
A teljesség harmóniája II.
A mvészettel nevelés kreatív élményei

ikka2.indb   1 2020. 02. 04.   16:52:52



ikka2.indb   2 2020. 02. 04.   16:52:59



A TELJESSÉG 

HARMÓNIÁJA II.
A mvészettel nevelés kreatív élményei

֎

Szerkesztette 

Bujdosóné Papp Andrea
Gesztelyi Hermina

Hajdúböszörmény, 2020

ikka2.indb   3 2020. 02. 04.   16:52:59



Kiadó
Didakt Kft.

Szerkesztette
Bujdosóné Papp Andrea

Gesztelyi Hermina

Szakmai lektor 
Kiss Virág

Nyelvi lektor 
Loós Andrea

Borítóterv 
Prém Vanda

ISBN 978-615-5212-79-6

Tördelés
Dallos Csaba

Nyomdai munkák
Kapitális Kft., Debrecen

ikka2.indb   4 2020. 02. 04.   16:52:59



• 5 •

TARTALOM

֍

Előszó .................................................................................................................. 7

Láposi Terka
„FÉNY, FÉNY, FÉNYESSÉG…”: 

A közvetlen megtapasztalás egy lehetséges módja 
– Bábjáték a komplex művészeti nevelés kontextusában .................................. 11

Tamásiné Dsupin Borbála–Hovánszki Jánosné–Barát-László Bernadett
„ANGYAL, KANGYAL, MIKULA…” 

– Értékápolás, értékközvetítés a zenei nevelés folyamatában ........................... 57

Bujdosóné Papp Andrea
„HÁT TE KI VAGY?” 

– Én(sz)építés a művészetek eszközeivel .......................................................... 71 

Bujdosó Mária
TÜKÖRKÉPMÁSKÉPP 

– Autoportré, önarckép a személyiségek tükrében ........................................... 95

Prém Vanda
ÉLETRE KELT KÉPEK 

– Műalkotások átiratai térben és síkban 
Friedensreich Hundertwasser képei nyomán ................................................. 107

ikka2.indb   5 2020. 02. 04.   16:52:59



• 6 •

Kis Gábor
MACSKAMESÉINK II. 

– A Kacor király című mese feldolgozása .......................................................117

Gesztelyi Hermina
„KEREK ERDŐ KÖZEPÉBEN…” 

– Az erdő téma feldolgozásának egy lehetséges módja 
Gúfó a fák ünnepén című mese segítségével ....................................................141

Kőnig-Görögh Dóra
A MOZGÁS KOMPLEXITÁSA .....................................................................159

A kötet szerzői ...................................................................................................179

ikka2.indb   6 2020. 02. 04.   16:52:59



• 7 •

ELŐSZÓ

֍

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán 2018-ban ala-
kult meg a Komplex Művészeti Nevelés Szakcsoport. A különböző művészeti te-
rületek szorosabb együttműködése ösztönözte a kezdeményezést, és az a gondolat, 
hogy az óvodai tevékenységeket – verselés, mesélés, bábozás, dramatizálás; ének-ze-
ne, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; mozgás – a ma-
guk komplexitásában kezeljük, módszertani elveiket összehangoljuk. Elsőként a kar 
oktatóit vontuk be a folyamatba, így az irodalmi nevelést Bujdosóné Papp Andrea, 
Gesztelyi Hermina és Kis Gábor, a mozgást Kőnig-Görögh Dóra, a bábművészetet, 
színházat Láposi Terka, az ének-zenét Barát-László Bernadett, Hovánszki Jánosné és 
Tamásiné Dsupin Borbála, a vizuális nevelést pedig Bujdosó Mária és Prém Vanda 
képviselik a szakcsoportban. Mivel eltérő képzettséggel, érdeklődéssel, olykor szem-
lélettel érkeztünk, fontosnak gondoltuk, hogy első lépésként defi niáljuk a számunkra 
érvényes komplexitás-fogalmat, megalapozandó ezzel a közös munkát. Közös pont-
nak tűnt a művészeti ágak együttes jelenléte és ebből adódóan a személyiségre gya-
korolt összetett hatás, valamint az esztétikai érték mint kritérium. 

A nevelés célja a gyerek személyiségének, tehetségének, mentális és fi zikai ké-
pességeinek lehető legteljesebb kibontakoztatása. Ennek egyik kiemelt lehetősége a 
művészet, amely az önmagunkra ismerés egyik eszköze, gondolataink sajátos kifeje-
zésmódja, a kreatív létezés alapfeltétele, teljességre törekvő világfelfedezés is egyben. 
A művészeti nevelés során alakítói, aktív részesei vagyunk a kreatív élményeknek, 
amelyek hozzájárulnak a képzelőerő, a kritikus gondolkodás, a szabad cselekvés és 
az önállóság kialakulásához, fejlődéséhez. A változatos művészi élmények befogadása 
és a különböző technikák elsajátítása biztosítja az önkifejezést, segíti a másik megér-
tését, a kapcsolatteremtést és a kommunikációt. A hagyományos és kortárs művészi 
formák, gyakorlatok erősítik a személyes és kollektív identitást, hozzájárulnak a kul-
turális sokszínűség megőrzéséhez.
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A művészeti nevelés során a pedagógus célja, hogy a gyerekekkel együtt élménye-
ket, tapasztalatokat és ismereteket szerezzen a művészi gyakorlat, a művek elemzése, 
valamint a műalkotásokkal való közvetlen találkozás során. Az életkori, érési jellem-
zőknek és a szociális, kulturális környezetnek megfelelő művek, művészi módszerek, 
technikák alkalmazása biztosíthatja a fl ow-élményt, a regionális, a nemzeti kultúra 
és az identitás megerősítését. 

A komplex művészeti nevelést elsősorban szemléletnek tekintjük, amely a világot 
összefüggéseiben, holisztikus módon látja, tapasztalja meg és tárja fel. Ehhez a szem-
lélethez társítunk műfajokat és módszereket, így az alkotás változatos formáin keresz-
tül valósul meg az önmegismerés, önfejlesztés. A művészi tevékenység örömforrás, 
fókuszában a játékosság, a saját élményekre épülő együttműködés, a részvétel, a be-
vonás és bevonódás, a tapasztalás élménye áll. A komplexitás biztosítja az egyéni lá-
tásmód szabadságát, az érzelmi alapú kreativitás kibontakozását. A hanggal, színnel, 
szóval, mozdulattal történő teremtés, önkifejezés kontaktust teremt a világ harmóni-
ájával, miközben egyéni világlátásra épülő kommunikáció is egyben. 

A szakirodalomban a komplexitás értelmezésének alapvetően két megközelíté-
se érvényesül. Az egyik felfogás szerint egy művészeti ágon belül is megvalósulhat 
a komplexitás, amennyiben a teljes személyiség bevonódik a folyamatba. A másik 
megközelítés értelmében a különféle művészeti ágak együttes jelenléte és a külön-
böző érzékszervek bekapcsolódása hozza létre a komplexitást. Úgy véljük, mindkét 
megközelítési mód érvényes viszonyulás, a kötetben mindkettőre találunk példát, 
sőt kombinálva is megjelennek. Ezek az elméleti megközelítések azonos gyökerűek, 
a holisztikus szemlélet, valamint a kreatív alkotói és befogadói szabadság szellemé-
ben összeérnek. 

A fenti álláspontok tisztázása és közelítése céljából rendeztük meg a szakcsoport 
első konferenciáját Hajdúböszörményben, 2019. május 10–11-én Komplex művé-
szeti nevelés konferencia – Mitől komplex a komplex? címmel. A hagyományteremtő 
szándékkal szervezett eszmecsere és gyakorlati műhelymunkák alkalmával egy-egy 
választott téma körüljárásával próbáltuk megmutatni, hogy mit is jelent nekünk a 
komplexitás. Délelőtt az elméleti megközelítés került előtérbe, míg délután 90 perces 
műhelymunkák alkalmával valósítottunk meg egy komplex tevékenységet. A köte-
tek felépítése is ezt a szerkezetet követi, az első kötet tartalmazza tehát az elméleti jel-
legű, bevezető tanulmányokat, a második pedig az ezekre épülő gyakorlatok leírását. 

A tanulmányok modalitásukban, szakmaiságukban és kidolgozottságukban is kü-
lönböznek. Ez egyszerre értelmezhető problémaként és erényként, hiszen a művészet 
sokszínűségét és értelmezői szabadságát tekintettük evidenciának, tehát azt a sokfé-
leséget, változatosságot, a különböző nézőpontok érvényességét mutatja meg a kötet, 
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amit a művészeti nevelés sajátjának is tartunk. Ezzel együtt viszont a közös szemléleti 
keretrendszer és az alapfogalmak használatának konszenzusát is lényegi elvárásként 
fogalmaztuk meg magunknak. Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy ezúton is köszö-
netet mondjunk a kötetek szakmai lektorának, Kiss Virágnak a támogató kritiká-
ért és az irányadó észrevételekért, sokat segített szövegeink végső megformálásában.

A tanulmányok között több olyan átfogó írás szerepel, amely saját területét és a tá-
gabb művészeti nevelés kérdéskörét is alaposan körbejárja, és általános érvénnyel fo-
galmaz meg lényeges megállapításokat. Láposi Terka nagyívű írása először bevezeti 
a művészettel nevelés fogalmát, a báb tulajdonságait és a báb szó különböző jelenté-
seit, ezt követően pedig végigvezeti az olvasót azon az alkotói folyamaton, amelyet 
maga is bejár egy előadás megtervezése, az arra való felkészülés során. Dolgozata a 
teljesség igényével lép fel, asszociatív szemlélete széles spektrumon mozgatja témá-
ját, a fényt. Az ének-zene képviseletében Barát-László Bernadett, Hovánszki Jánosné 
és Tamásiné Dsupin Borbála a komplex művészeti nevelés fogalmának értelmezé-
se után a hagyomány, ízlés és lelki integritás kodályi elvét vezeti végig, bepillantást 
nyújtva a mondókák és gyermekdalok világába. Így a tanulmány olvasója érzékelhe-
ti ezek nyelvi leleményességét, a tartalmi sokszínűséget, a zenei egyszerűséget és a 
mozdulatgazdagságot. Bujdosóné Papp Andrea tanulmánya a testkép, az énkép, az 
éntudat kialakulását, fontosságát mutatja meg, valamint az irodalomnak az identi-
tásformálásban betöltött szerepét, kezdve az arcmutogató mondókákkal egészen a ta-
butémákat feldolgozó kortárs gyerekkönyvekig. Nemcsak változatos szövegtípusok, 
hanem a különböző korosztályok is megjelennek a tanulmányban, így az életszaka-
szoknak megfelelő irodalmi művekről is képet kapunk.

A kötet szövegeinek másik része szorosabban kötődik ahhoz a művészeti ághoz, 
amelyből kiindulnak a szerzők témájuk feldolgozása során. Így Bujdosó Mária auto-
portréval és önarcképpel foglalkozó írása erősen támaszkodik a vizuális művészetek 
és a képzőművészet hagyományaira, és történeti áttekintéssel egészíti ki a tükörkép 
problematikát. Szintén e területből indul ki Prém Vanda tanulmánya, aki erőseb-
ben a művészettel nevelés, a vizuális nevelés módszertana és a múzeumpedagógi-
ai programok felől közelíti meg témáját. A címként is megjelölt parafrázis-fogalom 
képzőművészeti alkotásokon keresztül történő bemutatása, valamint a konkrét mú-
zeumi programok ismertetése mind arra szolgál, hogy a szerző megmutassa, a ké-
pek szemlélése, újragondolása és -alkotása azt jelenti, hogy hatással vannak ránk és 
valamilyen viszonyt alakítunk ki velük, ez pedig alapvető része az értelmezési folya-
matnak. Gesztelyi Hermina tanulmánya az irodalom területére koncentrálva a me-
sei szimbólumok közül az erdő megjelenését vizsgálja különböző szövegtípusokban. 
Az európai    – és szűkebben a magyar – népmesékben, a műmesékben, valamint a 
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kortárs gyerekirodalomban érvényesülő erdő-kép felfejtését és értelmezését végzi el 
a szerző. Hasonló metódus érvényesül Kis Gábor elemzésében, aki a macska szimbó-
lumot tekinti át történeti és tartalmi szempontból egyaránt. Ez a tanulmány mélyre-
hatóbban foglalkozik magának a szimbólumnak az elméletével, működésmódjával, 
majd pedig a népköltészeti alkotásoktól egészen a legfrissebb mesékig követi végig 
az irodalmi megjelenését. Szűkebb területénél maradva Kőnig-Görögh Dóra a moz-
gás fontosságára és jótékony hatásaira hívja fel a fi gyelmet, kiemelve ennek komp-
lex, művészi változatait. Önmagában is nélkülözhetetlen a testmozgás, ám ha ennek 
esztétikusabb, artisztikusabb formáját közösen, zenével együtt vagy játékos formá-
ban végezzük, akkor egészen más élményt jelenthet, más képességekre lehet hatással. 

Noha mindannyian törekedtünk arra, hogy minél inkább bevonjuk az összes mű-
vészeti ágat és minél komplexebb tevékenységeket mutassunk meg, mégis a legtöbb 
szöveg esetében jól érezhető a szerző képzettsége, jártassága, a kiindulást jelentő te-
rület, az egyéni fókusz. A kötetek a gondolkodási útvonalunkat mutatják meg: azt, 
hogy milyen szemlélet vezetett el minket a cselekvéshez. A művészet nem állít, nem 
kijelent, hanem kérdez. Mi pedig keressük a választ, a saját válaszainkat. Elindul-
tunk a művészet eszközeivel történő értékteremtés útján, ezek a kötetek pedig ennek 
az utazásnak az első állomásai. 

A művészettel nevelés hatékonyságának feltétele a képzett, innovatív, nyitott, 
együttműködő pedagógus. Ezért további céljaink között kiemelt helyet kap pe-
dagógiai szemléletünk és módszertárunk folyamatos gazdagítása, interdiszcipliná-
ris művészeti kifejezésmódok kompetens ismerete és használata. Szeretnénk még 
táncpedagógussal bővíteni a csapatunkat, és további művészetpszichológiai, művé-
szetpedagógiai, gyógypedagógusi nézőpontok, szakemberek bevonásával tágítani a 
szakmai perspektívánkat. A művészettel nevelés értékének és társadalmi hatásának 
folyamatos, hiteles tolmácsolását konferenciák és továbbképzések útján, tananyagok, 
tanítási-tanulási iránymutatók elkészítésével igyekszünk biztosítani. 

A szerkesztők
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LÁPOSI TERKA

„FÉNY, FÉNY, FÉNYESSÉG…”
A közvetlen megtapasztalás egy lehetséges módja 
Bábjáték a komplex művészeti nevelés kontextusában

֎

1. BEVEZETÉS

Tanulmányom célja, hogy a művészet eszközeinek alkalmazásával olyan komplex 
megtapasztalásra mutassak példát, melynek központi eleme a báb-, a dráma- és a 
színjáték összetett és önmagukban is komplexitást hordozó médiumai. Nem vállal-
kozom elméleti tézisek felállítására, bizonyítására, a megfogalmazás terminológiai 
hálójának mindenkori tisztázására. Törekszem viszont olyan szerkezetben és stílus-
ban leírni metodikámat, mely az árnyalt megértést szolgálja, és azt a meggyőződése-
met, hogy a bábtárgy alkalmazása (kezdve annak kitalálásával) az átlényegülés egyik 
fontos forrása lehet.

A bábtárgy eleve interakcióra predesztinálja azt, aki kezébe veszi, hiszen kapcso-
lat indukálódik kettőjük, a bábu és mozgatója között. A bábu mindenkor jel, a bábu 
antropomorf, élőlényt helyettesít. A bábu transzformációk, átalakítások (az anyag 
megismerése általi cselekvő alakítás) és átalakulások révén válik „valakivé”, az életre 
hívott „valaki” pedig visszahat az őt teremtőre, megalkotóra, a bábosra, a mozgató-
ra. Ez pedig olyan ősi, archaikus világképbe enged betekintést, melynek láttatására 
Bagdy Emőke gondolatait hívom segítségül. Ő azt állítja, hogy „szimbólumalkotó 
lények vagyunk, ez a kiváltságunk az élővilágban. Az ember (mikrokozmikus) és a 
világegyetem (makrokozmikus) valósága között a társadalmi-társas (mezokozmikus) 
létezés az összekötő kapocs, kommunikáció útján. Közlésre törekedvén megalkotjuk 
azt a (helyettesítő) képet, mely jelölőjévé válik a más módon (még vagy már) nem ki-
fejezhetőnek. A kimondhatatlant (titkot, tabut) is helyettesítő jelölőkkel »fecsegjük 
ki«. […] A szimbólumképzés antropomorf. Az ismeretlent, a néven nem nevezhetőt 
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valamely ismerthez – elsősorban önmagunkhoz, testünkhöz – mérjük, hasonlítjuk, 
»asszimiláljuk«. […] A szimbólumok (jelképek) az emberiség őstapasztalatait és az 
egyéni életút, »történelem« átéléseit sűrítő képek, üzenetek, jelentéssűrítmények.” 
(BAGDY, 2016: 119‒120.).

Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy három fejezetben egy „út” bejárásá-
hoz adjak kulcsokat. A kulcsok azonban nem sziklaszilárdan megképzettek, hanem 
‒ metaforikusan szólva ‒ folyton alakuló, az ajtókhoz igazadó lehetőségek. Az első, 
vázlatos elméleti bevezető fejezetben a foglalkozás megalkotásához szükséges legfon-
tosabb fogalmakat vizsgálom, ezután egy konkrét, általam választott mese értelme-
zését ismertetem. A meseelemzés során kiemelten fontos nézőpontoknak tekintem, 
hogy kiderüljön miért választottam a fény tematikájához A Nap, Hold, Csillag meg-
szabadítása című magyar népmesét, hogy e konkrét mesének a világa közelebb en-
gedjen a saját valóságunk megtapasztalásához. Hasonlóan lényeges megkeresni a 
mesében rejlő dramatikus elemeket, tartalmi csomópontokat, melyek a foglalkozás 
megtervezése során cselekvésekre, játékokra, szituációkra bonthatók. A harmadik fe-
jezetben közlöm az interakcióra épülő, bábos, dramatikus jellegű foglalkozást. Mivel 
a foglalkozásban a mese által nyújtott megtapasztalás alkalmazott módszerekre épül, 
ezért fontosnak tartom, hogy az elméleti bevezetőben néhány fogalmat körülírjak.

2. BÁBOS SZEMLÉLET, RÍTUS, MŰVÉSZETI BEAVATÁS, 
DRAMATIKUS JELLEG

Olyan fogalmak körülírását vállalom ebben a fejezetben, melyeket tanulmányom té-
máját tekintve alapfogalmaknak tekintek. Azonban csak annyira mélyítek el egy-egy 
meghatározást, amely az általam használt jelentésre világít rá.

2.1. Bábos szemlélet ‒ bábos probléma 

Bábos problémának tekintem azt a helyzetet, amely legpontosabban bábtárgy és báb-
színházi eszközök használatával képzelhető el. A bábuval való játékok szándékossága 
mindenkor feltételez egy bábos problémát, amire a játék során az alkotó résztvevők 
feleletet adnak. Ilyen helyzetek lehetnek például: az észlelés határainak kitágítása a 
csodás, a trükkös, az átalakulni képes bábuk esetében; a hős feltámasztása, újjászü-
letése; a mese dramatikus eljátszása során az egymást követő jelenetekben olyan idő-
dimenzióváltás történik, amelyben a változás érzékeltetése nem fejezhető ki az élő, 
emberi test játékával. A példák száma annyi, mint csillagok az égen, a lényeg, hogy a 
bábuval tudjuk megcselekedni azt, amit mással nem, vagy alig, vagy csak óriási ne-
hézségek árán. A bábu mágikus jellege az, ami nem cserélhető fel, nem helyettesít-
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hető mással, vagyis, hogy a tárgyban felfedeződik a bábbá alakítás lehetősége, majd, 
ezáltal megtörténik a transzformáció. A transzformáció, az átlényegítés megnyilvá-
nulásának a kezdete már a bábu megmozdításának szándékában megképződik ak-
kor, amikor a mozgató gondolatában a mozdulat képe létrejön. Ő ekkor már belül 
látja a cselekedetet, a kivetítendő gesztust, a bábu leendő külső életét. 

Egy rövid, kitérőnek tűnő teóriát idézek ide, amely e gondolatainkban lévő képek 
tárházát fogalmazza meg. Nyíri Kristóf azt állítja, hogy „ha az emberi gondolkodás 
eredendően képies; ha szónyelvi emlékeink éppenséggel képi közegben tárolódnak s 
képi közvetítéssel válnak ismét szónyelvivé: akkor a hagyományok és hagyományo-
zódás bármiféle érvényes elméletének érdemben kell foglalkoznia a képi hagyomá-
nyozás sajátszerűségeivel.” (NYÍRI, 2002.). Boros János ezt a megállapítást tovább 
tágítja, és azt mondja, hogy ha az emberi gondolkodás, a nyelv, a kultúra alapvető-
en képi módon jelenik meg és tárolódik az emberi tudatban, akkor ezt a tudatot fel-
foghatjuk egyfajta képtárnak. A gondolkodás pedig séta ebben a képtárban, megáll 
képeknél, azokat szónyelvivé teszi, majd kommunikációs, esetleg logikai folyama-
tok, manipulációk után keletkező újabb szónyelvi összefüggéseket „visszaképesíti”, 
új képet festve, mely a képtár új képe lesz (BOROS, 2009: 198‒227.). Nyíri és Bo-
ros megállapításait olvasva a gyermek játékszerekkel történő szerepjátékaira, szim-
bólumjátékaira gondoljunk.

2.2. Rítus – rituális cselekedet

Verebély Kincső a Hogyan értelmezendők a rítusok? című írásában azt mondja, hogy 
„az értelmezés mindig a kontextustól függ, ám ebbe csaknem mindig bevonódnak 
természetfeletti, mágikus illetve vallási vonatkozások is.  Ezek a cselekvések nem 
spontánul jönnek létre, hanem hosszú időn át rögzítettek, illetve rögzültek, sztereo-
tipizáltak és jelentéssel bírnak. A rítus/rituálé mindenkor rendelkezik társadalmi 
dimenziókkal, térbeli és időbeli meghatározottsággal, pszichológiai tényezőkkel és 
cselekvés-aspektusokkal. A rituálé kifejezés egy adott jelenséghez kapcsolódó rítu-
sok rendszere. Az utóbbi időkben […] akkor is használják, amikor csupán a cselekvé-
sek szokásszerűségét, ismétlődő és sztereotip jellegét kívánják hangsúlyozni. A rítus 
gyakran a szertartás, a protokoll, a viselkedési szabályok, egyéni megszokások, szo-
kások szinonimájaként is szerepelhet.” (VEREBÉLY, 2010: 15.).

A rítusnak, dramatikus szokásnak önmagán túli jelentése van. Az ember tapaszta-
latszerzésének, fogalomalkotásának és a különböző kifejezési formáknak az alapja a 
szimbólumalkotási készségben rejlik, a rítus fogalmához pedig szorosan hozzátarto-
zik a szimbólum fogalma. Érdemes felfi gyelni arra, hogy az újabb rítuselméletek és 
-elemzések mennyire támaszkodnak a cselekvések színházszerű, tehát minde nekelőtt 
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a kreatív megjelenítést eredményező mozzanataira. Vizsgálják, hogy a rítusok érzel-
meket keltve mennyire képesek kognitív üzenetek vételére is ráhangolni a rítus részt-
vevőit. Állítják, hogy a rítusok nemcsak a személyiség egy részére, hanem az egész 
személyiségre hatással vannak. Ennek a célnak és hatásnak az eléréséhez van szük-
ség a többféle kódban kifejezett szimbólumokra. Annak eldöntéséhez, hogy bizonyos 
cselekvésfajtákat rítusként foghatunk-e fel, Verebély a következő alkotóelemek meg-
létére hívja fel a fi gyelmet:
• a rítus időben lezajló cselekvéssor,
• a cselekvések ismétlődő jellege meghatározó,
• lényeges benne a tartalom és a kifejezés viszonya,
• sokrétű kifejezőeszközzel valósul meg, 
• a kifejezőeszközök esztétikájának jelentőséget tulajdonít,
• integrál különféle tudásokat, amelyek a cselekvés logikájában ragadhatók meg, 
• az időtartam maga is strukturálja a rítus szerveződését,
• utal egy eszmére, sőt megjeleníti azt, ezért a szereplők nélkülözhetetlenek,
• a rítus egésze szimbolikus, miközben a struktúrát alkotó elemek is lehetnek szim-

bólum jellegűek,
• a rítusban a cselekvés konstruálja, és nem csak tükrözi vagy kifejezi a csoportvi-

szonyokat, magát a közösségiséget (VEREBÉLY, 2010: 20‒26.).

2.3. Művészeti beavatás

Ennek a fogalomnak is széles skálán mozog a meghatározási lehetősége. A művészet-
tel nevelési folyamatokban Gyevi-Bíró Eszter, színházi nevelési szakember, dráma- 
és mozgástréner gondolatait tartom érvényesnek: „A beavatás legtágabb – szakrális 
és köznapi – meghatározásai szerint a beavatási folyamat közben és eredményekép-
pen a beavatott egy ott és akkor kiteljesedett közösség részévé válik. A beavatást min-
den esetben egyfajta felkészítés előzi meg és valamilyen szellemi vezető irányításával 
zajlik. […] A modern ‒ nem szakrális jellegű ‒ beavatás célja egy bizonyos ismeret-
körben való jártasság megszerzése, amely nem jegyzi magát egyetlenként és abszo-
lút tudásként, de mindenképpen megadja a tudás önállóan történő megszerzésének 
örömét.” (GYEVI-BÍRÓ, 2015: 14.).

