor elejtik a gulyáslevest, 
kikapcsolják a telefont, elfelejti, hogy a babájáért jött, mert beül a hátsó sorba. 
elfelejti, ottmarad. ezért érdemes szerintem a mesét hordozni a tájon és a leg-
nagyobb nevelő hatást ekkor éri el. mondok konkrét példát: 

kedves igazgató barátom, egy – hát ez régi történet, technikumnak, van még 
ilyen szó, hogy technikum? nincs. na technikum, vagy van, vagy sincs, szinte 
mindegy. Hát olyan helyt volt, hogy a gyermekeknek a mennyországképe a ya-
maha motor volt, mert az az, tehát, ruhától a leányokat azt megértettem, dehogy 
így a yamaha motor az égen, a földön, gödörbe, vízbe, tehát a fa tetejin. és ez 
volt a – már akkor megjelentek fülbevalós legények, akkor ezek a kapucnik, 
„itt se vagyok”, és akkor eltömték a fülüket zenével és ez volt na, ez volt úgy a 
frekvencia. Hát –  gondoltam –  bevonulok a mosdóba előadás előtt, mindig-
mindig javít rajtam, hát mert ott vannak a figurák, ott a tanár úr nem látja, futty! 
onnan lóg le a cseppkő. Azt mondja neki: „Te, hát ez a Diri, ez nem normális!” 
Azt mondja: „Jójó ezt tudjuk, bizonyítsd!” „Hát valami mesemondót hív ide a 
nyakunkra. ez azt hiszi, hogy mi gyerekek vagyunk.” gyerekek bocsássatok meg, 
megengeditek, hogy odamenjek? Tessék csak. Hát hallgatom őket, hogy mégis 
milyen a világképük, jövök vissza, annyira megdöbbentek: találkoztunk a wc-
ben ezzel a gyanús emberrel. leghátsó sorba becsücsültek, kapucnit fel, zenét 
be, láb előre védekezésül, soha, soha. ezt ne… na most ilyenkor az ember így 
pedagógiai szempontból mit csináljon. Hogyan találjon részt egy ilyen kirabolt 
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lelkű ifjúságból, akinek egy láthatatlan kéz kipakolt mindent a legfontosabb pol-
cairól. Bizalom? semmi, egy másodpercig sem, takarodj innen. Belehalok, ha te 
itt csinálsz valamit. Rendkívül érdekes a helyzet. Hát persze, hogy a szerelemről! 
már így a magasabb iskolájából odaszotyogtattam nekik két-három mondatot, 
na mese ugye erről is tud. Hopp, hullottak ki a fülhallgatók, kapucni le: erre ők 
így fel voltak herrenve, hogy mi a helyzet, hogy odaszorultak a két fülük közi. 
gyerekek, ne is foglalkozzatok vele, hogy ez mese, ti ilyennel ne ijesztgessétek 
magatokat, csak hallgassatok nyugodtan! Az ember a fülit azért kapta ajándékba, 
ugye, mert különben csúnya, mondom: nézd meg a szomszédodét, gyűrött és 
lyukas, rossz ránézni. De avval számolhatsz, hogy te avval valakit meghallgat-
hatsz, érted, és azért kaptál kettőt és nyelvet csak egyet, hogy kétannyit tudj 
hallgatni, mint beszélni. ez így van kiporciózva. 

mondok nektek egy jó viccet és utána el is megyek egyébként. Ő, a két gyergyai 
favágó ellépett az erdőbe, csapkodják a fát egy darabon, s az egyik felszólal: ó, 
hát a files sapkádat miért nem hordod? vágják a fát, délbe megszólal a másik: 
én azért, hát a múltkor balesetem történt. vágják a fát, délután fele kérdi emez: 
Hát neked melyen baleseted történt? Hull a fa, vágják. Aszongya a másik estefelé: 
nekem olyan, hogy pálinkával kínáltak, s nem hallottam meg.

na, most tudom, hogy nem nagy vicc, tudom, hogy nem egy csillogó nagy 
vicc, de azt viszont érezzük, hogy korszakos. A files sapkát, a files sapkát ingyen 
osztogatják, ilyen világ van, fizetnek, hogy megkaphassák.

viszontlátásra.


