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Jelen írás célja, hogy rövid áttekintést adjon három olyan meghatározó alkotás 
szemléletmódjáról és célkitűzéseiről, melyek közös jegye, hogy mesékkel próbálnak meg 
különböző emberi képességek működésének elősegítésén fáradozni. A szerzők nézőpontjai 
abban egyeznek meg leginkább, hogy olyan, az emberiséggel egyidősnek tartott, elsősorban 
szóbeli műfajként számon tartott alkotásokat választanak eszközül céljaik teljesítéséhez a 
szerzők, melyeket összefoglaló néven meseként határoznak meg. Eltérő azonban a 
nézőpontjuk abban a tekintetben, hogy a következőkben röviden bemutatandó  vállalásaikhoz 
milyen típusba tartozó mesét választanak, és választásukat mivel indokolják. Elsőként a 
gondolkodási folyamatok logikai funkcióinak fejlesztéséhez javasolt mesealkalmazó 
módszerről ejtünk szót NAGY József (2009) Fejlesztés mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás 
fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban című szerkesztett munkája alapján, majd 
KÁDÁR Annamária (2012) Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia fejlesztése 
gyermekkorban című kötetének alapvetéseit járjuk körbe, végül pedig BOLDIZSÁR Ildikó 
(2010) Meseterápia. Mesék a gyógyításban és a mindennapokban című írása alapján 
ismerkedünk meg a Metamorphosis elnevezésű terápiás eljárással. Jelen írást egy rövid 
összevető összegzés zárja. 
 

NYITRAI  Ágnes jegyzi a NAGY József (2009) által szerkesztett kötet első tanulmányát, 
melyben a szerző a mese és a mesélés fejlesztő hatását mutatja be több iskola és kísérleti 
módszertan alapján. Nem felejthetjük el azonban azt a pedagógiai célt, melyet a könyv 
szerkesztője már az előszóban pontosan megfogalmaz, amikor azt mondja, hogy mérhető 
lemaradással lépnek be az iskola kapuján azok a gyermekek, akiknek nem meséltek, mert így 
ők sem tudják az életkorilag evárt szinten érteni  a történeteket, miközben verbális 
önkifejezésük is korlátozottabban nyilvánul meg a különféle társas helyzetekben. Ebben az 
értelemben a mese megbeszélése a szerzők által javasolt módon elsősorban azt a célt hivatott 
szolgálni, hogy azoknak a gyermekeknek adjon lehetőséget a mesében szereplő történet 
pontosabb megértéséhez a szó történetrendezési, azaz elsősorban racionális értelmében, 
akiknél ez a fajta elsajátítás a megfelelő ingerek megfelelő időben való hozzáférése miatt nem 
történt meg. A tág életkori határ meghatározása is értehetővé válik ebben a rendszerben, 
hiszen számol a magyarországi felmérések életkori megoszlásban való eredményeivel, amikor 
a kognitív fejlődés óvodáskori lépcsőiről, illetve a kisiskolás kor elbeszélés-értelmezési 
jellemzőiről szól. NYITRAI  Ágnes ugyan több helyen is utal arra (pl. a 17. oldalon), hogy a 
mesék lehetőséget teremtenek a nem racionális élmények megélésére és feldolgozására, de 
amikor a kötet 3. fejezetében az összefüggés-kezelő képesség fejlődésének segítéséről ír 
(NYITRAI , 2009, 53-80), akkor elsősorban olyan mesékre vonatkoztatja a fejlesztés 
jelentőségét, ahol a csoportok megalkotásában a racionalitás és a fikció szétválasztása adja az 
egyik legfőbb szempontot. Az úgynevezett Piaget-osztályok figyelembevételével 
különböztetődnek meg az egyes feldolgozási szintek: az elsődleges szituatív értelmezéstől a 
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relációszókincs elsajátítása után nyílik a gyermeknek esélye a magasabb szintű narratív 
megértésre (NAGY, 2009, 7-8, 32-53), melynek kialakítására  dolgozták ki a kötet szerzői azt a 
módszert, melyhez 50 mese feldolgozott bemutatásával adnak eszközt az olvasó számára. 
Ezek a mesék olyan, az óvoda- és iskolapedagógusok által népszerűnek tartott történetek, 
melyek közt a legtöbb nem népmese, hanem egy viszonylag egyszerű logikai rend alapján 
elkészített strukturált eseménysor, melyben a szerzők által meghatározott módon feltett 
kérdések megválaszolásával még az olyan gyermek is el tud majd igazodni, aki nem kapott 
korábban spontán segítséget a kommunikatív fejlődése során, hogy ezeket a viszonyokat 
világosan át tudja látni. A szerzők szerint ezeknek a történeteknek az ismétlődő felidézése is 
szerepet játszik abban, hogy mennyire válik tartósan is fejlesztővé a történetek logikai, 
elsősorban kijelentéslogikai és predikátumlogikai (VIDÁKOVICH , 2009, 81-105) rendszerben 
megadott módon értelmezett hatása. A történetekben rejlő összefüggések feltárásához a 
szerzők konkrét kérdések jól meghatározott rendben való alkalmazását javasolják, melyek 
segítségével az oksági, valamint az együttjárási relációk is felismertethetőek lehetnek 
(NYITRAI , 2009, 71-74, 77-80). Ezt a célt szolgálja  a felidéző és véleménykérő beszélgetés, a 
kitaláló és alkalmazó, végül pedig a gondolatbefejező beszélgetés cimkével definiált forma. A 
kötet zárófejezete a 105. oldaltól részletesen bemutatja a javasolt 50 mese ilyen módú 
feldolgozását a kérdésekre adható lehetséges válaszok felsorakoztatásával. 