Két olyan kutatót szeretnék még megemlíteni, akik a különböző alkotómunkáim 
megtervezésénél mindig „jelen vannak”, ők Arnold van Gennep, etnográfus és Jan 
Assmann, egyiptológus, vallástörténész. Gennep szerint az egyén élete bármiféle tár-
sadalomban egyik életkorból a másikba, egyik foglalkozásból a másikba történő át-
menetekből áll. Az egyén állapotában bekövetkezett minden változás a profán és a 
szent világ közötti hatások és ellenhatások egész sorát vonja maga után, ezeket min-
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denkor és minden kultúrában szabályozták és felügyelték. Az egyén élete olyan sza-
kaszok sorából áll, amelyek vége és kezdete azonos rendű egységeket alkot: születés, 
serdülés, házasság, szülővé válás, halál. Ezt nevezi a néprajz tudománya az emberé-
let fordulóinak. Az egyes életkori és életbeli helyzeteket, állapotokat olyan szertartá-
sokkal keretezi, amelyeknek ugyanaz a célja: az egyén egy meghatározott helyzetből 
egy másikba jusson el. Az egyes szakaszokból a másikba való átmenetet beavatási rí-
tusok szolgálják, melyek nem mentesek a természettől, az univerzumtól, hiszen ezek-
nek a ritmusa is visszahat az ember életére. Az univerzumnak is megvannak a maga 
átmeneti szakaszai és pillanatai, fellendülései és viszonylagos nyugodalmas, álló pe-
riódusai. Ezért kell az emberi átmenetek szertartásaihoz hozzátársítani a kozmikus 
átmenetek ritmusait, többek között a hónap-, az évszak- (napfordulók, napéjegyenlő-
ség) és az évváltó (újév) rítusokat (GENNEP, 2007: 42‒43.). Gennepnek ezek a meg-
állapításai nemcsak abban erősítenek meg, hogy a művészeti alkotófolyamatokban 
mindezeket a gondolatokat adaptáljam, hanem abban is, hogy a holisztikus szemlé-
let, mely áthatja pedagógiámat, érvényes talajból táplálkozik.

Assmann a megőrzés és megújítás folyamatos pulzálásában határozza meg a rí-
tust. Kutatásaival bizonyította, hogy a korai társadalmakban a kulturális koherencia 
megőrzésének két formája először a rítus, majd a szöveg, a hagyomány átörökítéséért 
előbb az ismétlés, később az értelmezés a felelős. A rítus útján biztosított kohe rencia 
kizárja, az értelmezés megengedi, sőt, igényli a variációt, ez adja a megőrzés és meg-
újítás folyamatos pulzálását (ASSMANN, 2004: 49‒60.).

Assmann gondolatát azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert a szín-, a báb- 
és a dramatikus játék képes ütköztetni az emléket, a tapasztalatot, a múltat és a jövőt. 
Mind a három műfajnak specifi kus ideje van, a tiszta jelennel operál, csak a jelenlét-
ben létezik, de a maguk konvencióival ebben az „itt és mostban” kell tudniuk meg-
idézni, életre hívni a közlendőket. Ezek a formák (melyeket magam módszerként 
is alkalmazok), ahogy Richard Schechner írja, az emberi interakciók modelljei, „il-
letve azok egy kísérletileg ellenőrizhető szimulációi” (SCHECHNER, 1984: 225.).

A művészeti beavatás véleményem szerint mint tapasztalat, határátlépéseket bizto-
síthat, melyek során a résztvevő átjuthat a valóság és a fi kció „küszöbén”. 

2.4. Dramatikus jelleg – dramatikus közlésmód

A drámapedagógia módszertana részletesen kidolgozott, hatalmas irodalommal, 
módszertani segédletekkel rendelkezik. Jelen dolgozatban nem célom e nagyszerű 
szemléletről és módszerről írni. Röviden három, egymást erősítő megközelítéssel sze-
retném jellemezni, hogy milyen kontextusban használom a művészettel nevelés fo-
lyamatában a dramatikus jellegű kifejezést, módszert, közlésmódot.
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2.4.1. „Dramatikus módszerek: azok a részvételre épülő módszerek, technikák, ame-
lyek a színház elemeit, formáit használják; a formák keretet adnak különböző 
célok (pedagógiai, terápiás, közösségi) megvalósításra.” (CZIBOLY‒BETHLEN-
FALVY, 2013: 413.)

2.4.2. A dramatikus játék olyan kontextust teremt vagy rekonstruál, amely során 
egy képzeletbeli világot épít, a játékhoz fi ktív történetet biztosít, időben-térben 
eltávolít, a résztvevők szereplőként léphetnek be e „potenciális” térbe, a játék te-
rébe. Ebben valós problémákkal ütköznek, valós tapasztalatra tesznek szert, a vi-
szonyok nem statikusak, hanem folyamatosan változnak. Tudati távolságtartásra 
törekszik (a gyerek „játszik”), az itt és most fontossága nyer hangsúlyt, a játék so-
rán az „én” megtapasztalása az elsődleges, kialakulhat az „ez velem történik meg” 
érzése. Egy probléma (egy megoldandó kérdés, konfl iktus) köré szerveződő krea-
tív együtt játszás, amelyben a résztvevők a játékmesterekkel közösen alkotják meg 
a helyzeteket. Modellálás történik általa, mely konszenzus nélkül nem működik 
(GABNAI, 1999: 9‒13.).

2.4.3. Szauder Erik a dramatikus közlésmód által közvetített tudástartalmakat gyűjti 
össze, szám szerint hármat. A résztvevők egyfelől tanulnak mindazon folyamtok-
ból, melyek a dramatikus tevékenység megszerkesztéséhez, megjelenítéséhez és az 
arra való refl ektáláshoz kötődnek; másfelől a drámában való részvételük eredmé-
nyeképpen élményszintű tapasztalásokat és tárgyi információkat szereznek önma-
gukról, a szociális és tárgyi környezetükről, a világ működésének komplexitásáról, 
illetve az egyes tudástartalmak szerepéről és kapcsolódási pontjaikról. Harma-
dik összetevőként pedig tanulnak a dramatikus kifejezésforma működésmódjá-
ról, lehetőségeiről, és elsajátítanak bizonyos kritikai attitűdöt az őket körülvevő 
dramatikus műfajok (televízió, videó-, számítógép-, fantasy-szerepjáték, stb.) „va-
lóságtartalmaival” szemben (SZAUDER, 2016: 334.).
Saját művészetalapú, alkotói munkámban számos dramatikus, teátrális, bábos 

konvenciót használok, melyek minden helyzetben a kiválasztott téma egymásból fa-
kadó kibontását szolgálják. A 3. fejezetben egy konkrét foglalkozás leírásában ezek 
füzéréből mutatok néhányat.

3. A NAP, HOLD, CSILLAG MEGSZABADÍTÁSA  MESEELEMZÉS

A mese Kolozsvári Grandpierre Emil kötetében található (KOLOZSVÁRI, 1981: 
251‒257.). A választott mese értelmezésében, többnyire a mese szerkezetéhez igazod-
va részletről részletre haladok. A részekre bontás a foglalkozás tartalmi felépítését, 
logikáját, szellemi ívét szolgálja. Mivel e tanulmány a foglalkozás metodikai kibon-
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tására koncentrál, a mesém értelmezési mélysége is azt követi, annyira bont ki egy-
egy jelképet, motívumot, mesei történést, illetve viszonyt, amennyire a foglalkozás 
logikájának megértése megkívánja. 

A meseelemzés írásmódjának, illetve jelölésének magyarázata:
• Kurzív betűvel a mese változatlan alapszövegét közlöm. (A mese teljes szövegét 

lásd: 1. számú melléklet.)
• Félkövér kurzív betűvel jelenítem meg azokat a mesei elemeket, melyek a tér- 

és időbeli dimenziókra, a helyszínre, a szereplőkre utalnak, illetve olyan történé-
sek, melyek kijelölnek lényeges motívumokat, rávilágítanak a cselekvés irányára, 
illetve fontosak a foglalkozás tartalmi felépítésénél. Az ilyen módon megjelölt jel-
képes tartalommal bíró szavakra, hangsúlyos gondolatokra, viszonyokra egy-egy 
lehetséges értelmezést adok, melyek a tagolást követve a részek után olvashatóak. 

„Túl az Óperenciás-tengeren, túl az üveghegyeken, az ökörlegelőkön is túl, éppen 
a világ végén élt egy konok király. Ennek a konok királynak három gyönyörű szép 

leánya volt. Az egyiket hívták Napnak, a másikat hívták Holdnak, a legkisebbet pedig 
hívták Csillagnak. A három leánynak más dolga nem volt, mint hogy ők gondoskod-

tak a világosságról. Nap világított reggeltől alkonyatig, éjjel Hold világított, alkonyat-
tól holdkeltéig pedig a kicsi Csillag.”

A tér, ahol e mese „él” annak a tér-idő dimenziónak a része, mely mindenen „túl”, 
a nagy univerzumhoz, a kozmoszhoz tartozik. „A kozmosz mitológiai és a korai mi-
tologizált fi lozófi ai hagyományban a világegyetem, az egységes egészként rendezett 
és bizonyos törvények (elvek) szerint szervezett világmindenség.” (Mitológiai enciklo-
pédia I., 1988: 154.)  Nem térhatározókról van szó – Óperenciás-tenger, Üveghegy ‒, 
hanem egy időutazásról, a régmúlt korszakainak megidézésről. Az Óperenciás tenger 
azt a korszakot jelzi, amikor a vizek, tengerek nagy kiterjedése volt jellemző, utalhat 
az Özönvíz világkorszakára. Az Üveghegy kifejezés a jéghegyek, a jégkorszak jelölő-
je lehet (GRANDPIERRE, 2005: 38‒47.). 

S az ökörlegelő hogyan kapcsolódik az időutazáshoz? Az ökör igavonásra használt, 
négyévesnél idősebb herélt szarvasmarha. A bikaborjút tavasszal, első fűre menendő 
korában herélik ki, neve hároméves koráig tinó, négyévesen, míg betanítják, ökör-
tinó; ha betanult, és rendszeresen jármolják igás ökör. Az igás ökröt általában istál-
lóban és takarmányon tartják, legelőre csak a nyári munkák nagyobb szünetében 
hajtják, és külön ökörcsordában legeltetik (ORTUTAY, 1987: 121.). Időbeli válto-
zások sora jelzi, hogy nem fi atal állatról van szó, nem akármilyen évszakot emleget-
hetünk (hiszen nyáron van munkára fogva). Az tér- és időutazás végtelenségéből az 
ökörlegelő kijelöli a földön megélhető életidőt, a négy évszak ritmusát.
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„konok király”
A mesénk egyik szereplője a király, aki „címkét” is visel, ő a konok. A mesénkben 
nincs párja, szó sem esik arról, hogy mi lett gyermekei anyjával. Amíg a királyné a 
női tökéletességet – a termékenységet, az anyaságot, a szépséget – képviseli, a király 
a hatalom, az uralkodás megtestesítője; a földön elérhető legmagasabb rang birto-
kosa, a legfelső uralkodó, az Isten megfelelője, a kozmosz centruma, a törvény és a 
rend letéteményese. A király életereje tükröződik a birodalom termékenységében, va-
lamint népének életerejében (Szimbólumtár, 1997: 264.). 

A király a mitológia egyik központi alakja, a mitológiai felfogás szerint ő a világ-
mindenség közepe, a világ tengelye, s benne ötvöződnek a kozmikus és a társadal-
mi princípiumok (Mitológiai enciklopédia I., 1988: 146.). A mesénk királya három 
olyan nevű és olyan képességekkel rendelkező lánygyermek apja, akik ezt a világ-
tengely közepi jelentést elfogadhatóvá teszik, mivel gyermekeinek neve Nap, Hold, 
Csillag. De mielőtt ezekkel a nevekkel és lányokkal ismerkednénk meg, vizsgáljuk 
meg a „konok” jelzőt. Az, hogy erre rászolgált, a mesefolyamban többször bizonyí-
tékot kap. A konok ellentéte a kezelhető, kezes, szófogadó, rugalmas. A konok tehát 
makacs, nyakas, sőt, megátalkodott. Mindez annyira jellemző rá, hogy majd a ké-
sőbbiekben láthatjuk, képes a lányait is elveszíteni, de saját státuszát, királyi hatal-
mát nem engedi gyengülni. Magányos nagyúr ő, akinek még a lányai által vigyázott 
világosságra sincs szüksége.

A három királylány: Nap, Hold, Csillag
A mesénk királylányai nem egyszerű királylányok, nem kell ügyesebbnek lenniük 
a majdani párjaiknál, nem törekszenek arra, hogy a kérőket próbatételekkel meg-
leckéztessék, hanem méltó módon viselik a nevükkel együtt járó feladataikat. Nap, 
Hold, Csillag – a fényt őrzik, „gondoskodnak” a világosságról. Az pedig, hogy ők 
az égi és földi idő haladását szolgálják, azaz megtestesítik, mi sem bizonyítja egyér-
telműbben, minthogy a „Nap világított reggeltől alkonyatig, éjjel Hold világított, alko-
nyattól holdkeltéig pedig a kicsi Csillag”. Ez az emberélet 24 órájának ritmusa, a fény 
kelése, delelése, nyugvása, a fény aranyos, ezüstös és bronzos tónusa egy napon belül.

Nap
A Naprendszer központja, a Földhöz legközelebb eső csillag. A fényt és melegséget 
jelentő égitest, az élet forrása. Aktív őselem, maszkulin princípium; a kozmikus ér-
telem és az igazság egyetemes szimbóluma. Látszólagos Föld körüli útja az élet, a ha-
lál és az újjászületés jelképévé avatta. Halhatatlan égitest: minden reggel felkel, és 
minden este alászáll. A Naprendszer központi csillagában a Naprendszer tömegé-
nek 99,87%-a koncentrálódik. Óriási tömege révén a Nap hatalmas gravitációs erőt 
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fejt ki, s ez az erő tartja együtt a rendszert, és irányítja valamennyi bolygó és kisebb 
égitest mozgását is. A Napot számos ókori civilizációban természetfeletti jelenség-
nek tekintették és istenként tisztelték. Egyiptomban Ré, majd Amon, Mezopotámi-
ában Samas, Görögországban Apollón néven tisztelték (Szimbólumtár, 1997: 333.).

Hold
A Föld körül keringő mellékbolygó. Az éjszaka bolygója; a szépséget, a fényt jelképe-
zi a sötét végtelenben. Egyes hagyományok szerint a Nap párja, de mivel a Hold fé-
nye csupán a Nap fényének visszatükrözése, a függőség kifejezője. A Hold általában 
a női princípium jelölője, hozzá rendelték a vizet, az égtájak közül az északot, az év-
szakok közül a telet. Az óind hagyományban „az égi világ kapuja”, amelyen át az el-
hunytak belépnek az égbe, és ahonnan eső alakjában térnek vissza a földre. Örökös 
visszatérése révén a ciklikusság elvén működő kozmikus területek ellenőrzője; hoz-
zá tartoznak a vizek (dagály–apály), a föld termékenységét biztosító eső és a harmat, 
valamint az idő. A misztikus szertartások, a varázslás, különösen a szerelmi varázs-
lás pártolója (Szimbólumtár, 1997: 207.).

Csillag ‒ Vénusz
Az esthajnalcsillag, tudományos nevén a Vénusz, nagyon fényes bolygó, mely nap-
nyugtakor a legkorábban tűnik fel az égbolt nyugati, s hajnalban a legtovább látha-
tó a keleti részén; ő az alkonycsillag, vacsoracsillag, hajnalcsillag. Ő a tőlünk látható 
harmadik legfényesebb égitest a Nap és a Hold után. A Föld testvérbolygójának is 
szokták mondani. A kalauzcsillagok közé tartozik, mivel segítette az embereket uta-
zásaik során a tájékozódásban (BÖDŐK, 2006: 91‒95.). Az európai asztrológiában 
a nőiesség, az érzelem, a harmónia megtestesítője. A mezopotámiai hagyományban 
Istar istennő csillaga. A görög-római mitológia Aphrodité/Venus istennőhöz társítot-
ta (Szimbólumtár, 1997: 486.).

„Volt a konok királynak egy juhos gazdája, s a juhos gazdának három derék fi a. 
Illésnek hívták a legnagyobbat, Péternek a középsőt, Áronnak a legkisebbet. Ez a há-

rom legény beleszeretett a három királykisasszonyba.”

Juh és őrzője, a pásztor, illetve a bojtár
A juh vagy birka igénytelensége miatt a nomád népek kedvelt háziállata. Húsával, te-
jével a táplálkozáshoz, bőrével, gyapjával a ruházkodáshoz szolgáltat alapanyagokat. 
A növendék juhot 12 hónapos korig báránynak nevezzük. A legkorábbi házijuhot az 
i. e. 9. évezred elejéről Észak-Irakból ismerjük. A juhokat a pásztor őrizte. A pászto-
rok között rend, fegyelem, szoros munkamegosztás volt. A számadó korlátlan hata-
lommal rendelkezett az általa fogadott pásztorok fölött. Távollétében az öregbojtár 
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vagy első bojtár helyettesítette. Csak utána következett a többi bojtár, akiket sorszá-
mokkal jelöltek. A sor végén állt a kisbojtár, akinek mindenki parancsolhatott (Ma-
gyar néprajzi lexikon II., 1979: 689‒691.). A bojtár „általában fi atal, nőtlen ember, 
akit a számadó egy-egy legeltetési idényre fogadott némi készpénzbér és természet-
beni (jószágtartás, ruha és élelmezés) fi zetés ellenében.” (Magyar néprajzi lexikon I., 
1977: 306.).

Dávid Katalin azt írja, hogy az Ószövetségben nemes értelmet kap a bárány, a juh 
és a kos azáltal, hogy a pásztor védelmére szorul. Ez megjeleníti az Isten segítségé-
re szoruló embert. Ezt „az ószövetségi jó pásztor hasonlatot Jézus az Újszövetségben 
nemcsak önmagára vonatkoztatja, hanem mennybemenetele előtt Péter felé fordul-
va így rendelkezik: »legeltesd bárányaimat… legeltesd juhaimat« (Jn 21,15k), ami 
által világos a jelentés, hogy a bárány, a kos, a juh az ember jelképe. (…) Az utol-
só ítélet leírásakor ugyanilyen értelmezést kap a juh és a kos, amikor »elébe gyűlnek 
mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különvá-
lasztja a juhokat a kosoktól« (Mt 25,32). A juh a Krisztust követő hívő jele.” (DÁ-
VID, 2002: 35‒36.). 

A nevek a mesénk kulcselemei. Solymossy Sándor Névmágia című tanulmányában 
számos példán keresztül elemzi a nevek, különös tekintettel a személynevek mági-
kus erejét. A névnek funkciója, hogy az egyént megkülönböztesse másoktól (SOLY-
MOSSY, 1991: 19‒40.). A névmágia a mágiának az a formája, amikor valamely 
személy vagy istenség nevét használják fel, illetve nem mondják ki, mágikus célzat-
tal. A hiedelem alapja az, hogy a név a legteljesebben hozzátartozik viselőjéhez, tehát 
(az érintkezésen alapuló mágia elve alapján) senki sem juthat birtokába, senki se tud-
hatja meg, mert ezáltal hatalmába kerítheti a név viselőjét (ORTUTAY, 1987: 38.).

A konok királynak (mint láttuk a konok ebben az esetben olyan jelző, mely szo-
rosan kötődik a király személyéhez, eggyé vált vele) és három lányának elnevezései 
több jelentésréteget nyitnak meg az értelmezésben. Ehhez járul hozzá a három boj-
tár fi ú neve: Illés, Péter és Áron. Három lány és három fi ú. A fi úk társadalmi státusza 
nem mérhető a királyéhoz. Viszont erős, karakteres, határozott és elszánt énjük, ren-
díthetetlen kitartásuk a történet több fontos motívumában nyilvánvalóvá lett. Mind 
a három fi únév héber eredetű. Vizsgáljuk meg röviden egyenként a nevek jelentéseit.

Illés
A héber eredetű Éliás név magyar alakváltozata. Jelentése: Jahve az én istenem. Jú-
lius 20. a görög és protestáns naptárban Illés napja. A bibliai elbeszélés szerint az 
ószövetségi prófétát tanítványa, Elizeus szeme láttára tüzes szekéren ragadta égbe az 
Úr. A mennybe távozó csodatévő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette meste-
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re örökét (IIKir 2,1–15). A bibliai Illés történetében történelem és mítosz, alakjában 
sorsfordító történelmi személyiség és szoláris istenség keveredik. Jézus Illés számos 
csodáját megörökli (csodálatos ételszaporítás, halott feltámasztása, mennybemene-
tel). A próféta napisteni múltja kitetszik a kalendáriumból is. Illés névünnepének 
alighanem annak a felismerésével kerestek helyet a naptárszerkesztők, hogy ő és a 
görög Héliosz napisten rokonok. És nemcsak névrokonok. Mint Illés (héber Élijáhú, 
ebből Éliás, majd Illés), Héliosz is tüzes szekéren utazott. A Biblia tanúsága szerint 
a királyok idejében napszekereket és naplovakat tartottak a jeruzsálemi Templom-
ban. Ha mennydörög az ég, azt mondogatták, hogy Illés szekere zörög (JANKO-
VICS, 1997: 197‒198.).

Péter
A név héber-görög-latin eredetű, jelentése: Szikla. A tizenkét apostol közül Jézus őt 
választotta ki elsőnek, ő lett az ősegyház feje, Róma első püspöke, első pápája.

Jézus mondása az evangéliumokban: „Te Péter vagy és én erre a sziklára fogom épí-
teni egyházamat, és ezen az alvilág erői nem fognak győzedelmeskedni. Neked adom 
a mennyek országának a kulcsait; amit a földön megkötsz, az meg lesz kötve a meny-
nyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.” (Mt 16,13–19). Az 
ókeresztény művészetben személyes attribútumot kapott, a kulcsokat. Eredetileg Si-
monnak nevezték, halász volt. A szó egy héber igével áll etimológiai kapcsolatban: 
(meg)hall, meghallgat, hallgat rá, fi gyel, megért, szót fogad (A keresztény művészet 
lexikona, 1994: 263‒264.).

Áron
Héber név. A Lévi törzséből való Amrám fi a, Mózes bátyja (2Móz 6,20), Izráel né-
pének első papja. Jelentése: ihletett, tisztánlátó. A keresztény művészetben leggyak-
rabban Áron vesszejét ábrázolták (Szám 17,16 sk): Mózes az Úr parancsára a tizenkét 
törzs mindegyik vezérétől egy-egy botot kért, és letette azokat a frigyláda elé. Az Úr 
választásának jeléül Áron botja kizöldült és mandulát érlelt. Így választatott ki Áron 
a főpapi méltóságra (A keresztény művészet lexikona, 1994: 40.).

A bojtárok a társadalmi rangban a királytól nagyon távoli pozíciót töltenek be. 
Erejük és határozottságuk azonban megkérdőjelezhetetlen. A győzelem beléjük kó-
doltatott már attól a mesei pillanattól fogva, amikor kiderül, hogy szerelmesek a 
három lányba, s a lányok viszonozzák ezt az érzést. Az eleve elrendelés talaján bon-
takozik ki a sárkányoktól való megszabadítás. Nem az a kérdés, hogy képesek-e győ-
zedelmeskedni a sárkányok felett, hanem az, hogy ezt hogyan viszik majd végbe.

„Hogy, hogy nem, a legények is megtetszettek a királykisasszonyoknak. Addig kedves-
kedtek egymással, míg a legnagyobb királylány azt mondta a legidősebb legénynek, hogy 
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vagy az ő felesége lesz, vagy senkié. Ezt mondta Hold is a középső legénynek, s ezt mond-
ta Csillag is a legkisebbnek. Nem volt más hátra, mint a leánykérés. A három legény 
felöltötte ünneplő ruháját, s bekopogtatott illendőképpen a konok királyhoz. ‒ Mit 
akartok legények? ‒ kérdezte a király barátságosan. ‒ Felséges királyatyánk lányait akar-
juk feleségül – felelte Illés.”

A szerelmet a lányok vallják be a fi úknak. Ez a magyar szokásrendben nem jel-
lemző. A lányok életkor szerint választják meg a párjaikat. Életkor szerint? Ha végig 
tekintünk a mese eddig feltárt viszonyain, illetve a szereplőink nevének jelentésein, 
talán kijelenthetjük, hogy itt nem az életkor a döntő. Az egyes szereplők/hősök által 
képviselt erő, mitikus és kozmikus pozíció az, ami a kiválasztást indukálja. Így lesz 
a Nap Illés, a Hold Péter és a Vénusz (Csillag) Áron párja. 

Érdemes még a leánykérésre és az ünneplő ruhára, ha röviden is, de utalni. Az ün-
nep méltóságának kiszolgálása, a rítus adta leánykérésre való ünnepi készülődés, a lá-
nyok apjához – konok királyhoz ‒ az „illendőképpen” való bekopogás, sok mindent 
kifejez a juhos gazdáról, a másik apáról.

„Alig hallotta meg a kérdést a konok király, homloka mindjárt ráncba szaladt. Csat-

togott, pattogott dühösen, hogy nem piszkos juhászbojtároknak nevelte ő a lá-

nyait. Királyleányoknak királyi palotában a helye, nem birkák mellett az esztenában. 
Hiába kérlelte a három leány, hiába sírt, könyörgött, a király nem engedett. Megbizo-
nyította, hogy nem oktalanul ment híre a konokságának.”

A király haragjának ereje és a társadalmi/mesei hierarchia ilyen mérvű hangozta-
tása hatalmas uralkodói territóriumot tár fel. Számára az adott pozíció semmivel sem 
felváltható. Szólással kifejezve: „Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!”, 
vagy „Suba a subához, guba a gubához”, azaz a hasonló természetű, értékű emberek 
illenek egymáshoz, gazdag a gazdaghoz, szegény a szegényhez, juhász a juhászhoz, 
király a királyhoz (UJVÁRY, 2001: 205.).

„Mit tehetett a három bojtárlegény, elköszönt, s megindult nagy búsan kifelé a palotából. 
Az útjuk a trágyadomb mellett vitt. A trágyadombon egy pókos lábú, göthös csikó he-
verészett. Olyan szomorú sovány volt, hogy minden csigolyája külön-külön látszott. Mi-
kor Illés arra ment, a csikó nyöszörögve megszólalt: - Adj egy villa szénát! Megsajnálta 
Illés a csikót, s odavetett eléje egy villa szénát. A csikó megette, aztán így szólt Péterhez: 
- Hozz egy rocska vizet! Péter szíve is megesett a szenvedő állaton. Nem restellte a fá-
radtságot, megitatta egy rocska vízzel. Utoljára a csikó Áronhoz szólt: - Csutakolj meg! 
Áron tüstént hozzálátott a csutakoláshoz. Hol csutakolt, hol meg csodálkozott. Mert ilyen 
csutakolásban még soha része nem volt. Mikor a lábát csutakolta, a csikó lába kiegyene-
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sedett, nem volt pókos többé. Mikor a hátát, a háta egyenesedett ki. Nem volt göthös töb-
bé. Olyan szép ló vált belőle a csutakolás végeztével, hogy a királyi ménesben nem 

akadt hozzá fogható.”

A mesék táltos lovával tengernyi irodalom foglalkozik, tanulmányom nézőpont-
jából elég néhány olyan sajátosságot összefoglalnunk, melyek ennek a „pókos lábú, 
göthös csikónak” a leglényegét világítják meg. Számos mitológiai rendszerben a ló 
több istennek az attribútuma. Az istenek és a héroszok lovon és pegazuson közleked-
nek az égben, vagy egyik világból a másikba. A ló a kitartás, a sebesség, a szerencse 
kifejezője; maszkulin jelképként a termékenyítő erő, az uralkodói hatalom megtes-
tesítője. A legősibb jelentései a fénnyel és a vízzel kapcsolatosak. A sámánizmusban 
lélekvezetőnek tekintették (Szimbólumtár, 1997: 309‒310.). A folklórban lóábrázo-
lásokkal és szimbólumokkal már az őskortól találkozhatunk. Gyakran a táltosok 
kísérő állata, vagy ő maga rendelkezik táltosi képességgel. Ennek általános ismerte-
tőjegyei vannak: először csont és bőr, egy gebe alakjában jelenik meg, később, vala-
minek a hatására újjászületve szépséges ló lesz, aki a hős segítőjévé szegül. A táltos 
érti az emberek nyelvét, tudja gazdája gondolatait, látja a jövőt (Állatszimbólumtár 
A–Z, 2019: 203‒208.).

Mesénk lova egy antropomorf csodalény, aki beszél, aki kéréseivel mind a három 
fi út próbára teszi, hogy majd beteljesítse feladatát, varázslattal segítse őket. Csodát 
tesz, adományoz, ajándékoz. Illés szénával eteti, Péter vízzel itatja, Áron csutakolja, 
megmosdatja. Ezeknek a feltételeknek a kielégítése, az evés-ivás erőt adó rítusa és a 
megtisztítás (megtisztulás) az átalakulást, az átlényegülést eredményezi, a pókoslá-
bú, azaz a lábán gyulladásos daganatokkal élő, göthös, legyengült állat új alakot ölt. 

A három rituális cselekvés után az új alakban megjelenő ló oly szép, hogy a kirá-
lyi ménesben sem akadt párja. Meséinkben ismert motívum ez is, no és az is, hogy 
a jótettnek következménye lesz. Propp a mesei szerepek funkcióit vizsgálva hét sze-
repkört állapít meg, melyek közül mesénk pókoslábú lova az adományozó szerepkör-
nek felel meg. Az adományozó, a felfegyverző, aki varázseszközökkel segíti a hőst 
(PROPP, 1995: 79.). 

Említsük meg továbbá a tisztítás, a csutakolás cselekedetét. Egyértelmű, hogy nem 
csupán tisztálkodásról van szó, még akkor sem, ha a testnek kívül-belül jár a tisztán-
tartása. Itt a felerősödés és a fi úk által nyújtott engedelmesség a tisztulást eredmé-
nyezi, azt a katartikus átmeneti rítust, amely népszokásainkban számtalan naptári 
ünnephez köthető pl. húsvéti locsolkodás, nagypénteki mosakodás, téltemetés (Ma-
gyar néprajzi lexikon III., 1980: 98‒99.).
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A trágyadomb szimbolikája is messzemutató, hiszen már az ókori, folyammenti bi-
rodalmak földművesei is ismerték a talaj termőképességének valamilyen módon való 
pótlását, a szerves anyagokkal (ürülékkel, alommal, istállótrágyával) való feljavítását. 
A parasztgazdaságban az istállótrágyát egész éven át a gazdasági udvarban álló trá-
gyadombba (ganédomb) hányták (Magyar néprajzi lexikon V., 1982: 35‒351.). Me-
sénkben arra legyünk fi gyelmesek, hogy a palotából hazafelé térve mennek el a fi úk 
a trágyadomb mellett. A két véglet az élettérben: a palota a hatalom építménye, a 
trágyadomb az ürülék helye. A szerves anyag viszont a talaj termőképességéhez nél-
külözhetetlen. Ezen heverészik a ló, mely megszólal. Fontos az átalakulást tekint-
ve, hiszen a vegetáció ciklikusságát szolgálja ez a motívum is. Hosszan ki lehetne 
még fejteni ezt a motívumelemet is, hiszen benne rejlik az a folyamat, amivel Mir-
cea Eliade Az örök visszatérés mítosza című tanulmányában részletesen foglalkozik, 
hogy tudniillik a mindenséghez kötődő ember „történelmét” végtelen szertartások-
ban újra meg újra átéli, melyhez az idő szokványos folyásáról megfeledkezve örökké 
visszatér (ELIADE, 1993: 203‒212.). 

Szándékom ezekkel a gondolatokkal az volt, hogy valamennyire rávilágítsak a léte-
zés folyamatos át- és átalakulására, a sokféle összefüggés természetes voltára, és még 
valamire, a „mesei fantázia epifantikus” voltára. Biczó Gábor írja, hogy „a mesei fan-
tázia epifantikus, tehát valami olyan gondolkodásmód, ami a képzelet »után« követ-
kezik, vagyis (…) »láhatóvá« tesz. A mese-nyelv görbe tükröt állít műveltségünk elé 
és ebben »láthatóvá«, tapinthatóvá teszi az ember számára önmagát, mint a lehető-
ségek kimeríthetetlen kincsesházát. A mese epilógiája olyan »beszélgetés«, ami fel-
fogható a kultúrára (az embernek önmagára) vonatkozó kommentrájaként. A mese 
a gondolkodás univerzálisan alkalmas formája a mindenkori társadalmi, kulturális 
valóság eseményeinek, megértésére, magyarázatára, egy állandóan önmagát megújí-
tó és egyúttal szellemünket frissen tartó diff erenciátlan interpretáció gyűjtemény.” 
(BICZÓ, 2010: 40.).

A mese további alakulása ezeket a gondolatokat bontja ki. Lássuk!

„- Jó tettért jóval fi zetek - mondta akkor a csikó. Hármat toppantott, s a földről 
nagy hirtelen kinőtt három kicsi vessző. Nem közönséges vessző azonban, hanem súj-

tó vessző, aminek az a tulajdonsága, hogy a legerősebb ellenséget is leveri a lábá-
ról. Mindegyik legény elvett egy-egy vesszőt. Aztán a csikó megint toppantott hármat, s 
a levegőből előlibegett három kicsi kendő. Az egyik megpihent Illés karján, a másik 
megpihent Péter karján, a harmadik megpihent Áron karján. A csikó okosan elmagya-
rázta, hogy minden kendőben száz ember ereje van. S ha a legények olyan hatalmas 
ellenséggel hadakoznak, kit a sújtó vessző el nem pusztít, törülközzenek meg a kendő-

ikka2.indb   24 2020. 02. 04.   16:53:00



• 25 •

ben, s bizonyosan győzedelmeskednek. Búcsúzóul a csikó fölnyihogott, s villámgyor-

san eltűnt, mintha ott sem lett volna. A három legény szomorúan hazament. Volt 
ugyan sújtóvesszőjük, erőszaporító kicsi kendőjük, de menyasszonyuk nem volt, s ők ép-
pen arra vágytak.”

Nem szándékom a már köztudott mesei számokról (három) írni, sőt arról sem, 
hogy a jó cselekedet következménye meséinkben legtöbbször a megérdemelt jutalom. 
A varázstárgyak azok, amelyekkel szeretnék foglalkozni, éppen a bábos gondolko-
dás, a tárgyhasználat miatt. Vegyük számba a ló által „életre hívott” két tárgyat, a 
vesszőt és a kendőt. A ló szellemekkel való kapcsolattartása bizonyított abban a mo-
tívumban, hogy toppantására a földből nő ki a vessző. Ez analogikusan is természe-
tes, hiszen a növényi állapot a földben gyökerezik, az ég felé nő. Ebben az esetben 
azonban nem zöldágról, a „Bújj, bújj zöldág” termékenységvarázsló és a természet új-
jászületését köszöntő ágáról van szó, hanem még összetettebb jelentést hordozó va-
rázstárgyról, egy sújtó mozdulattal erőt adó és erőt megszüntető lélekjelképről. Már 
a mozdulat is varázsos, mivel nem suhintásról van szó a mesénkben, hanem sújtás-
ról. Egyetlen egy mozdulat a „kicsi”, „nem szokványos” vesszővel, és „leveri” a lábá-
ról a legerősebb ellenfelet is. E mágikus tárgyról a Magyar néprajzi lexikon azt írja, 
hogy olyan meselem, melyet a hős emberfeletti segítőitől kap. A vessző valamit meg- 
és átváltoztatni képes, de feltámasztásra is szolgálhat, a rosszindulatú emberfeletti 
ellenfél kezében veszedelmes fegyver lehet. A magyar népszokásokban a természet 
megújulásának jelképe, termékenységvarázsló és rontáselhárító szerepe van az embe-
ri élet egyes szakaszaiban. A naptári ünnepek alkalmával jelesnapi és gazdasági szo-
kásokban, valamint a néphit mágikus eljárásaiban is kitüntetett helye van (Magyar 
néprajzi lexikon I., 1977: 623.). Már az ősi kultúrákban is a termékenység, az egész-
ség, a béke és a boldogság jelképe. Az Aprószentek ünnepéhez (dec. 28.) kapcsolódó 
vesszőzés az ősi, gyermekeket, fi atalokat védő apotropaikus termékenységvarázslattal 
áll összefüggésben. A megszentelt virágvasárnapi (Európában a pálmát helyettesítő) 
barkaágnak szintén védelmező erőt tulajdonítottak; a néphit szerint a viharok és a 
jégverés ellen is védett. A farsang végén szokásos tuskóhúzáskor sokfelé virágzó élet-
vesszővel veregették meg a vénlányokat. A Zobor vidéki virágvasárnapi villőzéskor a 
lányokat a meglátogatott gazdasszonyok saját virágos vesszőikkel verték meg, hogy 
mihamarabb férjhez menjenek (Szimbólumtár, 1997: 23‒24.). Vesszővel való csapás-
sal, illetve vesszővel való „harsogtatással” találkozunk a Kallós Zoltán által 1969-ben 
Mezőségben gyűjtött Paradicsom kőkertjében... kezdetű karácsonyi kántáló énekben 
is: „Paradicsom kőkertjében / Arany szőnyeg leterítve. / Bene van egy ringó bölcső, / 
Benne fekszik Jézus Krisztus. / Bal kezében arany alma, / Jobb kezében arany vessző. 
/ Azt a vesszőt megzúgítja: / Zúg az erdő, cseng a mező.” (PAKSA, 2004.).
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A továbbiakban tekintsük át, hogy a kendőhöz milyen jelentéseket lehet társíta-
ni, a kendőhöz, mely a levegőből lebegett elő, méretét tekintve kicsi, melyben száz 
ember ereje lakozik! A kendő (a kendik, ‘törülközik’ szóból származik): eredetileg 
törülközésre, majd Nyugaton az asszonyok hajának eltakarására szolgáló textília. 
A Bibilában arctörlőkendőt használtak a halott fejének, arcának betakarására is (Jn 
11,44). A halálraítéltnek az ítélet elhangzása után kendővel takarták el az arcát (Mk 
15,65). Imádság közben, „Isten előtt” az ősi szokásnak megfelelően Izrael fi ai beföd-
ték a fejüket egy kendővel vagy köntössel (1Kir 19,13), mert egyetlen teremtmény 
sem láthatta Istent büntetlenül (Kiv 3,6; Iz 6,3). Ezzel szemben a keresztény férfi ak 
födetlen fővel vettek részt az istentiszteleten, a nőknek azonban be kellett fedniük a 
fejüket (1Kor 11,4-15).

A kendő a népi hagyományban az asszonyok viselete. Hajuknak a régi hit sze-
rint (csábító) varázsereje van, ezért asszonynak fedetlen fővel mutatkoznia nem il-
lett. A fehér vászonból vagy gyolcsból készült kendőt a gyász jeleként is viselték az 
1930-as években is. A kézbe való kendő, keszkenő különös gonddal, maguk készí-
tette ékessége volt a lányoknak. Ünnepeken kézben vitték, imakönyvet fogtak bele, 
a jegykendőt a vőlegénynek ajándékozták (Magyar néprajzi lexikon III., 1980: 185.).

A mesénk kendője védelmez és erőt ad miután beletörölközik a használója. Az erőt-
kapás gesztusa valósul meg általa, a beavatásnak az a mozzanata, amikor saját testé-
nek megtörlésével „száz ember ereje” költözik bele. Ez az átváltozásnak az a formája, 
amikor kiegészülés által lesz valami vagy valaki az előző állapotához képest teljesebb. 
Ebben az esetben a mozdulat fázisa és iránya teljesen más, mint a vesszővel való súj-
tás. Ott a vessző a hős karját hosszabbítja meg, és ezáltal, a meghosszabbított, erővel 
telt kéz lesújt az ellenfélre. Itt a kiegészülés, az erőhöz jutás hozzáépüléssel megva-
lósított gesztus. A test törlése a kendővel befelé irányuló energiakapást eredményez. 
Zolnay Vilmos az ilyen és hasonló rituális cselekvéseket vizsgálva azt mondja, hogy 
ezeknek az absztrakt jelképeknek az eredeti jelentése ugyan feledésbe merült, meg-
idézésük azonban elvezethet minket ahhoz a felismeréshez, hogy a kultúránk lega-
lább annyira rejtett, mint nyílt folytonossággal haladó (ZOLNAY, 1983:139‒200.).

Ennél a mesei résznél szeretnék röviden utalni a bábtárgy általános jelentésére, 
ugyanis a meséhez tervezett foglalkozásom nézőpontjából lényegesnek tartom a bábu 
mint tárgy jelenlétét hangsúlyozni. A bábunak vagy bábtárgynak korlátlan a transz-
formálódási képessége, a vele való cselekvések lehetőségét kiterjeszti, beemeli a fan-
tasztikum határterületeit is. A bábtárgy nemcsak a tárgyi valóságot ábrázolja, hanem 
képes perszonifi kálni a képzeletszülte lényeket, az elvont képzeteket, az ideákat, ma-
gától értetődő természetességgel realizálhatja az egész mesei csodavilágot, az indivi-
duum érzelmeit, lelkiállapotát. A bábtárggyal való cselekvés számára nem törvény a 
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racionális ok-okozati elv. A bábjátékban az anyag, a fi zikai matéria a fő ábrázoló- és 
megjelenítő eszköz. 

A bábu sok funkciója mellett nagyon lényeges, hogy helyettesít, projektál, el-
rejt, kivetít, kitesz, távolít, pótol (protézis), sűrít, szimbolizál, felmutat, hogy képes 
a csodára, megengedi az irrealitást, megenged olyat, amit élővel nem lehet megten-
ni (csonkítás, feltámasztás), átváltozik, „tudja” a metamorfózis csodáját, nyílt színen 
átalakítható, kiegészíthető. A bábjátékban az élettelen tárgyhoz, az elkészített bábu-
hoz az őt mozgató szerepet társít, megmozdítja. Ők ketten, a bábu és a játékos egy-
gyé válva létrehozzák a drámai alakot, megteremtődik a test, a lélekkel telt bábu. Ha 
a népi bábjáték bábuira, a velük való tevékenységek funkcióira gondolunk (betlehe-
mes bábtáncoltatás, aratóbábok, lakodalmak tréfás, néha obszcén fi gurái, téltemetés 
szalmabábuja stb.) belátható, hogy a helyettesítés, a felmutatás mellett a tárgy min-
denképpen élő energiát képviselve segíti a létrehozandó, megélendő helyzetet, álla-
potot (KAPOSI, 2013: 5‒6.).

Ezek után lépjünk vissza a mesénkbe, amelyet ott hagytunk el, hogy már mind a 
három fi únak van sújtó vesszője, erőtfakasztó kendője, de mennyasszonyuk nincs. 

„Mire a karámhoz értek, már alkonyodott. A két idősebb testvér lefeküdt, mert Áro-
non volt az őrködés sora. Áron leült a karám sarkába, ahogy napról napra szokta, s az 
eget leste. Telt az idő, múlt az idő, de Csillag csak nem tűnt föl az égen. Áron sóhaj-

tott, mert nagyon szerette volna látni szerelmesét, ha már feleségül nem adta az apja. 
De aztán leszállott az éjszaka, s eljött Péter, hogy az öccsét fölváltsa. Ő is sóhajto-

zott, ő is hiába. Telt az idő, múlt az idő, de Hold sem hágott föl az égre. Pétert Illés 

váltotta föl az őrködésben. Keletnek fordulva várt, várakozott, hogy az ég alja meg-
színesedjék. De hasztalan várt, az irgalmatlan sötétség meg sem lebbent. Illés fölráz-
ta a két öccsét, s tanakodni kezdtek, ugyan bizony mi baja eshetett Napnak, Holdnak 
meg a kicsi Csillagnak. Úgy végezték, hogy elmennek a konok királyhoz, s őt kér-

dezik meg a lányai felől.”
Itt lép be konkrétan a mesénk idődimenziója: alkonyodott, telt múlt az idő, le-

szállott az este, keletre fordulva várt (a fény, azaz a Nap felkélésének iránya = keleten 
kel a Nap), irgalmatlan sötétség. A fény járásának kifejezései megszabják a napszak-
ban az idő haladását. Az időszemlélet jól érzékelhetően ad egy emberi valóságos 24 
órában megélhető menetet, és kitágítva ad egy kozmikus időt. Miért? Mert hiába te-
lik az idő, Csillag nem jelenik meg az égen, a fi úk hiába sóhajtoznak, sem a Hold, 
sem a Nap nem színesíti az eget. Valami kizökkent, valami eltakarja a fényt, vala-
mi „irgalmatlan sötétség” telepedett a világra. S milyen fontos, hogy a sötétség és a 
fény konkrétan megérezhetővé teszi a hiányt. A sötétség az ószövetségi felfogás sze-
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rint nem egyszerűen a fény hiánya, hanem ő maga is teremtett dolog. „Én vagyok 
az Úr, és senki más! Én alkottam a világosságot, és én teremtettem a sötétséget” (Iz 
45,7) Azzal, hogy a sötétség a világ kezdetéhez kapcsolódik, Dávid Katalin szerint 
kifejeződik az ősállapot, mely egyike az ősanyagnak. Ekkor még Isten nem formál-
ta meg, nem kapta meg a rászabott törvényt. „Akkor még a föld puszta volt és üres, 
sötétség borította a mélységeket, és fölötte ott lebegett Isten lelke” (Ter 1,1k) A sö-
tétség honában nincs rend. A sötétség erkölcsi értelmezést is kap, hiszen akik el-
hagyják az egyenes utat, a sötétség útjain járnak (Péld 2,13). A sötétség büntetéssé is 
válhat, hiszen „a bűnösnek kialszik a fénye, tüzének lángja nem világít többé. Sát-
rában sötétséggé változik a fény” (Jób 18,5k). Jelentheti a gonosz hatalmát is. A ko-
rai keresztény időktől Krisztus születését a liturgia éjféli misével köszönti, kifejezve 
ezzel az éjszakában megjelenő, visszatérő fényt. A sötétség találkozik a fénnyel (DÁ-
VID, 2002: 206‒207.).

Biczó Gábor felhívja a fi gyelmünket, hogy a mesék cselekménye sokszor a szuk-
cesszív (egymás utáni, soron következő) időélmény legelemibb tapasztalatát is fi gyel-
men kívül hagyják. „…a hős által megélt idő és a valóságban eltelt idő eltér. A mese 
időkezelésének szokatlanságát, eltérését a valóságos időviszonyoktól a felmerülő cso-
dálatos, fantasztikus és hihetetlen motívumok alkalmazásával éri el.” (BICZÓ, 2010: 
31.) Mivel mesénk nyelvezete, és a mese története sok kapaszkodót ad ennek bizonyí-
tására, lépjünk is tovább, és kezdjük el a még rejtélyesebb időutazást.

„Három napig tartott, míg a szuroksötétben elbotorkáltak a királyi palotába. Ott 
aztán megtudták, hogy Napot a huszonnégy fejű sárkány ragadta el, Holdat a ti-

zenkét fejű, Csillagot a hétfejű. ‒ No ‒ mondta Illés ‒, mi is megszabadítjuk felséges 
királyatyánk leányait, de jutalmul a kezüket kérjük. Nem azért volt konok a király, hogy 
az akaratát megmásítsa. ‒ Inkább sohasem lássam őket, minthogy bojtárné legyen belő-
lük – ezt mondta a király, s haragosan dobbantott. De ha ő dobbantott, Illés kétakkorát 
dobbantott. ‒ Ha nem adja szépszerivel ‒ felelte Illés ‒, elvesszük erővel. A tetejé-
ben még a királyságát is felosztjuk magunk között, mert mi vagyunk a földkerekség leg-

hatalmasabb bojtárjai. ‒ Majd adok én nektek királyságot! – kiabált a konok király, 
s a kardja után kapkodott. Még szerencse, hogy a sötétségben nem találta.”

A fi úk útja a királyig három napig tartott. Lényeges ismerettel gazdagodunk: a lá-
nyokat sárkányok ragadták el. Itt is, mint a lányok és a fi úk kapcsolatában, az energia, 
a fény tartományához igazodik a sárkányok fejének számossága: Napot a huszon-
négy, Holdat a tizenkét, Csillagot a hétfejű sárkány rabolta el. Mielőtt rátérnénk a 
sárkányok jelentésének egy lehetséges megfejtésére, vizsgáljuk meg, amit Illés mond: 
„Ha nem adja szépszerivel, elvesszük erővel. A tetejében még a királyságát is feloszt-
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juk magunk között, mert mi vagyunk a földkerekség leghatalmasabb bojtárjai.”. Et-
től a határozott szándéktól ugyan a konok király nem hátrál meg, hiszen továbbra 
sem adja semmi áron feleségül a lányait a bojtárokhoz, de az, hogy ezt kinyilatkoz-
tatja Illés, világossá teszi, hogy kiknek a pásztorai is ők valójában. Méltó párjai (de 
nem ellenségei!) a konok királynak, hiszen a nyáj ebben az esetben az a sok fényessé-
get adó csillag, bolygó, ami az univerzumot alkotja. Ők az ég bojtárjai. A konok ki-
rály egyedül marad a sötétség(é)ben.

Vizsgáljuk meg a sárkány jelenségét, mit jelenthetnek a mesénkben! Nem a fe-
jek számának megfejtését tartom elsődlegesnek, azonban érdemes már itt rögzíteni, 
hogy a mennyiség növekedése az erőben való kiteljesedést jelenti, hiszen később meg 
is tudjuk, hogy (fémeket is jelölő) színekkel egészülnek ki: huszonnégy fejű arannyal, 
tizenkét fejű ezüsttel, hétfejű rézzel. A hatalmas irodalmi alapanyagot nem célom 
végigkutatni, arra szeretnék választ kapni, hogy mik/kik azok, akik az égi minőség 
fényjelenségeit, a Napot, a Holdat, a Csillagot képesek elragadni.