 
KÁDÁR Annamária (2012) mesepszichológia című könyvében a mesék elsősorban olyan 

történetekként jelennek meg, melyek az egyén számára hozzáférést engednek olyan mások 
által megélt tapasztalatok feldolgozásához is, akikkel a történetek által van lehetősége 
találkozni a befogadónak. Fontos azonban, hogy a történetek elmondói milyen viszonyban 
állnak a történetek befogadóival, mert másként hat egy mese a gyermekét elhagyó szülőről, ha 
azt a gyermekét ölében tartó anya mondja, és másként, ha egy idegen, ha a szülő a 
mesebefogadó gyermekétől éppen távol van. A mesebefogadás kontextusa tehát meghatározó 
ebben a felfogásban. A szerző pszichológusként is azt vallja, hogy a mesék olyan utakat 
kínálank az embernek, ha észreveszi őket, melyen érdemes megtartani a szerző által a 
népmesékből vett tízparancsolatot, mely ahhoz segíti az egyént, amit a legjobban szeretne, 
boldogulni, eligazodni az „élet útvesztőjében” (KÁDÁR, 2012, 13-14). A mesékben szereplő 
szibmólumok úgy elevenednek meg a szerző kötetében, mint az egyes élethelyzeteket, 
próbákat, megoldandó feladathelyzeteket és érzelmi állapotokat leíró és azonosító, 
ugyanakkor az egyén számára a saját megélést biztosító források. A fikció és a racinaltiás 
szétválása és együttjárása izgalmas feladatok elé állította a szerzőt, amikor disszertációja 
elkésztéséhez közel kétezer gyermekek által írt mesét olvasott el és dolgozott fel a 
tartalomelemzés módszerével, és azt találta, hogy a 10-11 évesek világában már egyre több a 
valóságos világból vett elem, szereplő és megoldandó probléma (melyek gyakran a 
gyermekeket körülvevő család megélhetési vagy érzelmi válságát is türközik), miközben a 
gyermekek olyan alakilag állandó nyelvi elemekkel szerkesztik egybe írásaikat, ahol a mese 
stukturális összetevőit használják. Hogyan lesz a gebéből táltos paripa? Enneka kérdésnek a 
megválszolása az egyes terápiás fogalakozásokon és érzelmi fejlesztő tréningeken a szerző 
vállalt feladata. A Mesepszichológia című munka arról ad alapos áttekinzést, hogy az 
emberiség kultúrtörténetében őrzött tipikusan mesei elemekből építkező történetek milyen 
mágikus erővel tudják felruházni a befogadójukat annak érdekében, hogy a saját életében is 
fel tudja használni azt az útmutatást, amit az egyes mesék bizonyos problémák megoldásáhz 
rendelnek. Az egyes fejezetek is ebben a sorrendben követik egymást, A négyévesek 
énközpontú de igen kíváncsi jelentéssűrítő világától jutunk el a kisiskolás kor racionálisabban 
is gondolkodó, a világot rendezettebbnek látni vélő, ám a képzelet által még mindig átfűtött 
korszakába, ahová a bettelheimi értelemben szeretné a szerző elkírésni a gyermekeket, azaz 
nyitva hagyni nekik azt a lehetőséget, hogy a világ racionális megismerése mellett legyen  