A sárkány szárnyas, repülni tudó kígyó, mitológiai lény, melyet különféle állatok 
elegyeként írnak le: többfejű, teste a leggyakrabban csúszómászóé (kígyó, gyík, kro-
kodil), madárszárnyai vannak, de lehetnek ennél sokkal cifrább képződmények is. 
Feltételezik, hogy alakja olyan állatok képét egyesíti, amelyek eredetileg két ellen-
tétes és egymástól különböző világot testesítettek meg: fenti (madarak) és lenti (kí-
gyók, csúszómászók). Alkotóelemeiből eredően az anyagi és a szellemi kombinációját 
szimbolizálja, transzcendens jelentést hordoz, világok közötti közvetítő. Jelképrend-
szere sok helyütt elválaszthatatlanul összefonódik a kígyóéval. Minden mitológiá-
nak, melyben szerepel, közös eleme, hogy a sárkányt egy hős megöli, aki ily módon 
nyeri vissza a sárkány által elnyelt, elrabolt „valamit”. Ez lehet kincs is, de legtöbb-
ször fi atal lányokról van szó (Mitológiai enciklopédia I., 1988: 225‒226.). A földtör-
téneti középkor őshüllőire emlékeztető fantázialény a legellentétesebb princípiumok 
egyesítésével a még diff erenciálatlan őslétező és káoszba visszasüllyedő pusztulás erő-
it szimbolizálja. Hímnemű és nőnemű is lehet, mitológiáról mitológiára alakja elto-
lódhat a jó és a rossz felé. A magyar néphit Illés prófétát sárkányölőként is számon 
tartja (Jelképtár, 1990: 185‒186.).

Fontos még megemlíteni a Draco, azaz a Sárkány csillagképet. Magyarországról 
egész évben megfi gyelhető. A csillagkép a görög mitológia egyik alakjáról, Ladónról, 
a kígyótestű, százfejű sárkányról kapta a nevét. Ladón őrizte a Heszperiszek kerjté-
ben azt a fát, amelyen az örök ifj úság és halhatatlanság aranyalmái termettek, és ő 
őrizte Gaia, a földanya gyermekeit is. Az aranyalmafát Héra kapta Gaiától nászaján-
dékul, amikor férjhez ment Zeuszhoz. A sárkányt Héraklész ölte meg a tizenegyedik 
munkája alkalmával, amikor el kellett hoznia az aranyalmákat a Heszperiszektől. 
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A sárkányt jutalmul Héra tette fel az égre. Érdekes megjegyezni (talán még közelebb 
kerülhetünk mesénk sárkányaihoz), hogy az asztrológiában a sárkány a Szaturnusz 
állata, a Szaturnuszé, mely a Naprendszerünk határán, a 20. század elejéig tartott 
hét bolygórendszer világképben a legszélsőbb bolygó volt (BÖDŐK, 2006: 101.). 

Állíthatjuk-e, hogy mesénk terében és idejében minden fent van az égen? Olvas-
suk tovább, hiszen a varázstárgyakkal „kiegészült” fi úk igazi küzdelme most kez-
dődik.

„A három legény pedig útnak eredt. Az orruk végét sem látták, nemhogy a lábuk alá néz-
hettek volna. Botorkáltak, mint a vakok, s olyan lassan haladtak, hogy tíz nap alatt 

tettek meg egynapi járóföldet. A tizedik napon Illés fölsóhajtott: ‒ Ekkora sötétség-
ben bajos dolog sárkányra lelni ‒ mondta. ‒ Majd csak rájuk találunk valahogy ‒ fe-
lelt Péter. Megint mentek egynapi járóföldet, megint tíz nap alatt. Ekkor meg Pétert 
fogta el a csüggedés. ‒ Bajos dolog sárkányra lelni ekkora sötétségben ‒ mondta. ‒ Majd 
csak rájuk találunk valahogy ‒ biztatta két bátyját Áron. Mentek tovább lankadatlan. 
A tizedik napon a három legény egyszerre megállott. Halovány derengést lát-

tak, mintha a messzeségben egy kicsiny csillagocska világítana. ‒ Az én kedvesem világít 
ott ‒ mondta Áron, s megindult, hogy a sárkánnyal megvívjon. Ment a derengés iránt, 
s nemsokára elért egy nagy rézhídra. Amint a hídra rálépett, száz rézharang kon-
dult meg. A nagy zengedelem csak akkor halt el, mikor megjelent a hétfejű sárkány. 
‒ Mit keresel te itt ‒ kérdezte a sárkány ‒, ahol a madárnak sincs helye? ‒ Téged keres-
lek, hogy megvívjak veled – felelte Áron. Vette a kicsi vesszőt, rásújtott a sárkány-

ra. A csúnya állat azon nyomban elterült, azt sem tudta hol a feje, holott hét volt neki. 
Látta Áron, hogy a sárkány nem pusztult el, megtörülközött hát gyorsan az erősza-

porító kendőben. Derékon kapta a sárkányt, s úgy földhöz teremtette, hogy men-

ten szörnyethalt. Akkor levágta mind a hét fejét. Csillag csak ezt várta. Leszaladt a 
várból, belevetette magát Áron karjába, s így szólt: ‒ Én a tied, te az enyém, ásó, kapa 
válasszon el egymástól.
Gyorsabban haladtak, mert Csillag világított. Jó ideje mentek már, mikor ezüstös fényt 

pillantottak meg a fák között. ‒ Az én kedvesem világít ott - szólalt meg Péter, s meg-
indult, hogy a sárkánnyal megvívjon. A derengés iránt lépegetett, s nemsokára elért az 

ezüsthídra. Alig tette rá a lábát, megkondult száz ezüstharang. A nagy zengedelem 
csak akkor csitult el, mikor megjelent a tizenkétfejű sárkány. Haragosan jött, tüzet 
okádott mind a tizenkét fejéből. ‒ Hát te mit keresel itt, hol a madárnak sincsen helye? 
– kérdezte a sárkány. ‒ Én téged, hogy megvívjak veled ‒ felelte Péter. Fogta a kicsi vesz-
szőt, megsújtotta vele a sárkányt. Az undokságos szörny tüstént elvágódott a földön. De 
már iparkodott is, hogy talpra álljon. Péter gyorsan megtörülközött az erőszaporító 
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kendőben, derékon ragadta a sárkányt, s földhöz teremtette. Nagyot nyekkent a 

sárkány, s tizenkét felé lehelte ki a lelkét. Hold csak ezt várta. Leszaladt a várból, 
belevetette magát Péter karjába, s így szólt: ‒ Én a tied, te az enyém, ásó, kapa válasz-
szon el egymástól.
Most még gyorsabban haladtak. Útjukat Csillag és Hold ügyesen megvilágította. El is 
értek hamarosan az aranyhíd elé. A híd mögött pirosas fény csillogott. ‒ Az én ked-
vesem világít ott - kiáltott föl Illés, s futott, hogy a sárkánnyal megvívjon. A piros fény 
kalauzolta. Csakhamar megkondult száz aranyharang, ami arról tudósított, hogy Illés 
rálépett az aranyhídra. A nagy zengedelem csak akkor némult el, amikor lángok között 
megjelent a huszonnégy fejű sárkány. ‒ Mit keresel itt, hol a madárnak sincsen helye? ‒ 
kérdezte a sárkány. ‒ Jöttem, hogy megvívjak veled ‒ felelte Illés. Kapta a kicsi vesszőt, 
rácsapott vele a sárkányra. A förtelmes szörnyeteg lebukott a földre. De csak félig, már 
tápászkodott is, hogy rávesse magát Illésre. Amaz ügyesen megtörülközött az erőszaporí-
tó kendőben, bátran átnyalábolta a sárkányt a derekánál, megforgatta, földhöz rittyen-
tette. El is pusztult a sárkány egyszeribe. Erre várt csak a Nap. Mindjárt rohant le 
a várból, belevetette magát Illés karjába, így szólt: ‒ Én a tied, te az enyém, ásó, kapa 
válasszon el egymástól.”

Hány napig vándoroltak? Tíz nap alatt tettek meg egynapi járóföldet, majd megint 
tíz napig haladtak, kezdtek csüggedni, majd lankadtan, de tovább mentek még tíz 
napig. No, ekkor kezdtek valami halovány derengést látni. Csodaszépen érzékelte-
ti a mese nyelvezete, hogy az előre haladással miként változik a szemük előtt a fény 
megnevezése: először halovány derengés, a Csillagé, majd ezüstös fény, a Holdé, s 
végül pirosas fény csillogott, a Napé. Az idő, a tér, a színek, tehát a fény energiáinak 
változásai összefüggenek, egymást erősítve egészülnek ki.

Harminc napig vándoroltak, mire a derengést meglátták. S a küzdelmek „útja” 
metaforikusan is az elemek ismétléséből áll össze, az energiák fokozódnak, erősöd-
nek, a fényesség ereje terjed. A küzdelmek történéseinek elemeit a fi úk egyenként, 
egymás után, ahogy mesei életkoruk és erejük gazdagszik, ennek megfelelően járják 
be. Ezek a következők: hídhoz érnek, a hídra lépnek, ettől száz harang zengedelembe 
kezd, megjelennek a sárkányok, diskurzusba kezdenek, sújtanak a vesszővel, a ször-
nyek elvágódnak, törölköznek a kendőbe, a sárkányokat derékon ragadják. Ami eltér 
a három, a cselekvések módját illetően ismétlésnek tűnő eseményben, a sárkány ha-
lála. Áron levágja a szörnyethalt hét fejét, Péter sárkánya tizenkét felé lehelte a lelkét, 
miután nagyot nyekkent a földön, Illésé pedig azonnal el is pusztul, amint a földhöz 
rittyentette. Az erők és a halálnemek ilyen változása az időbeliség zsugorodását is jel-
zi, az egyre növekvő fényenergia egyre gyorsabban megszünteti a sötétséget. A Nap, 
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Hold, Csillag lassan visszakerülnek eredeti és méltó házukba, a földi életben megél-
hető felső égboltra, megmentőikkel beteljesülhet a szerelmük. A sötétséget uraló sár-
kányok ereje megszűnik.

Az eddigi analógiák sorát kiegészítheti még egy, az idődimenziót szélesítő ösz-
szefüggés. Áron (a legkisebb, aki a tevékenységek sorát kezdi: őrködés, küzdelem), 
az „ihletett, a tisztánlátó” (amint olvashattuk fentebb, a nevek felfejtésében), ápri-
lis 2-án, Péter (a középső, aki a cselekvések sorában a második) a „szikla”, június 
29-én, Illés (a legidősebb, aki kinyilatkoztatja a konok királynak, hogy ha kell, erő-
vel elveszik a királylányokat), a „égi szekeres”, július 20-án ünnepli a naptári nevét. 
Mindhárman az emberélet négyévszaki mezőjében ahhoz a hónapokhoz tartoznak, 
melyekben a fény van uralmon, hiszen a tavaszi és a nyári hónapokról beszélünk. 
A lányok ezekben vannak „otthon”, ezekben a hónapokban fejtik ki igazán erejüket, 
termékeny jelenlétüket az égen. 

A három színként megnevezett, de fémet jelölő mesei elemről, a rézről, az ezüstről, 
az aranyról nem kívánok szólni. Úgy gondolom, hogy az eddigi okfejtések, feltéte-
lezések és analógiák elegek ahhoz, hogy elképzeljük az egyre táguló tér-idő dimen-
zióban haladó hőseinket, ahogy a vöröses, fehéres, sárgás fényű hídhoz érnek. Két 
elemről azonban még fontos írni, a hídról, mely térbeli építményt jelent, és a harang-
ról, melynek a hangja még napjainkban is az időt jelöli.

A híd a mitopoétikus hagyományban elsősorban a szakrális tér különböző pont-
jai közti összeköttetést jelképezi. A híd kezdetét és végét szimbolikus jelekkel, zoo-
morf lényekkel jelölik. Az áthidalás utat nyit a régi térből és időből az újba, az egyik 
ciklusból a másikba, az egyik életből a másikba. A híd mérete, színe, anyaga min-
den esetben jelzi, hogy misztikus minőségeket köt össze. Lehetnek horizontálisan és 
vertikálisan ívelő hidak is, melyek a lentet a fenttel, az emberit az istenivel, illetve az 
alvilágival kapcsolják össze. Rajta mindig a hős halad át – elsőként (Mitológiai en-
ciklopédia I., 1988: 92.). A híd lehet terepakadály is, szakadék felett ívelő építmény, 
de mindig két világot köt össze. A Tejút számos néphagyományban a lelkek égbe 
emelkedését biztosító híd, ahogy a szivárvány maga is híd az égen (Szimbólumtár, 
1997: 205.). 

Mesénkben a réz, az ezüst és az arany hídra vigyáznak a harangok. A harang idő-
beliséget jelző, több funkciót ellátó jeladó. Nem annyira a tér, mint inkább az idő 
szakralizációját szolgálja, az élet időbeli tagolódását segíti elő. Funkciói: védelmet je-
lölő eszköz, hiszen a harangzúgás hívást, veszélyt is jelenthet, a lélekharang az evi-
lág utolsó hangjaként a temetőbe kíséri az elhunytat, illetve a népi jeladási rendszer 
egyik alapeleme volt (BARTHA, 1992: 46‒53.).

ikka2.indb   32 2020. 02. 04.   16:53:00



• 33 •

„Zengedelem”? Milyen hangfrekvencia, milyen kiterjedés, milyen hangerő? Ez 
nem az a zene, mely rendet teremt, mely ritmusába egybe tereli a szétszaladókat, nem 
melódia, mely folytonossá teszi a széttöredezettet, és nem is harmónia, mely össze-
hangolja az összemérhetetlent (MENUHIN, 1998: 220.). Ez annak a mesei univer-
zumnak a hangja, amely a világok közötti átmenetek szféráját jelzi, és egyben őrzi. 
Mesénkben a küzdelem terének monumentalitását a harangok számossága (száz), és 
a „zengedelem” kifejezés jól érzékelteti, no, és az az ismert mesei kérdés, melyet a sár-
kányok intéznek a fi úkhoz: „Mit keresel itt, hol a madárnak sincsen helye?” ‒ még 
madárnak, a felsőbb világhoz tartozó lélekmadaraknak sincs helye ebben a téri mi-
nőségben.

Eljutottunk a győzelemig. „Az én a tied, te az enyém” formula annyira tipikus, 
hogy most inkább a mese utolsó szakaszára fi gyeljünk!

„Abban a szempillantásban elárasztotta a világosság a földet. Boldogok voltak 
az emberek, boldogok az erdő-mező vadjai, boldogok a fák, a virágok. Most tapasztal-
ták csak igazán, mekkora áldás a fény, s milyen nyomorú az élet az örökös vak-

ságban. 

A három legény feleségül vette a három királykisasszonyt. Azóta is boldogan élnek. Aki 
nem hiszi, nézzen az égre.”

Egyértelmű és természetes, hogy létrejön a fény erejének kiszabadítása, az ég és a 
föld teljessége, a beteljesülés boldogsága. A világ szövete helyreállt. A mesével való 
utazásunkat Biczó Gábor gondolatával zárom, miszerint „A mese, mint a megértő 
létmód egy kivételes »formája« felfogható a valóságot felölelő kultúra-diskurzus epi-
lógusaként.” (BICZÓ, 2010: 40.).

4. „ELÁRASZTOTTA A VILÁGOSSÁG A FÖLDET!” 
 A FOGLALKOZÁS LEÍRÁSA

„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és 
setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebegett vala a vizek felett.
És monda Isten: Legyen világosság; és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világos-
ság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.” (IMóz 1,1)

4.1. A foglalkozás leírása

Téma: a fény jelenségével való ismerkedés, a fény saját élményű és több nézőpontú 
megközelítése egy mesefeldolgozás során.
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Cél: a témára épülő művészetalapú beavató interaktív foglalkozás tervezése, mun-
kaformáinak kidolgozása.

A célhoz társított tartalom: A Nap, Hold, Csillag megszabadítása című magyar nép-
mese (KOLOZSVÁRI, 1981: 251‒257.)

Az elméleti feldolgozás, anyaggyűjtés fókuszkérdései:
1. A fény fogalmát, jelenségét tekintve miben és hogyan ragadható meg a holiszti-

kus gondolkodás, mi az általam képviselt modell lényege?
2. A témához választott magyar népmese mennyiben képviseli a fénnyel való kap-

csolatot? A mese központi motívumát milyen értelmezésekkel lehet kibontani? 
A mese földi és égi ritmusai milyen szimbólumokat rejtenek, analogikusan milyen 
jelentéseket lehet mellérendelni?

Az anyaggyűjtés, a gondolkodás irányának lépései során vizsgálandó tartalmak (2. 
számú melléklet):

1. természettudomány ‒ a fény megismerése 
2. kultúrtörténet – a fény megismerésének története
3. fénytematikák – szemiotika és vallás
4. néprajz – folklór
5. a fényművészet története ‒ a fény szimbolikájának vizsgálata 
6. a világ új képe ‒ a mesterséges fényforrások és a virtualitás
7. bábjáték és fénynarratívák – bábesztétika
8. társművészeti műfajok és játékgyűjtemény
9. a választott mese értelmezése

A foglalkozás címe: „Elárasztotta a világosság a földet!” 
Formája: művészetalapú beavató interaktív foglalkozás, élményeket előhívó, szabad 
asszociáción alapuló, a résztvevők közös, sajátélményű akciója.
Választott életkor: egyetemi hallgatók, felnőttek 
Létszám: 25–30 fő
A foglalkozás ideje: 90 perc
Fókuszkérdések:

Univerzális fókusz: A rituális és a profán cselekedetek egymás mellettisége meny-
nyiben segíti a megértést? Hogyan teremthető meg az átélés útja? A drámás és 
a bábos akciók egymásra épülése miképpen nyitják meg a bevonódás természe-
tességét, milyen módon hívnak be az egyre táguló mesei világba? A fi ktív, teát-
rális térben a mese előzetes ismerete nélkül hogyan lehet fenntartani az éber és 
kreatív együttlét kohézióját? Az akciók és szituációk során megtapasztalható-e 
az átlényegülés, a kollektív jelenlét?
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Individuális fókusz: Az egyénnek hol a helye ebben a kozmikus, mesei világban?

A játéktér esztétikája és kialakítása, valamint az eszközök, a tárgyi feltételek meg-
teremtése:
A játék tere könnyen sötétíthető (hiszen fénnyel játsszunk, és ez feltételezi a sötétet 
is!), 25‒30 főnek zavartalan mozgást biztosító terem. Előnyös, ha jól elszeparált, mi-
vel a játék stílusa és módja megkívánja a résztvevőknek biztonságot nyújtó keretet, a 
viszonylag zárt közeget, az együttműködés zavartalanságát.

A teremajtó külső felülete díszített, a széles, fehér szaténszalagok függönyt képez-
nek. Ezen keresztül lép majd be a terembe minden résztvevő. Az ajtó előtt a földön 
egy edény (pl. vödör), benne zöld ágak vannak elhelyezve. Az ágak keskeny fehér sza-
lagokkal ékesítettek. Az edény oly módon áll az ajtó előtt, hogy a foglalkozás előtt 
körbe tudjuk állni.

A teremben, körben a fal mellett székek (a résztvevők számának megfelelően). A te-
rem közepén, a padlón fehér kispárnák (szintén a résztvevők számának megfelelően, 
illetve egy a játékvezetőnek) kört alkotnak. A foglalkozás megkezdésekor a terem el-
sötétített. A teremben előre kialakítottak a mese terei, és egyben a kiscsoportos mun-
kaformák helyszínei:
• Az egyik sarokban egy asztalon a felhasználandó nyersanyagok sorakoznak (ez a 

terem „semleges” része, ez nem épül majd be a mesei térbe). Itt kap helyet a zenei 
lejátszó is. (A szükséges nyersanyagok részletes ismertetését lásd: 3. számú mel-
léklet.)

• Az órajárásának megfelelően az egyik sarokban lesz a Nap, a másikban a Hold, 
egy harmadikban pedig a Csillag birodalma. Mind a három helyszínen egyfor-
ma, egyszerű, körülbelül 120‒150 cm magas, csak szerkezetkész (nincs bevonva 
egyik oldala sem textillel) bábparaván áll. A három helyszínt egy-egy nagymére-
tű textília is jelzi, melyek elhelyezése a terem adottsága alapján történik (felfüg-
gesztve a mennyezetre, a falra akasztva, stb.). Méretük: kb. 150 x 400 cm, színük: 
Nap – sárga, Hold – fehér, Csillag – világoskék. A földön a kiscsoportos alkotó-
munkához előre el vannak helyezve az eszközök, nyersanyagok: facsipeszek, egy 
LED-refl ektor, LED-zseblámpák, papírok, stb.

A foglalkozás menete:
Az ismertetésben játékmesternek nevezem a fő koordinátort, melyet nem a játékveze-
tő szinonimájaként használok. A játékmesterre úgy tekintek, mint aki karmesterként 
benne él a folyamatban, sugározza, hogy minden részvevőnek lehetősége van jól és 
felszabadultan éreznie magát. Jelen tanulmányban nem kívánom a két fogalmat ár-
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nyalni, viszont dr. Győri Ferenc és munkatársainak szempontsorát A játék és vezetés 
című tanulmányban magamra nézve érvényesnek tartom (KISS, 2013.). 

A foglalkozás menetét egyesszám elsőszemélyben ismertetem. A „benne lenni” egy 
alkotói, kreatív, művészetalapú akcióban helyzet számomra indukálja, hogy a ma-
gam játékmesteri nézőpontjából szólaljak meg. Az olykor többféle interpretáció meg-
kívánja a saját, olykor személyes, szubjektív, akár érzelmekkel is átitatott álláspontot. 
Mivel egy szabad asszociációs, személyes belső tartalmakra építő, a kreativitást ser-
kentő, a kölcsönösségre törekvő, az önátadás lehetőségét megteremtő tevékenységre 
készülünk (kölcsönösen a résztvevők és a játékmester), úgy gondolom, hogy ehhez 
a játékmester a személyességgel, a közvetlen, de az egyéni határokat tisztelő beszéd-
móddal és attitűddel lehet jelen. Ezt a leírásban könnyebbé teszi az egyes szám első 
személyben való megszólalás.

Érdemesnek tartom ezen a ponton kitérni a kognitív pszichológiában népszerű 
fogalom, a fl ow jelentésére, mely Csíkszentmihályi Mihály pszichológushoz kap-
csolódik. Anélkül, hogy a részletekbe belemennék, csak arra szeretném felhívni a fi -
gyelmet, hogy az ember önmegvalósításához, az átalakuláshoz nélkülözhetetlen az 
érzelmi visszacsatoló rendszer, mely a szubjektumot „belülről” jutalmazza meg tettei-
ért. Az önjutalmazó rendszer akkor lép működésbe, ha „világos célok vezérlik az em-
bert, s egyértelmű visszacsatolást is kap tevékenységére.” (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 
2001: 223.). Ez esetben a pszichikus energia áramlatként ragad magával. Ezt az ál-
lapotot, a fl ow-t, az örömérzetet Csíkszentmihályi szerint kiválthatja (nem meglepő 
módon!) a koncentráció, elmélyülés, belemerülés, élvezet, sikerélmény. Ezek mind-
egyikére építek a művészeti akció során. 

Irányadó gondolat továbbá a foglalkozás logikai és tartalmi kibontásához Hon-
ti János megállapítása, miszerint „a mese nemcsak egy vonatkozásban a jelen és az 
egyéni kaland epikuma” (HONTI, 1962: 108.). A mese átéléséhez, mint minden 
magasabb szellemi élethez, „otium” kell, „a testi nyugalomnak, a praktikus életből 
való kikapcsoltságnak egy formája. És az ilyen pillanatok ritkán állnak be a fölnőtt 
ember életében. A gyermek állandóan a meseteremtő otium állapotában él (…), lelki 
életének állandó, igazi formája a mese.” (HONTI, 1962: 108‒109.).

Gyülekezés a terem előtt. Kérem (a játékmester), hogy álljanak körbe, vegyük kör-
be a zöld ágakat. Köszöntöm a résztvevőket, bemutatkozom (rövid), ismertetem az 
együttlét (a közös „út”) kereteit. 

Az ismertetés célja a bizalom kialakítása, a fi gyelem egyirányba, a sokféle kíváncsi-
ság egy útra terelése (a játékmester attitűdje támogató, kooperációra serkentő). A za-
vartalan együttlét feltételei, praktikumai:
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• felkínálom a tegeződés lehetőségét
• a foglalkozás 90 perces, lehetőleg ne szakítsuk meg semmivel
• táskákat hagyjuk kint, a cipőket vegyük le, maradjanak az ajtó előtt
• a játék módja és szerkezete, valamint a tartalom milyensége megkívánja, hogy 

mindenki játsszon, lehetőség szerint a nézői státuszt az elkövetkező 90 percben 
tegyék magukban messzebbre (az akció alatt időnként szükség lesz rá, de an-
nak akkor és ott helye lesz)

• mint játékmester arra törekszem majd, hogy az általam felkínált tevékenységek-
ben feltehetőleg mindenki ki tudja magát próbálni

• a közös „út” megtétele itt kint, a terem előtt kezdődik.

Rézcsengőt emelek fel, háromszor megszólaltatom. „Egyenként szeretnélek be-
engedni benneteket a mese terébe. Egy apró ponttal jelölnék meg mindenkit. Ki-ki 
maga döntheti el, hogy hová kéri a pontot, tenyerére, kézfejére, vagy a homloká-
ra. (Nem árulom el, hogy UV festéket – sárga rúzst használok). Megengeditek-e? 
(A választ megvárom.) Ahogy körbehaladok, kérem, hogy mondd el, miképpen szó-
líthatlak! Ha pedig felrajzoltam rád a jelet, kérlek, menj be a terembe, és foglalj he-
lyet bárhol egy széken!”

Belülről becsukom az ajtót, magam is cipő nélkül vagyok. A teremben halk mu-
zsika szól. Nem célom a zenére külön felhívni a fi gyelmet. Lényeges, hogy simuljon 
bele a térbe, teremtsen meg egy atmoszférát. Lényeges azonban, hogy nem aláfestő, 
nem háttér eff ektként van jelen a tartalmi ívben, ez is az érzéki tapasztalást szolgál-
ja, a belső élményeket előhívó funkciót adja, a mese, és ezáltal a foglalkozás tartal-
mának szerves része. (A zenék jegyzékét lásd: 4. számú melléklet.)

A terem egy olyan központi helyén állok, ahol mindenkit látok.
„A mesei birodalomban, melybe meghívlak benneteket, minden reggel köszön-

tik egymást az itt lakók. De nemcsak egymást, hanem köszönnek annak a Minden-
nek, ami körbe veszi őket. Ezt szeretném megmutatni nektek. Kérem, hogy álljunk 
körbe!”

A naphívogatót mozdulatokkal kísérve bemutatom:

Adj, Isten meleget,
(egy teljes ívű karkörzés lentről indítva)

Fünek-fánok levelet!
(magvetés mozdulata, mely páros kézzel a köldök vonalától 

indul előre, és ez is teljes kört ír le)
Nyisd ki, Isten kiskapudat,
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(kérés és egyben kapunyitás mozdulata a mellkas előtt, 
a mozdulat karnyújtásnyira megáll)

Ereszd be a meleget,
(az előbb megállított mozdulat befejeződik, a mellkasfelé bezár)

Zárd ki a hideget.
(két kezünket a föld felé leengedjük)
Forrás: Magyar népdalok, 2000.

http://mek.oszk.hu/06200/06234/html/nepdalok0010030038.html

„Köszönthetjük mi is egymást ezzel a hívogatóval! Próbáljuk meg!” A mozdula-
tokat nem korrigálom, ha valakinek nincs kedve a gesztusokat tenni, nem biztatom. 
A nyugalmat árasztó jelenlét meghatározó ennél a rituálénál is, mivel a beköszönés-
nek, az egymást valósan és közösen megszólító eseménynek fontos kohéziós szere-
pe van.

„Foglaljunk helyet a párnákon!” A zene továbbra is hallható. A kör közepén el-
helyezem a gyertyát, meggyújtom, majd egy kézilámpát – UV – veszek a kezembe, 
egyenként, a tekinteteket tartva, odalépek mindenkihez. Miközben újabb mondókát 
hangoztatok, a lámpával megvilágítom a belépéskor kapott pontjaikat.

Süss ki, nap,
Fényes nap,

Eredj fel az égbe,
Kérd el a kulcsot,
Zárd el a hideget,

Ereszd ki a meleget.
Forrás: Bihari gyermekmondókák, 2004: 140.

Nincs refl exió, nincs kérdés, nincs diskurzus. Lényeges a ritmus, amely lassú, ér-
zéki tapasztalatot nyújtó, amely megengedi a saját és mások jelének megfi gyelését, 
a csodás fényjelenség felfedezését, a szinte belülről világító fény ilyen minőségű és 
szépségű felismerésének örömét.

Leülök közéjük egy párnára. Névmágia játékot kezdeményezek:
„Mesénkben mindenkinek egy neve van nincs külön kereszt- vagy tulajdonneve. 

Ha Á-betűvel kezdődne a neved, hogyan hívhatnánk téged? A választ bárki azonnal 
mondhatja, nem szükséges mindenkinek nevet választani.”

További hangok, melyekkel szintén ugyanezt tesszük: P, I, N, H, CS. Nem sej-
tetem, hogy ezekkel lesz dolgunk, nem erősítek, és nem kérdezek rá a válaszokra. 
Szabadon, dinamikusan haladunk úgy, ahogy a részvevők ritmusa lehetővé teszi. 
A játékot mindegy mikor hagyjuk abba, a lényeg, hogy ne fáradjon ki, valós válaszok 
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szülessenek. A nevek megalkotásánál nincs szabály, lehet ez fantázia- vagy mesei név, 
de lehet valósan használt is. Törekedjünk azonban arra, hogy mindegyik hang sorra 
kerüljön – hiszen ezek a mesénkben szereplők neveinek első betűi. Amikor már ér-
zem, hogy érdemes új szituációt teremteni, feltérdelek – ezzel is jelezve, hogy szán-
dékom van valami másra.

„Mindenki párnája alá rejtettem valamit, mindenkié egyforma. Vegyük elő, néz-
zétek, fogdossátok, szagoljátok meg! Milyen ez az anyag?” Fehér, 30x30 cm-es, 
szegetlen szélű vászon kendőt talál mindenki a párnája alatt. A kendők négyrétre 
vannak összehajtva, így már a széthajtogatás gesztusa is megfeleltethető egy-egy ri-
tuális mozdulatnak.

„Adj neki nevet! Mindenné átalakíthatod! Bármi lehet, akár tárgy, élőlény, kita-
lált, képzeletbeli »valami«. Ha megvan a név, akkor alkoss hozzá egy gesztust, egy 
apró mozdulatot. Egyenként körbe haladunk. Kérem, hogy hangosan mondd ki a 
»valamid« nevét, majd mutasd meg a névhez társított jellegzetes mozdulatot. A moz-
dulat alatt lehetőleg ne mondj mást a »valamidről«, koncentrálj kettőtök egységére! 
A megalkotásra adjunk magunknak időt, 3–5 percet. Jelzem, ha kezdünk.”

A bemutatások „nézői” ülve maradnak, aki éppen megjelenít, az eldöntheti a test-
helyzetét. Magam is felkészülök egy etűddel, de az utolsó leszek. Lényeges, hogy jól 
lássuk, és ne siettessük egymást, hogy a megtekintések és az életrekeltések szimul-
tán erőtérben maradjanak, a fi gyelem ne essen szét. Az egyes etűdöket nem kísérjük 
dicsérettel, megjegyzéssel, nem kategorizálunk. A zene továbbra is halkan bejárja a 
teret.

„Mindenkinek van egy pontja, egy fénymag jele, amit én rajzoltam fel, amikor be-
léptetek a mesébe (a terembe), és van »valamije«, egy maga által alkotott lénye, mely-
nek nevet is adott. Teremtsetek kapcsolatot a kezeteken vagy homlokotokon lévő jel 
– pont – és a »valami« között. Ezt a kapcsolatot mozdulatsorral fejezzétek ki, illet-
ve nem szükséges, de lehet hozzá hangot is szerkesztenetek! Ezek a hangok lehetnek 
apró, érzéseket kifejezőek, melyek elmélyíthetik a mozdulatsort, illetve árnyalhatják 
a viszonyotokat. Úgy szerkesszétek meg az etűdöt, hogy jól érzékelhető legyen az ele-
je és a befejezése. A térben bárhol alkothattok, melyre 4–5 percet szánunk. Mielőtt 
szétszéledünk a térben, fújjuk el közösen a gyertyát! Hogyan, milyen gesztussal, rit-
mussal és dinamikával tegyük?”

A csoport első olyan közös akciója, ami jelentéktelennek tűnhet, de nem az, mi-
vel megszüntetünk valamit, ami eddig úgy volt jelen, hogy szinte észre sem vettük. 
Itt volt, de nem kapott fi gyelmet, mert a körülötte zajló, megélhető egyéni esemé-
nyek kaptak inkább hangsúlyt. 
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Mivel összetett helyzetet kínáltam fel a résztvevőknek a gyertya fényének meg-
szüntetése előtt, érdemes és ajánlott visszakérdezni, hogy érthetők-e az instrukciók. 
A bemutatásnál lényeges, hogy alakítsuk ki a nézők, és a bemutatás terét. A térkiala-
kítás minden esetben fontos. Az akár egyéni, akár közösségi érzéki tapasztalásokra 
építő, a bemutatásokat is igénylő játékszituációknál mindenkor az egyik leglényege-
sebb a tér szerkezete, a játék előrehaladtával való átalakítása, a folyamatos építése. Az 
átalakítás menetét előre kell megterveznie minden játékmesternek, és javasolt le is 
modellálnia. Ez az előre tervezettség biztonságot ad a résztvevőnek és a játékmester-
nek is. A tervezettség azonban nem jelentheti a tér lemerevítését. Ha egy-egy játék-
szituáció spontán megoldási lehetőségeket kínál fel a tér kialakításában, melyeket a 
résztvevők indukálnak, vagy a játékmester érdemesnek tartja a csoport aktuális álla-
potához igazítania a teret, azt akkor és ott szükséges megtenni. Ezáltal válik valósan 
együttlélegzővé a csoport és a játék „szelleme”. 

A bemutató jelenetek után megkérek mindenkit, hogy a fehér vásznát fűzze vala-
melyik ruhadarabjára, vagy kösse a csuklójára. Mivel szükség lesz még rá, ne rejtse 
mélyre. Körbe ülünk a párnákon. „Vizsgáljunk meg három, egymástól nagyon kü-
lönböző anyagot! Kísérletezzünk velük! Minden fontos, ami kialakul benned, mi-
után megnézted, meghallgattad, tapintottad, szagoltad! Tegyél velük akár egy-egy 
mozdulatot, sőt, kedvedre alakíthatod is őket! Első anyag a takarófólia: milyen az 
anyaga, színe, súlya, kiterjedése, hullása, áttetszősége….?”

Mindenki tapogatja, vizsgálja. Mivel a mérete 6x6 méteres, és összehajtva adom a 
kezükbe, arra inspirálom őket (mozdulatokkal), hogy amint halad kézről-kézre a fó-
lia, bontogassuk szét, és akinél már volt, az ne engedje el a szélét. Amikor körbe ért, 
kérem, hogy álljunk fel, lehetőség szerint maradjunk körben.

„Mozgassuk egyszerre, nagyon-nagyon lassan a padlótól indulva fel-le, egészen 
addig, amíg a karunk engedi. Mire emlékeztet benneteket? … Apró, mikromoz-
dulatokkal keltsünk hullámokat a felületén! Mivé változhatott? … Egyre nagyobb 
hullámokat, szinte vihart ver rajta a szél, mozdulatainknál törekedjünk az együttes 
dinamikára. Mi jut eszetekbe erről a megjelenítésről? … Lassan csituljon el a hul-
lám, nyugalmat érezzen a testünk, próbáljunk együtt lélegezni, és a lélegzés ritmu-
sát átadni a fóliának (tengernek, égnek, mennynek, folyónak – bármit mondhatok 
attól függően, ami az előbbi asszociációk során elhangzott. A harmadik közös be- 
és kilélegzés után, kérem, hogy köszöntsük egymást úgy, hogy ez az anyag a minket 
összetartó léggé változik.) Úgy mozgassuk együtt, hogy közben egyszerre, közösen 
mondjuk egyik varázsszövegünket, a Süss ki, nap, fényes nap című mondókát! Nem 
ismétlünk, egyszer van lehetőségünk a köszöntést megélni. Kezdem!”
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A közösen indított, és végrehajtott játékelemek, szituációk esetében lényeges, hogy 
egyértelmű legyen az indító jel. Ez esetben a levegővételt tartom fontosnak. A váll 
emelkedését, a levegő háromig való benntartását, majd a rituális szöveg kezdetét kéz-
jellel mutatom, a másik kezemmel magam is fogom a fóliát.

A játék végén a fóliát a teremnek abba a sarkába helyezem, amelyikben majd a Nap 
terét alakítjuk ki. Természetesen semmi olyat nem teszek, ami máris előgondolko-
dásra, ötletelésre késztetné a részvevőket. 

„A második anyag a skiccpausz. Szokatlan az elnevezés, elsősorban a szabászok 
használják. Vékonyabb, mint a bőrpausz. Mindenki kap egy 30x100 cm-es darabot, 
tegyen vele, amit jónak lát! Ennek az anyagnak teljesen eltér a viselkedése a fóliától. 
Mindenre kíváncsi vagyok, ami eszedbe jut róla, miközben vizsgálod!”

A hangja, a felülete, az alakíthatósága, a rugalmassága annyira különbözik a fóli-
ától, hogy lényegesnek tartom az egyéni megtapasztalásokat. A meghallgatások után 
egy szobor, vagy bábkészítési improvizációra kérem fel a jelenlévőket.

„Valamit alkoss belőle, magadra is öltheted, lehet bármi! Nem kell hozzá társíta-
nod hangot, mozdulatot, most formázz! Amikor elkészültél, a fehér anyaggal jelölt 
sarokban találsz fa ruhaszárítócsipeszeket, és a falon kifeszített vastag spárgát. Erre 
a spárgára a csipesz segítségével függeszd fel az alkotásodat.”

Az alkotás csendben történik, csak a papír sercegése, zörrenése, az alakító mozdu-
latok dinamikája által keltett papírcsörrenése hallatszik. Amikor mindenkié felke-
rül a spárgára, akkor megállunk a felfüggesztett „kép” előtt. A spárga a paravánhoz 
képest olyan módon helyezkedik el a sarokban, hogy a láthatóságot nem zavarja, il-
letve könnyű a megközelíthetősége. „Mit hoztunk létre?” – válaszok megbeszélése.

„A harmadik anyaggal egyszerre, mégis egyedül, magányosan fogunk megismer-
kedni. Az alufólia képes valami olyan típusú alakíthatóságra, ami a rejtélyek felé ve-
zethet minket. Képes feltárni titkot, rögzíthet úgy egy adott pillanatot belőled, rólad, 
mely az arcodon jelenik meg. Lehet ez egy érzelmi, lelki, hangulati állapot. Minden-
ki kap egy darab, 60 cm-es alufóliát. Körbeállunk, függőlegesen lefelé engedjük az 
anyagot a mellkasunk előtt. Bemutatom a mozdulatsort, amit majd mindenki egy-
szerre, együtt végez. Miközben átadod magad ennek az anyagnak és önmagad meg-
fi gyelésének, ne kapkodj, ne siess! Próbáld meg a befelé fi gyelést, a befelé tekintést, 
a saját lélegzetedre való odafi gyelést. Átható lesz még a hőmérséklet változása is.”

A bemutatás lassú, és valós idővel történik, pont azért, hogy érezhető legyen a ritu-
ális akció mélysége, szabadsága, az egyre inkább bezárt állapotba kerülés megfi gyelé-
se, a kéz, az ujjak arcon, fejen történő apró mozdulatainak fontossága. A szobrászat 
egy izgalmas állapotát idézheti meg a részvevőkben. A fóliát az arcom elé tartom, 
apró, lassú mozdulatokkal az arcomra simítom úgy, hogy a homlokra, és a fejtető-
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re is jusson az anyagból. Alul, az állnál is maradjon annyi a fóliából, hogy láthatóan 
befejezettnek tűnjön a megképzett álarc. Az arcról való levétel is kimért mozdulattal 
történik. A bemutatás után az így elkészült, és felmutatott álarcot leteszem magam 
elé a földre, új fóliadarabot veszek fel. Magam is megcsinálom még egyszer. Lénye-
gesnek tartom, hogy ennél az akciónál a játékmester nem kukucskálhat, nem nézheti 
az alkotókat. Ha kívül marad ebből a folyamatból, bizalmatlanságot kelthet. Éppen 
annak a megtapasztalására hívom meg a részvevőket, hogy szabadon, a külvilágot tel-
jesen kizárva csak a maguk érzékeire fi gyeljenek. Ebben a helyzetben tiszteletlenség a 
leskelődés. A folyamatot viszont ütemezem, hangosan jelt adok a kezdésre, az alkotás 
felének idejében és a végén is jelzek. A jel három időt jelző szó: eleje – közepe – vége. 

„Elemeltük az arcunktól ezeket a »valamiket«, adjunk nevet ezeknek?” A megfejté-
sek engedik, hogy nagyon mély analógiák, asszociációk is megszülethessenek. Irányí-
tott kérdésekkel azonban nem befolyásolom a gondolkodást. Amikor már mindenki 
elmondta a refl exióit, szintén facsipeszekkel a harmadik sarokba, teljesen szabadon a 
felfüggesztett világoskék drapériára elhelyezzük az álarcokat.

„Három térrészben helyeztük el a különböző módon viselkedő anyagokból lét-
rehozott alkotásainkat. Minden sarokban láttok további anyagokat, eszközöket 
(zseblámpákat, csipeszeket, papírokat). Harmadoljuk magunkat, mert így fogunk 
továbbhaladni a mesei utunkon. A csoportokat kijelölöm, három színt sorolva rámu-
tatok mindenkire: sárga, fehér, kék, ez adja meg a szétszóródás irányát. Építsük fel a 
térrészeket külön-külön azokkal az anyagokkal, melyek a rendelkezésünkre állnak. 
Hogy mi is legyen az építmény, azt a borítékokban kapott, ismert folklórszövegek 
megfejtése rejti. A csoportok más-más mondóka, ének szövegével dolgozhatnak, le-
gyen titok, hogy kinek mit rejt a boríték. Ismerkedjetek meg a kapott nyersanyagok-
kal, és folklórszöveggel, majd tanácskozzátok meg, hogy mit hoztok létre. Lényeges, 
hogy a szöveg megjelenítése érzékelhető legyen, mely lehet tánc, rituális cselekvés, 
jelenet, a szöveggel való kreatív játék. Az alkotásra 20 percet kaptok.”

A csoportok szövegei:

1. csoport (Nap):
Jöjj ki, napocska,
itt apád, itt anyád,

sót törünk, borsot törünk,
tökkel harangozunk!

Forrás: http://mondokak.net/mondokak/456-joejj-ki-napocska.html
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2. csoport (Hold):
Hold, hold, fényes lánc,

Fényes kapu zárja,
Nyisd ki kapud Gergely gazda,

Vámot adok rája.
Forrás: http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/92949/
gyermekdalok/hold-hold-fenyeslanc-zeneszoveg.html

3. csoport (Csillag):
A fényes nap immár elnyugodott
A föld szintén sötétben maradott

Nappali fény éjjelre változott
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.
Forrás: Magyar népdalok, 2000.

http://mek.oszk.hu/06200/06234/html/nepdalok0010030038.html

Az alkotási folyamat alatt a kiscsoportokat segítem, biztatom őket az anyagok bá-
tor, izgalmas alkalmazásra (tépés, gyűrés, kötözés); a paravánok téri installációvá ala-
kítására (körbetekerés, elfedés, belakás); a LED zseblámpák felhasználására; illetve 
a szöveg kreatív „beépítésére”. A képzelet megnyitása türelmes, merész és konstruk-
tív hozzáállást igényel a játékmestertől is. Inspiráló kell legyek, de nem olthatom ki 
a részvevők ötleteit, nem korlátozhatom a döntéseiket.

Az alkotásra szánt idő lejártakor bemutatjuk egymásnak a téri elemeket, és köré-
jük, vagy bennük kialakított rituális cselekedeteket. A nézők térbeli elhelyezését most 
is biztosítsuk. Az éppen sorra kerülő csoport határozza meg, hogy hol helyezkedjenek 
el a nézők, hol van a láthatóság iránya. Az ilyen típusú instrukciók azon túl, hogy 
valójában megteremtik a játék zavartalan megélését, olyan színházi, bábjátékosi po-
zíciók kipróbálására is lehetőséget adnak, melyek a teatralitás alapjai: megszervezni 
az általam előadott alkotáshoz a nézők helyét, kijelölni az alkotás kitüntetett néze-
tét. Hangsúlyozandó, hogy ennek a fi gyelemnek a valós mélységű megteremtésével 
a mesei térben maradás majdani kollektív katarzisát készítjük elő.

„A látottak, halottak, érzékelhetőek alapján milyen elnevezéseket adjunk az egyes 
tereknek? Állapodjunk meg lehetőleg egy-egy névben. Illetve, ha van olyan csoport, 
aki már a rituális cselekvésének a kiművelése során elnevezte a birodalmát, azt elfo-
gadjuk. … Felépítettük a felkelő, a delelő, és a lenyugvó fény terét, házát, palotáját 
stb. Milyen lehet ennek a három fénypalotát körülvevő térnek a hangja? Kompo-
náljuk meg közösen! Álljunk a terem közepére, alkossunk kört. Mindenki kitalál 
egyetlen hangot, melyet képezhet a torkában, lehet énekhang, beszédhang, sikoltás, 
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hümmögés is, de képezhet a testével, tapssal, sercegéssel, dobbantással, csettintéssel 
egyetlen izgalmas eff ektet. A hangeff ekt körbe indul, mindenki akkor lép be, ami-
kor rá kerül a sor. Addig ismétli viszont a saját megképzett eff ektjét, zörejét, hang-
ját, amíg körbe nem érünk. A legelsőnek a legnehezebb a helyzete, ő végig tartja a 
saját »hangját«, kezdem én. Kérem, hogy ne kapkodjunk, jól érzékelhetően épüljön a 
hangkulissza. Miközben egyre tágul a térben a komponálásunk, nem szükséges, de 
be is csukhatod a szemedet.”

Az akció alatt feszesen tartom ahhoz magam, hogy mint első egy olyan eff eketet 
indítok el, amely mint egy metronom ritmust ad, elég hangos ahhoz, hogy egyben 
tájékozódási pont is legyen, ugyanakkor annyira érdekes, hogy azonnal inspirálja, 
bátorítsa a soron következőket. Az akció után megbeszéljük az élményeket.

„Megtelt a lég hangokkal, megszólalt az univerzumunk. Minden térnek alkossá-
tok meg a zenéjét, a hangját. Hogyan léphetnek párbeszédbe a különálló birodal-
mak? Az akcióra a kiscsoportoknak 4–5 perc áll a rendelkezésükre. A bemutatáshoz 
el sem kell majd mozdulnia a csapatoknak, hiszen akusztikai teret hozunk létre, me-
lyet nem látnunk, hanem hallanunk kell.”

Az egyes terek megszólaltatása feszesen következik egymás után, nem refl ektá-
lunk, nem tartunk szünetet, mert a hangkeltés dinamikája adja majd meg a csodát, 
annak a megtapasztalását, ami már-már megfogalmazhatatlan. A három hangkulisz-
sza együttesen történő megszólaltatásának is nagy jelentősége van.

„Ennek az egész univerzumnak, aminek a közepén állok, ti pedig a palotáiban él-
tek, van egy gazdája, egy hatalmas király. Közületek négy önként vállalkozóval sze-
retném nektek őt bemutatni. Ehhez arra kérlek benneteket, hogy felém fordulva 
üljetek le!”

A négy vállalkozót magam mellé állítom, kettőt balra, kettőt jobbra. A bábkészí-
tés egy improvizatív, de igen látványos, minden esetben a résztvevőknek sikerélményt 
jelentő, a kooperációra, az együttmozgásra, a testtudatosságra épülő formáját tartom 
ehhez a tartalomkibontáshoz a legcélszerűbbnek. A felépített báb majdani megmoz-
dítása, a vele való játéklehetőségek olyan koncentrált együttes mozgatást, kölcsönös 
bizalmat, egymásrafi gyelést igényelnek, amelyben megérezhető a teremtő és a terem-
tett többrétegű viszonya. A bábozás, a megelevenítés, az életre keltés varázsa ebben a 
formában azért is imaginatív, illetve a mozgatókra tett hatása nagyon erős élményt 
hozó, mert mind az öt alkotó szükséges az anyag átlényegítéséhez, fellélegeztetésé-
hez, majd tudatos cselekedtetéséhez, azaz életben tartásához. Már az elkészítés sor-
rendje, a mozgatók fokozatos beavatása is ad egy szertartásos hangulatot. Minden 
olyan bábtípusnál, melyet többen mozgatnak, mert a szerkezet ezt igényli, és amely-
nél határozott a szerkezet tengelye, tehát adott a „gerinc” (akár az alulról mozgatott 
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botos, akár a hátulról, a bábba való benyúlással a bunraku bábokra gondolhatunk), 
és ezt a „gerincet” fogja a mozgató, létrejön a játékosok közötti hierarchia. A fejet és 
a gerincet tartó, egyben mozgató a központi játékos. A két oldalon a kezek, majd a 
lábak mozgatói következnek ebben a rangsorban. 

A bábkészítés menete: Mindent a részvevők előtt mutatok, ezzel is bizonyítani sze-
retném az anyagból való teremtés csodáját, az egyszerűségben rejlő alakítóképesség 
tökéletességét. A folyamat alatt nem nevezem meg azonnal, hogy melyik testrészt ala-
kítom, alakítjuk éppen. A legszélesebb (84 cm) skiccpauszból leszakítok kb. 300 cm 
darabot, határozott mozdulatokkal függőleges irányban a papír szélességét összegyű-
rűm, zsugorítom, mintegy oszlopot képzek, majd félbe hajtom, és lehelyezem ma-
gam elé. Újabb darabot tépek, most két, kb. 120–150 cm-eset, ezt odaadom egy-egy 
részvevőnek, hogy tegyék ugyanazt, amit én az előbb. A lábakat is leszabom, ez két 
150–170 cm-es darab. Amikor készen vannak a félbehajtott, a hossztengelyük men-
tén gyűrt felületek, kezdem a bábtest, a szerkezet összeépítését. A fejet kiképzem a 
félbehajtásnál, hurkot alakítok ki, majd a törzsét a két szár megcsavarásával erősítem 
meg. Arra kérem a segítőimet, hogy a nyak, váll magasságát megtalálva, illesszék a 
törzs mellé a karokat. A karok mozgatói egy kezükkel a „vállízületét”, a másikkal a 
báb „csuklóját” fogják. Ugyanezt tesszük a lábakkal is. Összeállt a bábtest. „Kész a 
király! A király csak testbeszéddel köszönti a népét. Felemeli a fejét, körbe néz, ki-
húzza magát, majd jobb kezével lassan int a tőle jobbra ülőknek. …”

Az instrukciók olyanok, melyek apró mozdulatokra tagoltak, melyeket a mozga-
tók be tudnak azonosítani, meg tudják cselekedni. Lényeges, hogy a kifejezésre szánt 
mozdulatsor képszerű legyen, logikusan kövessék egymást az instrukciók, és termé-
szetesen legyen tartalmi íve. A szituáció végén a királyt elhelyezzük egy spontánul 
kialakított trónszékre, melyhez felhasználjuk a teremben található egyik széket.