lehetőségük a meg nem értett élmények irracionális, az imagináció által létrehozható módon 
zajló megélésre és rendmegtalálásra. A kötet 77-78. oldalán a képzelt barát kapcsán hoz 
érveket a szerző amellett, hogy a „Tündérbogyó”-típusú társak miért segítik át a gyermekeket 
az egyes nehezen feldolgozható traumák elrendezésében, és miért múlnak el ezek a 
képzeletbeli társak mint jelenlévők akkor, amikor a gyermek „már megküzdött a sárkánnyal”, 
azaz nincs szüksége további segítőre, mert megoldotta a problémát. A 112. oldalon ezt 
olvashatjuk: „..,ha egy gyermek leragad egy mesénél, és újból és újból hallani akarja, ez azt 
jelenti, hogy egy olyan feldolgozatlan problémája van, amire a mesében szimbolikus úton 
segítséget kap. A gyermek pontosan ráérez arra a mesére, amelyik az ő életheylzetére, 
problémájára rímel.” Majd a „helikopter mese” terminus technicus bevezetésével írja le azt az 
általa inkább rombolónak tartott hatást, melyet azzal ér el a szülő (mesélő), ha úgy önti rá a 
mese értelmezett tartalmát a gyermekre, hogy kibontja neki a mese 'valódi' tartalmát, azaz 
megfosztja a gyermeket a szimbolikus értlemezéstől. A 114-115. oldalon ez áll: „ A személyes 
problémák megértése és feldolgozása nem lehetséges, ha a szöveget valaki értelmezi és 
„megfejti” nekünk. A tanulság képi formában, érzelmi szinten marad meg a gyermekben, nem 
pedig a szülő magyarázatai által. Persze, ha a gyermek szeretne beszélgetni a meséről, akkor 
legyen időnk meghallgatni, és válaszolni a kérdésekre, amelyeket spontán tesz felnekünk.” A 
szerző szerint is azok a módok segítik a befogadót, ahogyan a mese elmondatik, vagyis 
egyfajta segítséget azért kap, de ez inkább a mesélés hogyanja, nem pedig tartalmának 
fogalmi kiemelése. Az Egy -két marék varázslat...című részben KÁDÁR Annamária amellett 
érvel, hogy a gyermeki gondolkodásban 10-11 éves korra egy olyan vízválasztó beállítódás 
alakul, mely egyre inkább a valóságos problémák felé tereli a gyermek figyelmét, miközben a 
mesében meghagyja az érzelmek ösztönös tükrözésének lehetőségét. Az ebben az életkorban 
írt sok-sok száz, majdnem kétezer mese tartalmi feldlgozása után arra jut a szerző, hogy a 
gyermekek javarészt novellamesét írnak ebben az életkorban (52%), kevesebben tündérmesét, 
csodamesét (25%), állatmesét (23%).  A novellamesében megjelennek a személyes élmények, 
és a másik kategóriákban is egyre több a reális elem. A szimbolikus tartalom egyre inkább 
kiürül a szerző álláspontja szerint. A személyes élettörténet explicit kifejezésmódjáról szólva a 
„Mesélj magadról! A személyes élettörténet, mint mese” (148-167) című részben azt írja 
KÁDÁR Annamária, hogy Jerome BRUNER (1986, 2005) nevéhez köthető körkörös mimézis 
állpota alakul ki akkor, amikor a a logikai-tudományos gondolokodásmód mellett a 
gondolkodás narratív módján alakulnak az egyén által megélt valóság képei, és így a történet  
utánozza az életet (melyet az egyén önmaga életéről is vall), mikoözben egyszerre történik 
meg az is, hogy élet utánozza a történetet, amikor valaki a meghallgatott történet alapján tesz.  
És ezt a folyamatot, a történetmondást is tanuljuk. Az ötéves gyermek még inkább befogadja 
és ismételteti a történeteket, hogy egyrészt áltéje azokat, másrészt, hogy megtanulja 
elmondani a saját történetét, mind a maga, mind mások számára. „A gyermeket a mese vezeti 
saját történetei megalkotása felé, az elbeszélés keretét elsajátítva lehetővé válik 
élteseményeinek megosztása. (KÁDÁR, 2012, 153)” Kötetének konkrét érzelmi fejlesztő 
hatású meséinek bemutatása előtt a 266. oldaltól pedig maga KÁDÁR Annamária is 
BOLDIZSÁR Ildikóra hivatkozva emeli ki Verena KAST (2002) által bevezett módon a mese 
tükör szerepét, amikor így ír: „Minél meseszerűbb egy kép, annál nehezebb egyértelmű 
jelentést rendelni hozzá. A mese olyan, akár egy tükör – azt látjuk meg benne, amit 
lelkünkben hordozunk, ezért egy mesét az adott lelki szükségletünknek megfelelően mindig 
más és más módon értelmezünk. Emiatt soha nem szabad magyarázni a mesét – hagyni kell, 
hogy érzelmi szinten fejtse ki a hatását. A nyilvánvaló tanító szándék hatására pont a lényeg 
sikkad el, szertefoszlik, elillan a varázslat.”    