„A három palotában lakik a király egy-egy lánya. Őket is láttassuk, a csopor-
tok hasonló módon az előbb látottakhoz készítsék el a lányokat. A bábtestek, a te-
remtmények megalkotása után keltsétek őket életre! Ehhez használhatjátok a kapott 
folklórszövegeket, de akár a hangkulissza egyes elemeit, sőt teljesen új ötleteket is 
beépíthettek a lányok bemutatásának jelenetébe. A fehér vászon kendők is beletar-
tozhatnak valamilyen módon a képbe, a szituációba, komponáljátok ezeket is a meg-
oldásaitokba. A közös alkotásra 20 percet szánunk.”

A csoportok alkotói folyamata alatt minden térrészben egy-egy refl ektort kapcso-
lok be. A LED lámpák nem képeznek hőt, így nem roncsolja az anyagokat, sőt a já-
tékosokra sem veszélyesek. A lámpák színét olyan színűre állítom, amelyet az adott 
térrész igényel (sárga, fehér, kék). A királyra irányítom a negyedik lámpát, melynek 
erős zöld a fénye.
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A bemutatás már igazi bábjáték, sőt bábszínház. A nézők a király mellett foglal-
nak helyet. Fontos, hogy jól koreografált módon következzenek a jelenetek. Amikor 
megtekintettük mind a három bábjátékot, a csoportok elhelyezik a királylányokat a 
palotákban.

„El szeretném nektek mesélni, hogy milyen volt ez a király, és mi történt a három 
lányával! Mindenki abba a térrészbe helyezkedjen el kényelmesen, amelyikben a leg-
szívesebben hallgatja meg a mesémet!” A mese címét nem mondom el előre, majd a 
végén közlöm. A meséléshez székre ülök, úgy helyezkedek el, hogy mindenkit lás-
sak, rálássak a királyra és a három megalkotott királylányra is.

„A mesém meghallgatása után a búcsú van hátra. Ehhez szükség lesz azokra a 
kendőkre, amit az együttlét elején kaptatok tőlem. Kérem, hogy vegyétek magatok-
hoz őket, majd álljunk körbe!” Kezembe veszem a kb. 25 cm-es vesszőket, belépek 
a körbe, egyenként mindenkinek adok egy vesszőt, miközben betegségelhárító va-
rázsmondókát mondok:

Amit látok,
Megújuljék,

Amit kerekítek,
Meggyógyuljék.

Forrás: Bihari gyermekmondókák, 2004: 260.

A teremből kilépve vehet mindenki a zöldágakból is.

5. UTÓSZÓ

Az első kötetben megjelent tanulmányom (LÁPOSI, 2020: 11–61.) bevezetőjének 
idézeteivel szeretném zárni ezt a második kötetbe írt dolgozatomat. A nyitás-zárás 
az egyik legtermészetesebb idő és tartalmi jelző életérzés, illetve gesztus. A keretezést 
minden élethelyzetben, foglalkozásban, dramatikus népszokásban természetesnek 
tartom, szeretem alkalmazni művészeti alkotásaimban is. A keretbe foglalás meder-
ben tartja a közölt „üzenetet”, ugyanakkor felékesíti, hangsúlyozza és megtartja a 
benne megjelenítetteket.

„Egy dolog van a testben és az égben is. […] Mert a kéz, amelyik a fényt és a sötét-
séget elválasztotta, s a kéz, amely az eget és a földet teremtette, az készítette a mikro-
kozmoszban is az alsó részt, s vette a felsőből, és zárta be az ember bőrébe mindazt, 
amit magába foglal az ég is.” (PARACELSUS Idézi Dr NAGY, é.n.)

„Minden analógia egyetlen lényeges megfelelést világít meg és fed fel. Ez a megfe-
lelés a látható (tapasztalati) és láthatatlan (tapasztalaton túli) világ között levő analó-
gia. Ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, és ami lent van, megfelel annak, 

ikka2.indb   46 2020. 02. 04.   16:53:00



• 47 •

ami fent van (Hermész Triszmegisztosz). A látható természeti világ nem egyéb, mint 
a láthatatlan kolosszális analogonja.” (HAMVAS, 1996: 325.)

„Egy szimbólum aktualizációja nem mechanikus: a társadalmi élet feszültségei és 
változásai, végső soron pedig a kozmikus ritmusok befolyásolják. […] A szimbólum-
nak, mint a megismerés formájának érvényessége független attól, hogy az egyes em-
ber magát a szimbólumot teljes mélységében érti-e vagy sem. […] A szimbólumok és 
a mítoszok túl mélyen gyökereznek az emberi lényben, ezért mindenkor és minde-
nütt tetten érhetők, ahol ember él.” (ELIADE, 1997: 30.)

„Az ember animal symbolicum, szimbolikus vagy szimbólumalkotó lény. Meg-
különböztető vonása az, hogy képes létrehozni és használni szimbólumokat és szim-
bólumrendszereket.” (HANKISS, 1999: 42)

„Lehet, hogy kiderül majd, hogy a szimbólumokból épült légvárak végül is igazi 
várak. S néha még erősebbek is, mint a kőből épült erődítmények. Kiderülhet, hogy 
az emberi szellem teremtette formák és alakzatok, ámbár törékenyek és veszendők, 
fontosabbak, mint manapság hisszük, hinni akarjuk, hinni merjük.” (HANKISS, 
1999: 225.)

A megidézett kutatók – Paracelsus, Hamvas Béla, Mircea Eliade, Hankiss Elemér 
– világunk teljességét szemlélő, az embert mint mikrovilágot elhelyező bölcselők, 
akik kijelölték tanulmányom kereteit, és a művészettel nevelésről általam vállalha-
tó irányokat.
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MELLÉKLET

1. számú melléklet: A FÉNY mint a megtapasztalás médiuma
Nap, Hold, Csillag megszabadítása

Túl az Óperenciás-tengeren, túl az üveghegyeken, az ökörlegelőkön is túl, éppen a 
világ végén élt egy konok király. Ennek a konok királynak három gyönyörű szép le-
ánya volt. Az egyiket hívták Napnak, a másikat hívták Holdnak, a legkisebbet pedig 
hívták Csillagnak. A három leánynak más dolga nem volt, mint hogy ők gondos-
kodtak a világosságról. Nap világított reggeltől alkonyatig, éjjel Hold világított, al-
konyattól holdkeltéig pedig a kicsi Csillag.
Volt a konok királynak egy juhos gazdája, s a juhos gazdának három derék fi a. Il-
lésnek hívták a legnagyobbat, Péternek a középsőt, Áronnak a legkisebbet. Ez a há-
rom legény beleszeretett a három királykisasszonyba. Hogy, hogy nem, a legények is 
megtetszettek a királykisasszonyoknak. Addig kedveskedtek egymással, míg a leg-
nagyobb királylány azt mondta a legidősebb legénynek, hogy vagy az ő felesége lesz, 
vagy senkié. Ezt mondta Hold is a középső legénynek, s ezt mondta Csillag is a leg-
kisebbnek. Nem volt más hátra, mint a leánykérés. A három legény felöltötte ünnep-
lő ruháját, s bekopogtatott illendőképpen a konok királyhoz.
- Mit akartok legények? - kérdezte a király barátságosan.
- Felséges királyatyánk lányait akarjuk feleségül – felelte Illés. Alig hallotta meg a 
kérdést a konok király, homloka mindjárt ráncba szaladt. Csattogott, pattogott dü-
hösen, hogy nem piszkos juhászbojtároknak nevelte ő a lányait. Királyleányoknak 
királyi palotában a helye, nem birkák mellett az esztenában. Hiába kérlelte a három 
leány, hiába sírt, könyörgött, a király nem engedett. Megbizonyította, hogy nem ok-
talanul ment híre a konokságának. Mit tehetett a három bojtárlegény, elköszönt, s 
megindult nagy búsan kifelé a palotából. Az útjuk a trágyadomb mellett vitt. A trá-
gyadombon egy pókos lábú, göthös csikó heverészett. Olyan szomorú sovány volt, 
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hogy minden csigolyája külön-külön látszott. Mikor Illés arra ment, a csikó nyöszö-
rögve megszólalt:
- Adj egy villa szénát! Megsajnálta Illés a csikót, s odavetett eléje egy villa szénát. 
A csikó megette, aztán így szólt Péterhez:
- Hozz egy rocska vizet! Péter szíve is megesett a szenvedő állaton. Nem restellte a fá-
radtságot, megitatta egy rocska vízzel. Utoljára a csikó Áronhoz szólt:
- Csutakolj meg! Áron tüstént hozzálátott a csutakoláshoz. Hol csutakolt, hol meg 
csodálkozott. Mert ilyen csutakolásban még soha része nem volt. Mikor a lábát csu-
takolta, a csikó lába kiegyenesedett, nem volt pókos többé. Mikor a hátát, a háta 
egyenesedett ki. Nem volt göthös többé. Olyan szép ló vált belőle a csutakolás vé-
geztével, hogy a királyi ménesben nem akadt hozzá fogható.
- Jó tettért jóval fi zetek - mondta akkor a csikó. Hármat toppantott, s a földről nagy 
hirtelen kinőtt három kicsi vessző. Nem közönséges vessző azonban, hanem súj-
tó vessző, aminek az a tulajdonsága, hogy a legerősebb ellenséget is leveri a lábáról. 
Mindegyik legény elvett egy-egy vesszőt. Aztán a csikó megint toppantott hármat, 
s a levegőből előlibegett három kicsi kendő. Az egyik megpihent Illés karján, a má-
sik megpihent Péter karján, a harmadik megpihent Áron karján. A csikó okosan el-
magyarázta, hogy minden kendőben száz ember ereje van. S ha a legények olyan 
hatalmas ellenséggel hadakoznak, kit a sújtó vessző el nem pusztít, törülközzenek 
meg a kendőben, s bizonyosan győzedelmeskednek. Búcsúzóul a csikó fölnyihogott, 
s villámgyorsan eltűnt, mintha ott sem lett volna. A három legény szomorúan ha-
zament. Volt ugyan sújtóvesszőjük, erőszaporító kicsi kendőjük, de menyasszonyuk 
nem volt, s ők éppen arra vágytak. Mire a karámhoz értek, már alkonyodott. A két 
idősebb testvér lefeküdt, mert Áronon volt az őrködés sora. Áron leült a karám sarká-
ba, ahogy napról napra szokta, s az eget leste. Telt az idő, múlt az idő, de Csillag csak 
nem tűnt föl az égen. Áron sóhajtott, mert nagyon szerette volna látni szerelmesét, 
ha már feleségül nem adta az apja. De aztán leszállott az éjszaka, s eljött Péter, hogy 
az öccsét fölváltsa. Ő is sóhajtozott, ő is hiába. Telt az idő, múlt az idő, de Hold sem 
hágott föl az égre. Pétert Illés váltotta föl az őrködésben. Keletnek fordulva várt, vá-
rakozott, hogy az ég alja megszínesedjék. De hasztalan várt, az irgalmatlan sötétség 
meg sem lebbent. Illés fölrázta a két öccsét, s tanakodni kezdtek, ugyan bizony mi 
baja eshetett Napnak, Holdnak meg a kicsi Csillagnak. Úgy végezték, hogy elmen-
nek a konok királyhoz, s őt kérdezik meg a lányai felől. Három napig tartott, míg 
a szuroksötétben elbotorkáltak a királyi palotába. Ott aztán megtudták, hogy Na-
pot a huszonnégy fejű sárkány ragadta el, Holdat a tizenkét fejű, Csillagot a hétfejű.
- No - mondta Illés -, mi is megszabadítjuk felséges királyatyánk leányait, de jutal-
mul a kezüket kérjük. Nem azért volt konok a király, hogy az akaratát megmásítsa.
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- Inkább sohasem lássam őket, minthogy bojtárné legyen belőlük – ezt mondta a ki-
rály, s haragosan dobbantott. De ha ő dobbantott, Illés kétakkorát dobbantott.
- Ha nem adja szépszerivel - felelte Illés -, elvesszük erővel. A tetejében még a király-
ságát is felosztjuk magunk között, mert mi vagyunk a földkerekség leghatalmasabb 
bojtárjai.
- Majd adok én nektek királyságot! – kiabált a konok király, s a kardja után kapko-
dott. Még szerencse, hogy a sötétségben nem találta. A három legény pedig útnak 
eredt. Az orruk végét sem látták, nemhogy a lábuk alá nézhettek volna. Botorkáltak, 
mint a vakok, s olyan lassan haladtak, hogy tíz nap alatt tettek meg egynapi járóföl-
det. A tizedik napon Illés fölsóhajtott:
- Ekkora sötétségben bajos dolog sárkányra lelni - mondta.
- Majd csak rájuk találunk valahogy - felelt Péter. Megint mentek egynapi járóföl-
det, megint tíz nap alatt. Ekkor meg Pétert fogta el a csüggedés.
- Bajos dolog sárkányra lelni ekkora sötétségben - mondta.
- Majd csak rájuk találunk valahogy - biztatta két bátyját Áron. Mentek tovább lan-
kadatlan. A tizedik napon a három legény egyszerre megállott. Halovány derengést 
láttak, mintha a messzeségben egy kicsiny csillagocska világítana.
- Az én kedvesem világít ott - mondta Áron, s megindult, hogy a sárkánnyal meg-
vívjon. Ment a derengés iránt, s nemsokára elért egy nagy rézhídra. Amint a hídra 
rálépett, száz rézharang kondult meg. A nagy zengedelem csak akkor halt el, mikor 
megjelent a hétfejű sárkány.
- Mit keresel te itt - kérdezte a sárkány -, ahol a madárnak sincs helye?
- Téged kereslek, hogy megvívjak veled – felelte Áron. Vette a kicsi vesszőt, rásújtott 
a sárkányra. A csúnya állat azon nyomban elterült, azt sem tudta hol a feje, holott hét 
volt neki. Látta Áron, hogy a sárkány nem pusztult el, megtörülközött
hát gyorsan az erőszaporító kendőben. Derékon kapta a sárkányt, s úgy földhöz te-
remtette, hogy menten szörnyethalt. Akkor levágta mind a hét fejét. Csillag csak ezt 
várta. Leszaladt a várból, belevetette magát Áron karjába, s így szólt:
- Én a tied, te az enyém, ásó, kapa válasszon el egymástól. Gyorsabban haladtak, 
mert Csillag világított. Jó ideje mentek már, mikor ezüstös fényt pillantottak meg a 
fák között.
- Az én kedvesem világít ott - szólalt meg Péter, s megindult, hogy a sárkánnyal meg-
vívjon. A derengés iránt lépegetett, s nemsokára elért az ezüsthídra. Alig tette rá a 
lábát, megkondult száz ezüstharang. A nagy zengedelem csak akkor csitult el, mi-
kor megjelent a tizenkét fejű sárkány. Haragosan jött, tüzet okádott mind a tizen-
két fejéből.
- Hát te mit keresel itt, hol a madárnak nincsen helye? – kérdezte a sárkány.
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- Én téged, hogy megvívjak veled - felelte Péter. Fogta a kicsi vesszőt, megsújtotta 
vele a sárkányt. Az undokságos szörny tüstént elvágódott a földön. De már iparko-
dott is, hogy talpra álljon. Péter gyorsan megtörülközött erőszaporító kendőben, de-
rékon ragadta a sárkányt, s földhöz teremtette. Nagyot nyekkent a sárkány, s tizenkét 
felé lehelte ki a lelkét. Hold csak ezt várta. Leszaladt a várból, belevetette magát Pé-
ter karjába, s így szólt:
- Én a tied, te az enyém, ásó, kapa válasszon el egymástól. Most még gyorsabban 
haladtak. Útjukat Csillag és Hold ügyesen megvilágította. El is értek hamarosan az 
aranyhíd elé. A híd mögött pirosas fény csillogott.
- Az én kedvesem világít ott - kiáltott föl Illés, s futott, hogy a sárkánnyal megvív-
jon. A piros fény kalauzolta. Csakhamar megkondult száz aranyharang, ami arról 
tudósított, hogy Illés rálépett az aranyhídra. A nagy zengedelem csak akkor némult 
el, amikor lángok között megjelent a huszonnégy fejű sárkány.
- Mit keresel itt, hol a madárnak sincsen helye? - kérdezte a sárkány.
- Jöttem, hogy megvívjak veled - felelte Illés. Kapta a kicsi vesszőt, rácsapott vele a 
sárkányra. A förtelmes szörnyeteg lebukott a földre. De csak félig, már tápászkodott 
is, hogy rávesse magát Illésre. Amaz ügyesen megtörülközött az erőszaporító kendő-
ben, bátran átnyalábolta a sárkányt a derekánál, megforgatta, földhöz rittyentette. 
El is pusztult a sárkány egyszeribe. Erre várt csak a Nap. Mindjárt rohant le a vár-
ból, belevetette magát Illés karjába, így szólt:
- Én a tied, te az enyém, ásó, kapa válasszon el egymástól. Abban a szempillantásban 
elárasztotta a világosság a földet. Boldogok voltak az emberek, boldogok az erdő-me-
zővadjai, boldogok a fák, a virágok. Most tapasztalták csak igazán, mekkora áldás a 
fény, s milyen nyomorú az élet az örökös vakságban. A három legény feleségül vette 
a három királykisasszonyt. Azóta is boldogan élnek. Aki nem hiszi, nézzen az égre.
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2. számú melléklet
TERMÉSZETTUDOMÁNY

A fény megismerése 
(észlelése, érzékelése)

A fény természete és tulajdonságai 
– a fény és a látás, a fény fi zikája
A fény jelensége a természetben 
(kozmosz, a felettünk való ég fé-
nyei, nappal és éjszaka…)
Fényjelenségek az égen (sarki 
fény, csillagok, szivárvány…)
A Nap birodalma: az évszakok köre
A szín fi zikája, a színlátás
A látás, a látásérzékelés, az emberi 
szem és a látható fény titkai
Miért kék az ég, miért zöld a fű? 
– további rejtélyek

KULTÚRTÖRTÉNET 
A fény megismerésének története

Mitológia, antik tudományok, 
középkori felfogások, Descartes-
tól Einsteinig…
Csillagképek és történeteik
Archaikus világkép, égi valóság – 
a csillagos ég térképei
Ókori gondolkodók a csillagok és 
a bolygók mozgásáról
Csillagászok, bölcselkedők a koz-
mosz titkairól, például:
Leonardo da Vinci és a kozmikus 
egység, Carl Sagan és a művészi 
világegyetem 
Mitológiák a fényjelenségek tükrében

FÉNYTEMATIKÁK –
SZEMIOTIKA (jeltudomány)

A fény szimbolikája a vallások-
ban (fényteológia)
A nagy beavatások, az átmeneti 
rítusok vizsgálata
Női idolok, Vénuszok a neoliti-
kumból, Dema szobrok

VALLÁSOK
Fény és megistenülés
Buddhizmus
Indiai kultúra
Zsidó misztikus fi lozófi a
Keresztény – fényteológiák
Muszlim

NÉPRAJZ – FOLKLÓR
A tradicionális szokáselemek és a 
vegetáció természetes ritmusának 
éltetése a fény járásának, az évsza-
kok menetének tükrében (a négy 
évszak szimbolikája)
A fény útjának követése a magyar 
népszokásokban (pl. Luca-napi 
népszokások, betlehemezés, télte-
metés és farsangi alakoskodás…)
A fény jelensége a folklórban 
(naphívogatók, jeles napi dalok, 
kapusjátékok)
Fényhozó madarak (szépen zengő 
pelikán-, zsoltáréneklő-, arany-, 
babukamadár)
Az emberéletfordulói és a fény je-
lenvalósága az egyén ünnepi cso-
mópontjaiban

 A FÉNYMŰVÉSZET története
Művészettörténet: fény a szobrá-
szatban, a festészetben, az építé-
szetben…
A fény szimbolikájának vizsgála-
ta a művészettörténet aspektusá-
ból példákon keresztül
A zene, a színek és a fény
Fényszobrászat – fényfestészet
Művészetpszichológia és befoga-
dás esztétika
Síkidomok, formák, színek, 
színszimbolika – jelentések és 
értelmezési lehetőségek a kép-
zőművészetben – Johaness Itten, 
Goethe

A VILÁG ÚJ KÉPE és a fény
A fény, a tér, a mozgás és az idő
A virtuális világ és a fény
A város fényei
Technológia – mesterséges for-
rások
A világítás története (különös te-
kintettel a színjáték és a bábjáték 
műfaján keresztül)

BÁBJÁTÉK és fénynarratívák
A fény és az árnyék jelentésréte-
gei a báb esztétikában (árnyjáték, 
a fény narratívája a dramatikus já-
tékokban, a fény karakterkiemelő 
szerepe…)
Bábtechnikák és a világítás (fény-
források) vizuális nyelvének ko-
herenciája

TÁRSMŰVÉSZETEK és
JÁTÉKGYŰJTEMÉNY

Irodalom
Zene
Tánc/mozgás
Vizuális kommunikáció
Drámapedagógia

A VÁLASZOTT MESE 
ÉRTELMEZÉSE

Fény a mesékben (A Nap fája, Szé-
pen zengő pelikánmadár, A Nap és 
a Hold látogatása, A vándorlegények)
A választott mesém: A Nap, 
Hold, Csillag megszabadítása 
című magyar népmese
Értelmezésem: a mese a Menny 
és a Föld kettősségének, az egyen-
súlyra való törekvésnek a meséje
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3. számú melléklet
A művészetalapú beavató interaktív foglalkozáshoz szükséges és javasolt nyersanya-
gok, eszközök
Szükséges eszközök:
• zenei hanganyagot lejátszó eszköz
• 4 db LED refl ektor
• 15–20 db LED zseblámpa
• 6 db olló
• 4 db kb. 150–170 cm magas, könnyű szerkezetkész 

bábparaván (nincs bevonva drapériával)
• 1 db UV zseblámpa

Szükséges nyersanyagok:
• sárga színű UV test-festék (rúzs formájában)
• skiccpausz: 1 tekercs 84 cm-es, 3 tekercs 28 cm-es 
• 1 db vastag, fehér gyertya, alatta alátét (gyufa)
• 1 db bontatlan víztiszta takarófólia
• 3 tekercs alufólia 
• 80–100 db ruhaszárító facsipesz
• 30 db fehér textillel bevont kispárna
• 1 db csengő (vékonyhangú)
• fehér, 2,5–3 cm széles szatén szalag kb. 500 cm
• 3 db vastag spárgatekercs
• 1 db kétoldalú ragasztó
• 3 db, különböző színű, 150x400–600 cm drapéria (napsárga, fehér, világoskék)

A foglalkozás előtt előkészíteni:
• fehér, molinó nyersvászon-kendő: 30x30 cm, 30–35 db
• skiccpausz (28 cm szélesből): 28x100 cm-es 35 db
• alufólia: 60 cm hosszú 35 db

4. számú melléklet
A foglalkozás alatt hallható muzsikák, énekek:
Furulyaszó a Hortobágyi Pusztán – Cserháti népdalok furulyán
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=NyhhyczejX0
Béres János: Furulyaszó (Hívogató és pakuláros)
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=55Arzrsd5Zs
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Dűvő – Moldvai dallam
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=NSyqj1DXZKg
Baráz Ádám: Gyermekeknek I. füzet (Bartók Béla) – részletek
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=y0yMDtIQsW0
Népdal hárfán – Mohács ‚62 
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=MSYpd9EjSE4
Herczeg Flóra: A fényes nap immár lenyugodott
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=8V2koZFlNrw
Lendvai Judit: Én felkelék jó regvel, hajnalba
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Zlqd9i56duQ
Ajánlott hangzó anyag: Az univerzum hangja a NASA szerint
https://index.hu/tudomany/2016/02/12/ilyen_az_univerzum_szivverese/
https://www.youtube.com/watch?v=pzmkRJb8NPY

ABSTRACT

What makes a dramatic activity imbued with the puppeteer’s approach? When 
planning a complex, dramatic puppeteering activity, how will the selected topic 
alongside with the numerous artistic tools become coherent? How to exercise the 
principle of the relatedness of everything involved even in the course of just one single 
activity? In order to organize all assembled knowledge, ideas as well as the context 
of asking about the topic coherently, and thus to compile the right set of activities, 
game-masters will have to fully identify themselves with the topic; in the case of a 
dramatic activity with a puppeteer’s approach, game-masters need to indulge in both 
the content and the actual process which they want the participants to undergo. As 
for the analysis of tales and review of activities, my idea is to take the Reader along 
the creative process from selecting a topic through choosing the tale to planning 
the particular activities that I believe will off er the experience of transubstantiation, 
border crossing and animation. Th ere is no way for me to elaborate on just what 
attitudes game-masters need to acquire for the kind of togetherness that can address 
the personal during the activity; nevertheless, I will try to provide some hints in the 
way I articulate.

Keywords: puppeteer’s approach, rite, artistic initiation, dramatic model, desire to 
animate, transubstantiation, process of reproduction, symbol formation, abstraction
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TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA 
 HOVÁNSZKI JÁNOSNÉBARÁTLÁSZLÓ BERNADETT

„ANGYAL, KANGYAL, MIKULA…”
Értékápolás, értékközvetítés a zenei nevelés folyamatában

֎

A címben jelzett szöveg egy kiszámoló népi gyermekmondóka kezdősora. A célunk 
az, hogy bebizonyítsuk, a művészeti nevelésen belül a zenei nevelésben egyetlen gyer-
mekmondóka is milyen sok értelmi, érzelmi, mozgási üzenetet hordoz. A felvillantott 
példákkal segítséget kívánunk nyújtani az innovatív pedagógiai gondolkodás meg-
valósításához, a döntés szabadságához, ami szándékunk szerint igazolja, hogy a népi 
mondóka eredeti rendeltetésén túl, milyen sokoldalúan felhasználható a zenei rész-
képességek fejlesztéséhez. Mindezt igyekszünk élményszerű, cselekedtető, komplex 
módszertani szemlélettel alátámasztani. Ezzel a hozzáállással meggyőződésünk sze-
rint segíthetjük a ránk bízott gyerekeket egyrészt a negatív élmények, hátrányok le-
küzdésében, másrészt a pozitív önértékelés kialakításában.  A művészetekkel való 
ismerkedés, azonosulás az egész személyiség fejlődését befolyásolja.

A célunk elérésében bizonytalankodók gondoljanak a mustármagra, amely: 
„minden magoknál kisebb, mégis fa nevelődik belőle, hogy az égi madarak reá száll-
nak és fészket raknak ágain.” (KODÁLY, 1982: 77.).

Kiindulásként szem előtt tartjuk, hogy: „A művészeti nevelés a személyiség in-
tellektuális, emocionális, kulturális, erkölcsi, esztétikai, kreativitásra irányuló, testi 
és szociális fejlesztésének szolgálatában áll.  Minden gyermek számára legyen hozzá-
férhető, azok számára is, akik valamilyen fogyatékossággal szenvednek.” (L. NAGY 
KATALIN, 2009.).

A művészettel történő személyiségformálásnál fi gyelembe kell venni a korosztá-
lyi jellemzőket, sajátosságokat. A nevelés folyamatában az első lépcsőfok az érzéke-
lés öröme, hiszen körülbelül 2 éves korig csak az öröm hajtja a gyereket az élmény 
felidézésére pl. csiklandozás a mondóka végén. A következő fokozat a szimbólum 
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megjelenése, ami körülbelül két és fél éves kortól jellemző a gyerekekre, amikor a 
mondókák, énekes játékok szereplőiként nemcsak emberi tevékenységeket, szerep-
játékot, hanem képzelőerőt igénylő elvont jelképrendszert (liliom, mély kút, koszo-
rú, diófa stb.) is meg tudnak jeleníteni. A szimbólum megjelenése lassan elvezeti a 
gyereket az absztrakt gondolkodáshoz, ami a művészet megértésének az alapja. Ez 
a folyamat életünk végéig is tarthat. A fejlődési folyamat következő fázisa az él-
mény-gondolkodás, ami körülbelül 5–6 éves kortól jelenik meg a gyermekek éle-
tében. Ha kellően aktívan és szabadon nőtt eddig a gyermek, akkor tapasztalatait 
felhasználva új helyzetekben is megoldást talál. Az élmény-gondolkodás így segíti a 
gyermek személyiségének fejlődését. 

A művészettel nevelés kérdéskörén belül folyamatos igény a komplexitás lehetősé-
gének kiaknázása, megvalósítása. Gyakran ez egy közös téma többféle feldolgozását 
jelenti, ami elsősorban oktatási célú értelmi megközelítés, de a művészetek tényleges 
kapcsolatát legfőképpen egy közös esztétikai szemlélet adná meg. A következőkben erre 
próbálunk alternatívákat mutatni, megkeresve az egységet biztosító összehangoló elvet.

1. A KOMPLEXITÁS LEHETŐSÉGEI

1.1. A közös játék egy háromszéki találós kérdéssel indul: 
Ajakomat csókolgatják,

Hátam nyolcan lapogatják,
Szellőztetnek sok ablakon,

Ezt szó nélkül nem hagyhatom.
Vagy sírok, vagy nevetek,
Ugyan bizony mi lehetek?

1. példa
Forrás: FARAGÓ–KONSZA, 1957.

https://mek.oszk.hu/06200/06234/html/nepdalok0010050043.html

A találós kérdés megfejtése: furulya.

1.2. Továbbá megismerkedünk a furulya fajtáival (1. számú melléklet): 
• szoprán furulya, 
• alt furulya, 
• tenor furulya, 
• basszus furulya. 

1.3. Ahhoz, hogy a furulyajáték hangulatát illusztrálni tudjuk, segítségül hívjuk 
Tamási Áron Erdélyi társaság című novellájának részletét és három népdalt, ami 
szoprán furulya előadásban hangzik el.
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„A magyar legény, Lőrinc betér a kocsmába, s odaül a román legény, Demeter 
mellé. A román legény egyet sem szólt, hanem bizalmatlanul tekintett rá, majd azt 
a nagy fekete kalapját közelebb húzta magához. […] A korcsmáros […] hozta a fél 
liter bort s a kért három poharat. Lőrinc töltött az egyikbe, majd felemelte, és a ro-
mán legény felé sandítva így szólt:

– Ha volna egy társam, azzal innám. De hejh! Mindig egyedül van a magyar!
A román legény most sem méltatta fi gyelemre, de érthetett magyarul, mert elé-

vette a tarisznyáját, s abból furulyát bujtatott ki, mintha meg akarta volna mutatni, 
hogy a román is mindig egyedül van. Szép karikás furulya volt, három rézkarikával, 
s a színe barnafényes, mint a pásztorok haja. Mindjárt a szájához emelte, és játszani 
kezdett rajta. Olyan szívfájdító és messze szóló dallamot fújt. […]” (TAMÁSI, 2002.)

2. példa
Forrás: TÖRZSÖK, 2011: 31.

„Majd maga elé tette a furulyát és messze nézett, mint az előbb a nóta. Lőrinc nem 
azt mondta neki, hogy nézzen még messzebbre, hanem felvette a furulyát, és egy 
szöktető nótát kezdett fújni rajta.” (TAMÁSI, 2002.)

3. példa
Forrás: TÖRZSÖK, 2011: 36.

ikka2.indb   59 2020. 02. 04.   16:53:01



• 60 •

„A román legénynek odafordult lassan a feje, mint a napraforgó, majd lassan fel-
emelte a karját, és a Lőrinc vállára tette. 

– Muzsikaszóval szép megértés van – mondta. Lőrinc abbahagyta a nótát, és így 
felelt:

– Mert a muzsikaszó a szívet tekinti.
Csakugyan a szívet tekintette, mert jól megindult a beszélgetés. […] Amikor ismét 

ittak egy pohárral, a román legény olyan barátságba szökkent, hogy mindenképpen 
szeretett volna Lőrincnek adni valamit. Keresgélt is sokáig valami mozdítható dolog 
után, de szegény volt, s nem talált.

– Ne erőltesd magadat, Demeter! – csillapította Lőrinc.
– De én akarom, hogy örökké megemlékezzél rólam.
– Ha olyan erősen akarod, akkor add nekem a furulyád harmadrészét, vagyis az 

első karikáig.
Nagyon megijedt Demeter, de amikor Lőrinc jól megmagyarázta, hogy ő csak jel-

képileg akarja az első karikáig, akkor Demeter boldogan ajándékozta oda neki. Még 
azt is mondotta, hogy örökké Lőrincre fog gondolni, amikor a szíve elévéteti véle a 
furulyát. S mintha Isten kormányozta volna ezt a találkozást, nemsokára egy szász 
legény is belépett a korcsmába.

– Tud-e maga furulyázni? – kérdezte Lőrinc.
– Semmiképpen nem. – felelte a szász.
Nagy baj volt, hogy a szász nem tudott megfelelő dallamot fújni a furulyába, de 

valahogy mégis segítettek rajta, mert Lőrinc addig unszolta, amíg énekelt nekik egy 
szász éneket. Ötször-hatszor elénekeltették vele a dalt.” (TAMÁSI, 2002.)

4. példa
Forrás: TÖRZSÖK, 2011: 33.
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„– Nagyon jól előre megy! – örvendezett a szász legény, és úgy kinyílott a szíve, 
hogy Lőrinc indítványára Demeter nekiajándékozta a furulya közepét. A szász le-
gény nem értette, miképpen lehetséges, hogy valami az övé legyen, s mégis más ve-
gye hasznát, de Lőrinc megmagyarázta neki.

– Ez a furulya a mi közös kincsünk.” (TAMÁSI, 2002.)

1.4. Ezután megkeressük a furulya szinonimáit, melyek a következők: 
• furuglya (régi, népies)
• pásztorsíp
• fűzfasíp
• síp
• pikula (tájnyelvi)
• tilinkó (tájnyelvi)
• tilinka (tájnyelvi)
• csilinka (tájnyelvi)
• csimpolya (tájnyelvi)
• tutu (tájnyelvi)

1.5. A szinonimák közül a tájnyelvi pikula kifejezéshez keresünk mondókát:
Angyal, kangyal, mikula,

Nyolc dob meg egy pikula.
Irgum-burgum, parafi n,
Ince pince, te vagy kinn.

5. példa
Forrás: FORRAI, 2016: 135.

A mondókának a néprajzi műfaji hierarchiában máig nincs kellő rangja. „Ha a 
népköltési műfajokat megszemélyesítenők, akkor a gyermekmondóka valamilyen kis 
Hamupipőke volna, míg méltán közismert és közkedvelt, rangos-neves bátyjai és 
nővérei, mind például a népmese vagy népballada, fényes királyúrfi ként táltospari-
pákon vitézkednek vagy ragyogó királykisasszonyként hatlovas hintón csodáltatják 
magukat, addig ő a maga gyermeki maszatosságával és egyszerű ruhácskájával a tűz-
hely hamujában vagy az út porában játszadozik.” (FÁBIÁN–FARAGÓ, 1982: 5.)

Ha az Angyal, kangyal, mikula… kezdetű mondóka jellemzőit megvizsgáljuk, jó 
néhány dolgot megtudhatunk róla:

•  funkcióját tekintve: kiszámoló mondóka;
•  szövegét tekintve: ritmikus halandzsa szöveg, amivel gyakran találkozunk eb-

ben a műfajban, hisz a gyerekeknek nem kellően fejlett még a kifejezőkészsége;
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•  formavilágát tekintve: a mondóka négy darab bipódikus motívumból áll. Min-
den motívumnak azonos a ritmikája, vagyis izoritmikus. Azért fontos a forma-
világra odafi gyelni, mert így megtanulják a gyermekek ebben a korban, hogy a 
hallható dolgokban is egyfajta rend uralkodik;

•  hanglejtés szempontjából: a mondóka deklamáló hanglejtésű, ami ének-beszéd-
szerű mondókázást jelent. 

A mondókánk tehát komplexitást sugall, hiszen magában rejti az anyanyelv meg-
alapozásához szükséges szókincsbővítő beszédet, a zenei anyanyelv fejlesztését szol-
gáló dallamos hanglejtésű ének-beszédet, ritmust és mozgáskultúrát. A fejlesztés 
szempontjából fontos még fi gyelembe venni: „…a gyermekmondókák nemcsak 
függőlegesen, a felnőttek folklórja felé, hanem vízszintesen a gyermekfolklór töb-
bi műfajai felé is mennyire nyitottak…” (FÁBIÁN–FARAGÓ, 1982: 14.). A gyer-
mekmondóka műfaji sajátosságain túl a zenepedagógiai szerepe sem elhanyagolható. 
Ennek bizonyságaként bemutatunk néhány gondolatébresztő, kreatív zenei játékot. 

2. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉKOK

2.1. Ritmus- és formafejlesztő játékok, egyenletes lüktetés kifejezése körben állva

2.1.1. Alapfeladatként a kiszámoló mondókát deklamálva mondjuk és négy darab 
előttünk álló kockát megérintünk motívumonként egyenletesen. Ha fakanál bá-
bot (2. számú melléklet) használunk a játékhoz, akkor a lüktetés hallhatóvá is válik.

1. ábra: A négy kocka megérintése motívumonként.
(Saját ábra.)

2.1.2. A résztvevők kört alkotnak és a mondóka mondogatása közben először egyen-
letesen tapsolnak, majd egyenletesen helyben járnak és egyenletesen tapsolnak egy-
szerre.
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2.1.3. A kört alkotók egyenletesen ütögetik a térdüket egyenként haladva, folyama-
tosan bal, majd jobb kézzel. A folyamatot meg is lehet fordítani, ha ellentétes irány-
ba folytatjuk a térd ütögetést.

2.1.4. Egyenletes adogatással is ki lehet fejezni az egyenletes lüktetést. Lehet a diót, 
kis labdát, kockát stb. kézről kézre adni. Érzékelhetik az egyenletes lüktetést, miköz-
ben kézkoordinációjuk is fejlődik.

2.1.5. Körben térdepelnek a résztvevők és egyenletesen megérintik először a saját tér-
düket, majd háromszor a padlót. Ez másféle módon is játszható: egyszer a saját tér-
dét, majd háromszor a bal oldali, majd a jobb oldali szomszéd térdét érinti meg. Így 
a mondóka mondogatása közben formát is érzékelhetünk, ugyanis motívumonként 
ismétlődik a mozdulat és kiemelkedik a motívumsúly.

2.1.6. A játékosok motívumonként karemelgetést végeznek váltott kézzel, majd pá-
ros karemelgetéssel.

2.1.7. Csípőfordítással jobbra-balra motívumonként egyenletes mozgással is kísér-
hetik a mondókát.

2.1.8. Derékhajlítás és magastartás motívumonkénti váltása is jól alkalmazható a 
mondóka mondogatása közben.

2.2. Ritmus- és formafejlesztő játékok, egyenletes lüktetés körben járva 

2.2.1. A kört alkotók felállnak, és a mondóka mondogatása közben egy motívumra 
lépnek, majd egy motívumra helyben járnak. Majd ezt folyamatosan váltogatva is-
mételgetik. 

2.2.2. A játékosok a kör közepe felé lépkednek, így egy motívumra szűkül a kör, majd 
a második motívumra hátrafelé sétálnak, így bővül a kör. 

2.3. Ritmus- és formafejlesztő játékok, egyenletes lüktetés kifejezése szabadon

2.3.1. Mondókázás közben az egyenletes labdázás, trambulinon ugrálás, ugróköte-
lezés stb. is megoldható.

2.3.2. Robotjátékot is játszhatunk mondóka ismételgetése közben. A „robotok” jár-
kálnak és motívumonként hirtelen irányt váltanak. 

2.4. Ritmus- és formafejlesztő játékok, a mondóka ritmusának kifejezése

2.4.1. Mondókázás közben tapsoljuk a mondóka ritmusát. A tapsolást kiválthatjuk 
diók összeütögetésével, dobolással, ritmusbot ütögetéssel stb. 

ikka2.indb   63 2020. 02. 04.   16:53:01



• 64 •

2.4.2. Ugróiskolában is kiugrálhatjuk a mondóka ritmusát:
Jelen ábrán csak egy motívumot jelenítettünk meg, de értelemszerűen az ugróisko-
la egészében négy motívumnyi.

Két láb egyszerre = titi / Egy láb egyszerre = tá

2. ábra: Ugróiskola a mondóka ritmusára.
(Saját ábra.)

2.5. Ritmus- és formafejlesztő játékok, az egyenletes lüktetés és a ritmus összekapcsolása

2.5.1. A játékosokat két csoportra bontom. Az egyik csoport egyenletest üt, a másik 
csoport (más hangszínnel) a ritmust hangoztatja. A csoportok munkáját a pedagó-
gus két fakanálbábbal - pl. lány-fi ú – segítheti (2. számú melléklet). Így látható lesz 
az egyenletes lüktetés és a ritmus különbsége, és hallható az együtthangzás is. 

2.5.2. Egyenletes járás közben lehet a ritmust tapsolni. Így fejleszthető a kéz és a láb 
koordinációja.

2.5.3. Ritmuszenekart is szervezhetünk reprodukálható és improvizált ritmussal egy-
aránt. Itt jól felhasználhatóak a saját készítésű és készen vett ritmusjátszó hangszerek. 

2.6. Ritmus- és formafejlesztő játékok, tempóérzékelés

2.6.1. A gyorsabb és lassabb tempó közti különbséget is jól lehet érzékeltetni mon-
dókázás közben. A tempóváltást ritmushangszerrel lehet jelezni.
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2.6.2. A mondókát egyre gyorsabban és hangosabban mondjuk el. Kipróbálhatjuk 
a fordított tempót is, amikor gyorsan és hangosan kezdünk, és fokozatosan lassu-
lunk és halkulunk. 

2.6.3. A tempó és dinamika minden variációját kipróbálhatjuk. Például gyorsan-han-
gosan, lassan-hangosan, gyorsan-halkan és lassan-halkan.

2.7. Hallásfejlesztő játékok

2.7.1. A mondókához dallamot találunk ki, hisz a dallam nélküli mondóka lehetősé-
get kínál a kreativitásra, a zenei memória fejlesztésére és az együtténeklésre. Általá-
ban ismert dallamfordulatok jönnek elő, így mindenki számára könnyen énekelhető. 
A közölt dallampéldák egy továbbképzés során jöttek létre, de a példavariánsok min-
dig az adott együttjátszók tudásanyagától, az ösztönös és tudatos kreativitás egy-
máshoz viszonyított mértékétől függ. A lekottázott dallampéldákat azonos, d=dó 
szolmizációs alapra helyeztük.
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6. példa
(Saját készítés.)

2.7.2. A játszók gyorsabban megjegyzik a megzenésített dallamot motívumonkénti 
dallamvisszhanggal, így lehet segíteni a zenei memória fejlődését. 

2.7.3. A megjegyzett dallammal dallambújtatást is játszhatunk. A dallambújtatáshoz 
nagyon eredményesen használható a tölcsérbáb (3. számú melléklet). 

2.7.4. Az eddigi ismereteink alapján zenekart is alakíthatunk. Az énekelt mondó-
kához a felnőtt szereplő(k) dallamjátszó hangszeren játszanak például furulya, me-
tallofon, hanglapok, a többi szereplő pedig ritmusjátszó hangszeren kíséri a kreatív 
dallamú mondókát például terméshangszerek, kreatív hangszerek, ritmushangsze-
rek.

ikka2.indb   66 2020. 02. 04.   16:53:01



• 67 •

3. ÖSSZEGZÉS

Kisgyermekkorban a művészeti nevelés nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is, hi-
szen „… az igénytelenség rögződése előtt a gyermeknek igazi zenei élménnyel kell 
találkoznia. El kell érnünk, hogy legbensőbb énjének ajtaja megnyíljon, és nyitva ma-
radjon…” (BALASSA, 1994.).

A komplex művészeti nevelés során a siker mértékét mindig meghatározza a peda-
gógus-gyermek-művészeti tevékenység interakciója. A művészettel való megismerke-
désnek születéstől kezdődően folyamatosnak kell lenni, és egész életen át kell tartani, 
mert a művészet elemi emberi szükséglet. Szerteágazó funkciója van: motivál, vigasz-
tal, gyógyít, tanít, szórakoztat stb. és közben képessé tesz arra, hogy biztos érzékkel 
meg tudjuk különböztetni a kiemelkedőt a jelentéktelentől. A stabil értékítélet, azért 
fontos, mert „… a szellemi környezetszennyezés talán veszélyesebb a biológiainál, 
mert egy ideig tünetmentesebb.” (SZOKOLAY, 1999: 46.).

„A közölt zenei játékok alkotást, kalandot, feltöltődést, örömteli kihívást jelen-
tettek a kipróbálásuk során, amit tetszőlegesen lehet változtatni, továbbgondolni, 
újraalkotni, de az értékelvű zenepedagógiai szempontokat és a fejlődéslélektani állo-
másokat az óvodában is fi gyelembe kell venni, mert a zenei (…) jó ízlés (…) nehezen 
rontható el később. Ezért ügyeljünk az első benyomásokra. Az egész életre kihatnak. 
Teremtsünk jó zenei óvodákat mindenki számára.” (KODÁLY, 1982: 198.)
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MELLÉKLET

1. számú melléklet

A furulya fajtái
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Furulya

2. számú melléklet

Fakanál báb
Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/481463016388616933/
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3. számú melléklet

Tölcsérbáb
Forrás: https://www.katica.hu/babok/

1064-gkso244-tolcserbab-fa-fejjel-1-db-4-fele-goki.html

Tölcsérbáb bújtatva
Forrás: https://www.jatekanno.hu/tolcserbab-4-fele-alommanok-3521

ABSTRACT

Th e words in the title are the opening line of a counting-out rhyme. Th is paper 
sets the objective of demonstrating that in art education (more specifi cally, music 
education) a single nursery rhyme may carry a number of intellectual, emotional and 
locomotive meanings. Th e examples shown will provide insights into an innovative 
kind of pedagogical thinking and will provide help in its implementation. Th ry 
have been designed to show that folk nursery rhymes, in addition to their original 
functions, can be used for developing musical abilities in all directions. All this is 
supported by a complex, interactive and entertaining methodological approach.

Keywords: music education, counting-out rhymes, musical games, development 
of musical abilities, fl ute-pikula
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BUJDOSÓNÉ PAPP ANDREA

„HÁT TE KI VAGY?”
Én(sz)építés a művészetek eszközeivel

֎

„Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra.
Perzselő szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem.

Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra.
Korgó éhet kelteni a jóra: ezért jöttem.”

(Weöres Sándor: Nem szándékom)

1. BEVEZETÉS

A gyerekirodalmi szövegek identitásformáló szerepének ‒ elsősorban kognitív pszi-
chológiai, gyermeklélektani, műfajelméleti szempontú – feltérképezését, jellemző 
szövegpéldáit A teljesség harmóniája I. kötetben megjelent Én(sz)építő szövegek. Iden-
titásformáló gyerekirodalmi alkotások című elméleti jellegű, alapozó dolgozat tartal-
mazza (BUJDOSÓNÉ PAPP, 2020: 93–119.). Jelen tanulmány pedig azt a folyamatot 
igyekszik megmutatni, melynek során a gyermeki énfejlődést érintő irodalmi alkotá-
sok saját, egyéni élményeinket is képesek előhívni, és a közös befogadás és alkotás so-
rán mozgósítjuk ‒ felfedezzük, megéljük ‒ a változatos, komplex személyiségformáló 
lehetőségeket. A művészettel nevelés hatásmechanizmusait kívánjuk tehát példázni.

Ez a képzési anyag ‒ Mira Lobe A kicsi én én vagyok című verses meséjét közép-
pontba állítva – az én-keresés és az én-megfogalmazások művészi megközelítéseiből, 
értelmezési lehetőségeiből igyekszik néhányat megmutatni. A témafeldolgozás során 
a kiinduló, vezető modalitás a verbalitás: a művészi, irodalmi nyelvhasználat – asz-
szociációs, szimbolikus, strukturális, zenei – élményéből próbáljuk előhívni az egyé-
ni értelmezéseket.
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Gyermekkorban az ismeretátadás és a képességfejlesztés elsődlegesen cselekvése-
ken, tevékenységeken keresztül történik. Az irodalmi alkotások élményét is a fes-
tés, rajzolás, éneklés, zene, mozgásos- és szerepjátékok teljesítik ki. Ezért az a célunk, 
hogy példákat mutassunk az igényes anyagválasztás mellett, olyan új technikákra, 
módszertani fogásokra, játékokra, amelyeket szívesen és eredményesen tudnak majd 
használni a pedagógusok. Azoknak a szakembereknek kívánunk segítséget nyújta-
ni, akik a művészettel nevelés folyamat-élményét szeretnék megélni és megéreztetni 
a mindennapok gyakorlatában, az 5–10 éves gyerekeknek tervezett, komplex művé-
szeti projektjeik megvalósításakor. 

2. A KOMPLEX MŰVÉSZETI NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE

A kisgyermek a körülötte lévő világ felfedezésére törekszik. A felfedezés eszközei az 
érzelemvezérelt mozgás, a beszéd, a gondolkodás: vagyis a játék, a tánc, a mese, az 
ének, a rajzolás, a bábozás. Kezdetben utánozza a környezetétől látottakat, majd új, 
saját utakat keres a kifejezésre. Kíváncsiságát, tudni akarását, kreatív cselekvését kell 
támogatnunk és elismernünk, valamint megfelelő ösztönző mintákat adni a bevé-
séshez ebben az érzékeny időszakban.

A művészettel nevelés tartalmában és módszereiben mindig érvényesül a világ 
megismerésére való törekvés és benne önmagunknak, az én világának a felfejtése. 
A komplex művészeti nevelés alatt pedig elsősorban a gondolatok, életérzések művé-
szi közlésének azt a módját értjük, melyben több művészeti ág (képzőművészet, zene, 
tánc, irodalom, építészet stb.) kifejezési nyelve együtt jelenik meg. Ezek alappillérei a 
mozgás, a hang és a kép. E három világot az öt emberi érzékszerv egyetemleges mű-
ködése szétválaszthatatlanul kapcsolja össze (DESZPOT, 2008.).