 
BOLDIZSÁR Ildikó (2010) Meseterápia. Mesék a gyógyításban és a hétköznapokban című 

kötete BETTELHEIM (1985) alapvetései mentén halad, amikor azt vallja, hogy a népmesék 



alkalmasak lehetnek a lélek gyógyítására. Ebben a felfogásban a mese lineárisan halad, de a 
terápia nem (BOLDIZSÁR, 2010, 109). A mese merítkezés az ősképek birodalmában, amely a 
jobb agyféltekéhez köthető. „ A történetekben való gondolkodás hozzátartozik az emberhez.” 
(BOLDIZSÁR 2010: 23) BOLDIZSÁR Ildikó (2010: 24) a történetmondás és értés jelentőségét a 
kognitív pszichológia terminusaiban is megfogalmazza, PINK (2009) munkájára hivatkozva, 
amely szerint „ az emberi agy működése nem a logikára, hanem a történetek értésére van 
programozva. […] A történet a megértés olyan ösvénye, amely elkerüli a bal agyféltekét.” 
BOLDIZSÁR (2010: 26-7) felhívja a figyelmet, hogy a meseterápia nem a mesék értelmezésén, 
azaz nem az interpretációs munkán alapul, hanem azon a tudáson, amely a mesehősöktől 
származik, nem az interpretációs munka, hanem a mesehős tettei gyógyítanak. Ez a tudás, 
gondolat akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják. Ezt a megvalósítást gyakorolják és tanítják 
a mesék hősei. Észrevehetjük, hogy itt a puszta gondolat (elmélet, interpretáció) „ellenében”, 
vagy inkább amellett azon túl a praktikum, a gyakorlat, a tett (a mesehős megcselekszi), ami 
gyógyít. A mesékben szereplő egyetemes szimbólumok megértése, mint amilyen a Nap, Hold, 
Szél, barlang, víz, csónak, híd, égig érő fa, királylány, élet vize stb., csupán intellektuális 
teljesítmény. BOLDIZSÁR felhívja a figyelmet rá, hogy akkor lép működésbe a szimbólum 
ereje, amikor az ember maga is elmegy a nap pitvarába, felül a táltos paripára, megmássza az 
égig érő fát. Még ez sem elég a szimbólum erejében való megmerítkezéshez. Tudni kell, hogy 
miért kell elmenni a Nap pitvarába, miért kell felülni a táltos paripára, miért kell megmászni 
az égigérő fát.  Ezekre a kérdésekre akkor tudunk válaszolni, ha ismerjük az „összefüggő és 
teljes értékű szellemi rendszert, amely e tanításokat évszázadokon keresztül tárolta, hordozta, 
hagyományozta.” BOLDIZSÁR 2010: 63) Emiatt mondja azt a szerző, hogy a letisztult, 
évszázadok alatt kikristályosodott népmesei motívumok alkalmasak igazán azoknak a 
gyógyító céloknak az elérésére, melyek az egyén saját útjnak megtalását segítjhetik elő. Nem 
tanmeseként, vagy olyan műmeseként tudnak irányt mutatni, melyben egyetlen követendő út 
lehet csak, mintegy kész választ adva a konkrét probléma leegyszerűsítésére és megoldására, 
hanem megadják a lehetőséget az egyén egyedi szimbólumértelmezésén túl ahhoz, hogy 
egyéni megoldásokat találjon saját „sárkányainak lefejezésével”. A metamorfózis lehetőség ad 
a nem racionális utakra (BOLDIZSÁR, 2010, 102) is a problémamegoldásban. „ A mese olyan 
„helyszínre” viszi az embert, ahol ritkán jár: a tudattalanjába…”A beavatást az út megtétele 
jelenti  (BOLDIZSÁR 2010: 92). Kognitív pszichológiai perspektívából a népmese mindenkori 
hallgatója kibontja, megéli a szimbólumot, ami procedurális szinten van. A mesékben a 
„cselekvésre ingerlést” a konkrét megoldási technika követi (BOLDIZSÁR, 2010, 128-129). A 
bennük rejlő archaikus tudásrendszer az emberben (befogadóban) rejlő képességek 
kialakításának lehetőségeire vonatkozik (BOLDIZSÁR 2010: 56). Ha elfogadjuk, hogy a 
meséknek, és azon belül is a népmeséknek a kulturális átadásban elsődleges szerepük van, 
akkor a egytérthetünk a szerzővel abban, hogy a „szóbeli áthagyományozásban csak az a 
tudás maradhatott fent, amit a befogadók értettek és megéltek, vagy megélési lehetőségként 
kezeltek (BOLDIZSÁR 2010, 98)”. Az intonációs mintázatok és más nyelvi stimulusok, és nem 
verbális ingerek juttatják az intenzív fókuszált figyelem állapotába a hallgatót. Ezek 
jelentenék BOLDIZSÁR (2010, 319-320) STALLINStól vett szóhasználatában a történethallgatási 
transz figyelmi funkcióját, melyel a befogadó a külvilág helyett a történetre és önmagára 
irányítja figyelmét. 
Pragmatikai nézőpontból érdekes kérdés a szimbólum működése BOLDIZSÁR felfogásában. 
Ebben a sajátságos hallgató orientált megértésmodellben láthatóvá tehetőek a kulturális, azaz 
konvencionális és az egyéni vonakozásai a szimbólumoknak. Első megközelítésben 
BOLDIZSÁR felfogása rokonítható JUNG megfogalmazásával, mely szerint: „amit mi 
szimbólumoknak nevezünk, olyan kifejezés, név v. kép, amely bár hétköznapi életben ismerős 
lehet mégis a szokásos is kézzelfekvő jelentés mellett sajátos konnotációval bír” (BOLDIZSÁR 

2010: 53). A hétköznapi „kézenfekvő jelentés” a konvencionális jelentésnek feleltethetjük 



meg, míg a „sajátos konnotáció” a konkrét mese, illetve a mindenkori mesehallgató konkrét 
élethelyzetétől függően alakul. Mindeközben „a mese az anyanyelven túl a közösség nyelve” 
(BOLDIZSÁR 1010, 97). Így a terápia során nem a beszélői jelentés kikövetkeztetése a cél, 
hanem a sok-sok beszélő, azaz mesemondó által kikristályosított üzenet megfejtése egy 
konkrét hallgató viszonylatában. „A gyógyulás a változásban van – a mesék szerint is.” 
(BOLDIZSÁR 2010, 116) A szerző szerint  három lépcsőben történik a konrét munka előtti 
„tisztázás”:  (1) mely helyszínen, melyik szereplőben vagy tárgyban ismer magára az alany, 
majd (2) a mese konfliktusának, a bonyodalmak forrásának feltátása következik, (3) milyen 
mesei funkciókat működtet éppen a saját életében a személy. Ezek utá jelölhető ki a terápiás 
munka célja: a további útja során, milyen képesség megszerzése a cél (BOLDIZSÁR 2010, 132). 
Az egyes életkorokban a szerző más-más felismerési stratégiákat azonosít a gyermekek 
mesefeldolgozásában, de úgy tartja, hogy attól hogy a 10-12 évesek már felismerik a valódi 
mesei elemeket, még alkalmazható náluk a mese olyan ismeretátadó eszközként, mely a 
kultúrálisan hagyományozott információk és problémamegoldási módok mintájaként szolgál. 
  

Miközben a bemutatott kötetek szerzői pontos ismeretekkel rendelkeznek arra 
vonatkozóan, hogy a kulturális hagyományozódás által megőrzött mesék, melyek az egyes 
közösségek túlélési stratégiáit és boldogulási eljárásait volt hivatottak átadni a jövő 
nemzedékének, milyen finkciókkal rendelkezhetnek a mesebefogadó számára, különböző 
módon határozzák meg céljaikat az egyes mesék alkalmazást illetően. A pedagógiai célú, 
NAGY József által szerkesztett kötet elsősorban a mese mint történet adta logikai váz 
felismerését, és a szerkezet relációszókincsét szeretné megtanítani. Mindezt a logikai-
analitikus gondolkodás fogalmai szerint, megeleőlegezve ezzel a narratívába való 
belehelyezkedést. KÁDÁR Annamária ezzel szemben azt vallja, hogy a valódi beleéléshez nem 
kell a szerkezetet explicit módon felismertetni és tudatosítani, mert akkor elvész az érzelmi 
beleélés lehetősége. BOLDIZSÁR Ildikó pedig azt is kiemeli, hogy a szimbólumok analizálása 
meggátolja az egyén saját helyének való megtalálását abban a komplex 
szimbólumértelmzésben, mely éppen a terápiás célú mesealkalmazás alapját tudja nyújtani.  
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