A komplex művészeti nevelés lényegi jellemzőinek ‒ Deszpot Gabriella, Kiss Vi-
rág, Pallag Andrea, Skrapits Borbála és Trencsényi László munkái alapján ‒ a kö-
vetkezőket tartjuk: 

• egészlegesség-komplexitás, az a holisztikus szemlélet, amelyben a részek ösz-
szessége még/már egy új minőség, és amely mindig az egészlegesség felé mutat;

• személyiségközpontúság mint a személyiségfejlődés segítése; az individuum 
elismerését, az egyszeri/egyedi személyiség kialakult értékrendszerének tiszte-
letben tartását jelenti; identitás-képzés;

• gyermekközpontúság, amely a gyermek testi, lelki, szellemi ismérveiből 
együttesen indul ki az életkori sajátosságok szerint; játékosság-mozgás-aktivitás;

• nyitottság mint a szempontváltás állandó, folyamatos gyakorlása; improvizáció
• szituativitás, vagyis a „helyzetbe hozás” az intelligencia fejlesztésére; 
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• sajátos szükségletekből való kiindulás, amely mindig fi gyelembe veszi az „itt 
és a most” jelenségeit, tehát az egyéni és a közösségi igényeket összeveti a kiin-
dulási helyzet lehetőségeivel; esélyteremtés;

• érzelmi biztonság, az elfogadás, amely lelkileg megalapozza a fejlesztő-tudás-
szerző folyamatokat;

• képességfejlesztés prioritása, amely a gyermek saját legjobb lehetőségeinek a 
megvalósítását elsősorban gyakorlati tevékenységek útján kívánja megvalósíta-
ni; és ehhez az ismereteket, mint aktivizálandó tudásalapot kezeli;

• folyamat-irányultság, amely nem a végső produktumot, a teljesítményt tartja 
a legfontosabbnak, hanem mindazokat az interiorizációkat, interakciókat, ame-
lyek a fejlesztés során megvalósulnak;

• kreativitás mint az alkotó magatartás középpontba állítása (például a rugal-
masság alakításával, a kísérletezéssel, próbálkozással, a nyitottsággal; a diver-
gens gondolkodás révén; a buzdítással az eredetiségre; a kitartás értékelésével; 
az autonómia tiszteletben tartásával);

• kooperativitás, közösségépítés, képes együttműködést és élményközösséget te-
remteni;

• sajátos kommunikációs forma, a művészet változatos nyelvrendszere ha-
tékony ismeretközlést tesz lehetővé az egyén számára önmaga és mások felé 
(DESZPOT, 2008., KISS, 2014., PALLAG, 2014., SKRAPITS, 2014., TREN-
CSÉNYI, 2000.).

A művészet funkcióját tekintve: értékközvetítés, a műalkotás funkcióját tekintve: 
értéknyilvánítás. Ez az értékközlés egyben identitásközlés is, ami csoportértékeket 
is magában foglal, kifejez. A különböző alkotó- és befogadó csoportok között a mű-
vészi nyelv, az esztétikai élmény segítségével folyamatos párbeszéd, értékcsere zajlik. 
Trencsényi László felfogása szerint a művészetpedagógia legfontosabb feladata, hogy 
a résztvevők közt konstruktív értékcsere, közvetítőfolyamat induljon be és maradjon 
fenn (TRENCSÉNYI, 2000: 28‒31.).

2.1. Alapelvek 

• A művészeti tevékenységek menete, időtartama, tempója, fókusza eltérhet az 
előzetesen tervezettől. A sikeres csoportmunka alapja és feltétele az empatikus 
együttműködés mellett, az egyéni elképzelések értékként kezelése, az önérvénye-
sítés képessége. Amikor minden alkotó szabadon elmondhatja azt, amit érez, amit 
gondol az alkotás(á)ról, az egyéni- és a csoportérdek is érvényre jut(hat). Ez az ide-
ális állapot csak jó hangulatú, oldott légkörben, rugalmas, nyitott, asszertív já-
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tékvezetés esetén valósulhat meg. A rugalmas, résztvevőkhöz igazított tartalom 
többnézőpontú megközelítést és feldolgozást igényel.

• A passzív befogadás helyett jellemzően teremtő funkciójú, sokirányú aktivitásra 
épülő cselekvéssorokból épül fel a tevékenység.

• A pedagógus rugalmas, nyitott, empatikus, egyenrangú partner, „beavatkozása” 
személyes, különleges, egyedi irányba mozdítja a folyamatot.

• Sok utat bejárunk, sok különböző eredményre jutunk ‒ minden problémához meg 
kell keresni a megfelelő feldolgozási módot és formát. Azt, ami örömmel, elége-
dettséggel tölt el bennünket.

• Minden szubjektív élettapasztalat érvényes és egyenlő értékű.
• A mások mintájából való építkezés gazdagítja a saját személyiségemet és fordítva. 

Ez a felismerés segíti a társak elfogadását, a közösség megbecsülését.
• A közös alkotás lehetővé teszi, hogy a résztvevők különböző mértékben és mély-

ségben – fi zikai, érzelmi, értelmi, karakterbeli tulajdonságaik vagy pillanatnyi 
állapotuk szerint ‒ kapcsolódjanak be a tevékenységbe. A szabadon választott sok-
féle szerep között nincs értéksorrend, mindenki hasznosnak érezheti magát.

• A művészeti tevékenység a tolerancia, a másság elfogadásának is fontos színte-
re, hiszen alapvető jellemvonása a művészi szabadság, az egyéniség megjelenése, 
a másság értékelése.

• A feltételek megteremtése lényegi kritérium: alkotásra inspiráló légkör, változatos 
anyagok/eszközök biztosítása, a szabad választás lehetőségének biztosítása.

3. MESE ÉS VERS ALAPÚ, KOMPLEX SZEMLÉLETŰ 
IDENTITÁSMEGKÖZELÍTÉSEK

3.1. Világteremtés szavakból

Karácsony Sándor így fogalmazta meg a nyelv és az irodalom titkát: „A nyelvi jel je-
lentésének a mélyén egyetemes jelentés rejtőzik. Aki erre rábukkan, az jelképnek érzi 
a jelt, és ez az irodalom.” (KARÁCSONY, 2006: 15.).

„A műalkotás funkciója nem intencionális és nem is tematikus; azaz nincs tanító 
szándéka, nem közöl valamilyen megfellebbezhetetlen mondanivalót, hanem sokkal 
inkább egy rendet, egy harmóniát közvetít, a káosz, a zavar meghaladásának az esz-
közét nyújtja, nem oktató tartalmat, hanem formát ajánl. […] A művészet alapvető 
funkciója az, hogy megtanítsa az egyes embert megfelelően válaszolni, felelni a világ 
kérdéseire.” (TRENCSÉNYI, 2000: 22.) Így az irodalmi nevelés során sem teszünk 
mást, mint – különféle módon és szinteken – megpróbáljuk a szavak jelképiségé-
ben megtalálni, nyelvbe önteni és kifejezni a személyes létünk (világ)tapasztalatait.
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3.1.1. A mese: a világ(unk)ról szóló beszéd (BUJDOSÓNÉ PAPP, 2017: 73–76.)
Mióta világ a világ, az emberek történeteket mesélnek egymásnak az őket körülvevő 
világról és benne önmagukról. Ezek a történetek, mesék a felfedezés és a feldolgo-
zás élményével ajándékoznak meg. „A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek 
megtanul a saját lelkében olvasni.” (BETTELHEIM, 1985: 17.) A gyermek legmé-
lyebb érzései, reményei és szorongásai találnak visszhangra a mese motívumaiban, 
így a szórakoztatáson túl a mese fejleszti a gyermek önismeretét, elősegíti személyi-
ségének fejlődését, róla szóló beszéd, az én egy darabja. A mese mindig a gyermek 
valóságos lelki és érzelmi színvonalán fejti ki hatását. „Hogy egy gyermeknek egy 
adott életkorban melyik mese a legfontosabb, teljességgel attól függ, hogy éppen hol 
tart a lelki fejlődésben, hogy éppen milyen problémák foglalkoztatják leginkább.” 
(BETTELHEIM, 1985: 15.)

A mesék hallgatása, olvasása az ismeretek megszerzésének egy sajátos módja: nem 
készen kapott tudás, hanem mindig egyéni, érzéki és értelmi megismerés, alkotó 
cselekvés és tapasztalatszerzés. A mesélés következményeként a gyerekben kialakul és 
megszilárdul egy struktúra, amely nevelni fogja őt, egyfajta világélménymintát kap, 
épít magának. A mesék közlik először a gyerekkel, hogy a világban van gonosz, rossz, 
de az legyőzhető. Ez talán a legfontosabb információ a világunkról: a kisgyermek 
számára egyedül felfogható szimbolikus nyelven megfogalmazott teljes világkép.

A mese segít megismerni és felismerni a jót és a rosszat, a követendőt és elutasítan-
dót. Ebben a világban minden egyértelmű, természetes és világos. A mese üzenete 
minden esetben érvényes és igaz: a hősök jó-rossz bipolaritása, az esztétikai és etikai 
kategóriák egybefonódása ‒ aki jó, az szép és igaz, aki gonosz, az csúnya, rút és ha-
mis – a gyermeki értelmezést segítik. 

A jó mesében az erkölcsi tanulság implicit módon fogalmazódik meg, hiszen a me-
sék konkrét, cselekvéses helyzet- és problémamegoldási mintákat kínálnak. A mese 
erőt ad ahhoz, hogy a világ pozitív, szerethető oldalával azonosuljunk. 

A mesehallgató gyerek képet készít a történethez: saját, egyedi, önmagából épü-
lő képet. Ez a pszichikus feszültségek képi feldolgozása, az elaboráció, amely oldja a 
szorongást, fejleszti a fantáziát, segít az identitás megtalálásában és megőrzésében, 
egyben az olvasóvá nevelés kezdete. A mese fi kció, csoda, varázslat, amely kitárja az 
otthon kapuit, a fantázia világába repít. A szárnyalás művészete. A mesélés indítja el 
a teremtő képzeletünket, a mese a derű, az érzelmi intelligencia forrása. Egy olyan 
sajátos irodalmi műfaj, amely segít a gyermeknek megtalálni a helyét a világban, le-
győzni a félelmeit, küzdeni a jóért. A gyermeket megszólító mese mindig valamifé-
le intellektuális játék is.
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Az irodalmi szövegek és a hétköznapi történeteink egyaránt a megismerés és meg-
értés alapvető formáiként egy adott közösség, csoport információ- és élménybázisát 
adják. A történetekkel felnövő ember az élményt adó szövegek által rátalál önmagá-
ra és a közösségére: a nyelvben értelmeződő esztétikai, erkölcsi, szociális értékekre. 
Az így kapott érzelmi/gondolati üzenetek pedig gyakran életünk legmélyebb, meg-
határozó, maradandó lenyomatává válnak. A mesélés több szinten és formában is se-
gíti a szociális kompetenciák fejlődését: hat a mesemondó felnőtt és a mesét hallgató 
gyermek kapcsolatára; jelentős szerepe van a mesét hallgató társakkal való interak-
ciókban, és a mese tartalma is közösségi értékeket hordoz. 

A jó mese a gyerek fi gyelmét kiváltó és lekötő beszédmód. Egy olyan közös jel-
rendszer, kommunikációs minta, amelyben tükröződik az anyanyelv zenéje és ész-
járása, lényegre törő és lélekismerő beszéd. A mese nyelve látható, teremtő nyelv: 
gondolat, szín, kép, mozdulat, illat és íz egyszerre, az érzékszervi élmények színes, 
változatos világa. Különleges verbális és képi megismerés, a világról alkotott, szer-
zett ismeret, tudás szimbolikus jelek, képek által strukturálódik az egyedi befoga-
dásnak megfelelően.

Összegzésként az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemében valljuk, 
hogy „a mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik 
legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a kül-
világ és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő 
viselkedésformákat. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjá-
nak és világképének kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben 
feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, animizáló szemlélet-
módja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világ-
képe, csodákkal és átváltozásokkal ébreszt rá a mélyebb értelemben vett pszichikus 
realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.” (ONAP, 2018.).

3.1.2. Mira Lobe - Varró Dániel: A kicsi én én vagyok (1. számú melléklet)
Mira Lobe osztrák írónő (1913‒1995) A kicsi én én vagyok című műve 2013-ban 
jelent meg Varró Dániel szenzációs fordításában. A verses formában megírt időtlen 
történet egy kis tarka lény vándorlását, énkereső felfedező útját meséli el felszabadí-
tó humorral és játékos bájjal. 

A „hímes, tarka réten” boldogan sétálgató lény lelki békéjét váratlanul egy béka 
kérdése dúlja szét: ”Hát te ki vagy? / A lény lefagy, / bambul csak ottan, / kupán-
csapottan, / felelet nélkül, / hogy aztán végül / fejével intsen: / Fogalmam sincsen.”. 
Nincs többé nyugta a kis lénynek, „rá szeretne jönni arra, / hogy ki ő”. Földön, vízen, 
levegőben keresi a választ, a társait, a rokonait: „Azért trappolok itt fel-le, / mert ki-
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létem érdekelne. / Sajnos dunsztom sincsen róla: / hasonlítok én egy lóra? (…) Arcod 
muris, füled túl nagy, / te egy macskakutyanyúl vagy, / vagy valami bohóc-sityak. /  
Nem vagy ló. /  Nem tudom mi vagy.”

„Azért úszkálok itt fel-le, / mert kilétem érdekelne, / úszom erre, úszom arra, / ha-
sonlítok én egy halra?”

„(…) Szemed mint a mienk, nini! / Van hasonlóság, csak mini. / Jól tempózol lá-
baddal, / de biztos, hogy nem vagy hal.”

„Azért röpködök itt fel-le, / mert kilétem érdekelne, / szállok arra, szállok erre, / 
nincs előttem akadály. / Nem vagyok én papagáj? (…) Csak a farkadban van meg a 
báj, / hogy is lehetnél papagáj?”

A megszólított állatok azonban a felfedezett hasonlóságok ellenére sem fogadják 
maguk közé a macskakutyanyulat. A sok visszautasítás után a kis lény teljesen elbi-
zonytalanodik, elkeseredik: „Hát én semmi nem vagyok?” (…) „Lehet, hogy én nem 
is vagyok? / Talán nem is létezem?” S ahogy kimondja e szavakat, mint egy varázsü-
tésre hirtelen megvilágosodik minden: „Létezem! / Persze hogy! / Hát hiszen / ÉN 
ÉN VAGYOK!” A tarka lényke végre felfedezi és elfogadja önmagát.  Igaz, jön még 
egy próbatétel, de a kis Én én vagyok már a szappanbuborékokban megjelenő tükör-
képének kipukkanása miatt sem bizonytalanodik el: „Ez csupán a tükörképem! / Ő 
kipukkadt, viszont én nem.”.1

Az önelfogadás után pedig mi sem természetesebb, mint hogy azok az állatok, akik 
eddig nem tudták „hova tenni” a mindegyikükre hasonlító, de senkivel sem azonosít-
ható tarka lényt, most már elfogadják, elismerik, nem kérdőjelezik meg a megtalált, 
megnevezett létét. A béka, aki elindította az énkeresést, le is zárja azt: „Te te vagy! / 
És aki még ezt se tudja, / az egy buta, ütődött, / okleveles sütőtök.”.

Ki is vagyok én? Kihez tartozom? Miért fogadnak el egyesek, és mások miért 
nem? El tudom fogadni önmagamat olyannak, amilyen vagyok? Miért jó hasonlíta-
ni és különbözni a társaimtól? Tényleg az a legfontosabb belőlem, ami kívülről lát-
szik? A kis lény örök kérdéseit mindannyian időről-időre újra feltesszük magunknak. 
Mira Lobe énmeséje a legkisebbek értelmezésében játékos, ritmusos-rímes kalando-

1 Az éntudat kialakulásának egy jelentős lépcsőfoka, amikor a kisgyermek felismeri saját arc-
vonásait a tükörben, azaz a tükörből látható képet összehasonlítja a saját arcáról kialakított 
belső sémával, testképpel (15–18. hónap). A saját arcvonások felismerését az jelzi, hogy az ész-
revétlenül arcra festett rúzsfoltot a gyermek megérinti vagy letörli az arcról, amikor meglátja 
önmagát a tükörben, hiszen a kialakult testkép alapján tudja, hogy az nem szokott ott lenni. 
(N. KOLLÁR–SZABÓ, 2004.)
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zás, ahol az állatokra való ráismerés és az én már tudom öröme dominál, a minden 
jó, ha jó a vége meghatározó érzelmi élményével. A nagyobb gyerekek nézőpontjában 
már megjelennek a saját tapasztalataik: önmagukra is tudják vonatkoztatni a külső 
tulajdonságok alapján történő megbélyegzés fájdalmát. Kamaszkorban az identitás-
válság marcangoló „ki is vagyok én?” kérdésére a lehető legjobb válasz az individuum 
szabadságát hirdető, nyelvi-fogalmi korlátokat elvető: „én én vagyok!”. Felnőttként 
pedig azt a felszabadító, megnyugtató megerősítést kaphatjuk meg, hogy az én és a 
te együtt mivé válhat: „Egyik állat sem néz nagyot, / nem mondja, hogy „nicsak!” 
egy se, / mind azt mondja / […] / »Te vagy te«”!

A másság elfogadása alapértékként van jelen a kicsi én történetében. A gyerme-
ki világkép jellemzőiből formált hősök, párbeszédek érthetően/élhetően közvetítik, 
hogy nem szabad senkit sem bántani, kiközösíteni azért, mert nem olyan, mint ami-
lyen én vagyok. Innen pedig már adódik is a szimbolikus értelmezés lehetősége: a 
tolószékes, a barnabőrű, a szemüveges, a dadogós, a kövér, a sovány, a tőlünk külön-
böző emberek természetes elfogadása. A negatív megkülönböztetés elítélését, az el-
fogadás erényét is tartalmazza a könyv.2

Ez a kedves, bölcs történet az élet nagy dolgaival szembesíti az olvasóit, hallga-
tóit: önmagunk megismerésének és vállalásának a nehézségeivel.  A melegséget, tü-
relmet, megértést sugárzó verses mese az öntudatra ébredés pillanatát örökíti meg. 
A gyönyörűen illusztrált kötetet gyerek és felnőtt egyaránt örömmel nézegeti, lapoz-
gatja; szívesen hallgatja, olvassa, nézi az egyszerre nagyon vicces és nagyon komoly 
identitásmesét. 

Végül még egy fontos dolgot kell megemlítenünk a könyvvel kapcsolatban: a bel-
ső borítón található ábrák és instrukciók alapján könnyen elkészíthetjük a saját ki-
csi Én én vagyok lényünket. 

3.1.3. „Én, én vagyok” – művészeti projekt
A projektmódszer lényege, hogy belső indíttatásból, a mindennapjainkhoz kapcsoló-
dó élményhez, problémához, kérdésekhez kapcsolódva, közösen együttműködve jus-
sunk új ismeretekhez, hozzunk létre egy (vagy több) közös produktumot. A projekt 
kitüntetett célja a teljes személyiség formálása. A résztvevők saját felfedező útjukon, 
az érdeklődésüknek megfelelően tanulhatnak, a személyes tapasztalataikat felhasz-
nálva, szabadon kibontakoztathatják a kreativitásukat, fantáziájukat, s ebben az én-
építő-folyamatban készségeik, képességeik észrevétlenül fejlődnek.

2 A Csimota Kiadó Tolerancia-sorozatának eddig megjelent 11 kötete az itt felsorolt másságok 
majdnem mindegyikére nyújt mesepéldát.
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A projekt során arra kell törekedni, hogy kérdező közösséget kovácsoljunk. Ha a 
gyerekek meg akarnak valósítani, létre akarnak hozni valami számukra fontosat, ak-
kor ehhez ismereteket kell szerezniük a saját kérdéseik segítségével.3 A saját élmény-
világ biztosítja az érdekeltséget, ez az önmotiváció pedig a lelkes részvételt. 

A művészi alkotómunka egészleges, holisztikus jellegénél fogva kiváltképpen al-
kalmas arra, hogy a projektszerű pedagógiai megoldások gerincét adja. A projekt vég-
eredménye ebben az esetben olyan összetett alkotás lesz, ami irodalmi, zenei, táncos 
és képzőművészeti elemeket is magába foglalhat. A kisgyermekkorban kitüntetett 
szerepű vizuális kifejezés, sokszor megelőzi a verbalitást. Azok a gyerekek, akiknek 
a szóbeli kommunikációs képességei – beszédbátorság, beszédprodukció és beszéd-
percepció – kevésbé fejlettek, a történetüket/önmagukat inkább formában, színben, 
zenében, táncban mutatják meg. Azonban ezek a „szó nélküli” alkotások is mesél-
nek, csak érteni kell a nyelvüket. Ráadásul az alkotás/mű/produktum iránti külső 
érdeklődés motiválja a gyereket, annak bemutatására, elmondására. Kedvet csinál a 
beszédhez.

Arra is gyakran látunk példát, hogy a gyerek az alkotás során, amit nem tud meg-
csinálni – lerajzolni, megépíteni, megformázni – azt elmondja, elmeséli. Kiegészí-
ti az alkotó tevékenységét, játékát a fantáziája és a megélt élmények szavakba öntése 
útján (is): történetté formálja megálmodott világát. 

Az itt bemutatásra kerülő projekttevékenység központi problémája, mindannyi-
unk örök kérdése: az énmeghatározás. Az 5–6 éves gyerekek énkeresési folyamatá-
nak azokra a jellemző állomásaira igyekeztem fókuszálni, amelyek párhuzamosak a 
pszichés, kognitív fejlődésükkel. A tervezett játékok, gyakorlatok sorából azonban 
a mindenkori igényekhez igazodva ki lehet hagyni elemeket; vagy ki lehet emelni 
egységeket és akár önállóan működtetni azokat; de bátran lehet a résztvevők saját 
ismereteinek, kérésének megfelelően kiegészíteni, másképp súlyozni az egyes egysé-
gek kibontását; sőt akár az aktuális igényeknek megfelelően improvizálni, eltérni a 
megadott útiránytól. A lényeg: magunkról beszélni, a saját nyelvünkön. Így a kijelölt 
szerkezeti-tartalmi egységekbe a projektben résztvevők fejlettségének, érdeklődésé-
nek, a sajátos környezeti tényezőknek megfelelően más irodalmi alkotásokat, zene-, 
dal- és mozgásanyagot, ábrázolási technikákat is be lehet építeni. Minden ilyen eset-

3 Oscar Brenifi er Ki vagyok én? című kötete változatos kérdésekkel – pl. Olyan vagy, mint a 
többiek?; Te döntöd el, ki vagy? ‒ szeretné gondolkodásra és saját vélemény kialakítására ösz-
tönözni a gyerekeket. A kérdések persze mindig újabb kérdéseket szülnek, s rájövünk, hogy 
nincsenek határai a gondolatoknak, és nincsenek mindig egyértelmű válaszok se a kérdése-
inkre. A létrejött közös elmélkedés, beszélgetés azonban gyereket és felnőttet egyaránt építe-
ni fog.
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ben természetesen változnia, igazodnia kell a pedagógus motiváló, érdeklődést fenn-
tartó kommunikációjának, módszertanának is.

Ez a projekt óvodás-kisiskolás gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak készült, 
azzal a nem titkolt céllal, hogy majd adaptálják a megélt élményeket a saját minden-
napi gyakorlatukba. A közös játék, alkotás során, a felfedezés/rácsodálkozás élményét 
átélve fokozható a kreativitás, a nyitottság, fejlődik az önismeret és a játszóképesség. 
Olyan komplex, változatos művészetalapú tevékenységet igyekeztem tervezni, ami-
nek a megélése motiváló erőként, mintaként szolgálhat a gyerekekkel való énjátéka-
inkban is.

Az anyagválasztásnál fontos szempont volt a tevékenység egységes stílusának, han-
gulatának biztosítása, így végig a központi szövegnek megfelelő, kortárs irodalmi 
alkotások, modern technikák, formák használatára törekedtem. A kortárs gyerme-
kirodalom gazdagon kínálja azokat a játék- és tevékenységformákat, amelyek ösztön-
zően hatnak a kreatív folyamatokra. Az egyes feladatokhoz tartozó segédanyagokat, 
illusztrációkat a Melléklet tartalmazza, a játékvezetői instrukciókat pedig dőlt be-
tűvel jelöltem.

3.2. „HÁT TE KI VAGY?”
Tevékenységvázlat

A tevékenység résztvevői: 12–20 fő óvodapedagógus, tanító
A tevékenység időtartama: 90 perc
A tevékenység helyszíne: csoportszoba/tanterem – tágas, barátságos tér, mozgatha-
tó bútorokkal 
A tevékenység témája: 

• Egy kortárs identitáskereső verses mese feldolgozására épülő, játékos, holiszti-
kus szemléletű ismerkedés önmagunkkal, a művészet eszközein és élményén 
keresztül.

A tevékenység célja: 
• A művészetalapú interaktív tevékenységek inspiráló hatásának a megélése. 
• A szöveg, alkotás, játék együttes élményének a megtapasztalása. 
• A sajátélményű, kreatív, cselekvéses, komplex tevékenységek során önmagunk 

és társaink teljesebb megismerése, az énmegfogalmazásaink változatos építé-
se, szépítése. 

• Az életkori (kognitív pszichológiai) jellemzőknek megfelelő élménynyújtás. 
• A mese/vers, az ének/zene, a vizuális tevékenységek, a mozgás személyes élmény-

nyé alakulása útján teret adni az egyéni látásmódnak, ötleteknek, technikák-
nak. A személyiség értékeinek több nézőpontú felfedezése.
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• A szerepbe lépés, az improvizáció énfelszabadító élményének megélése.
• A pedagógus feltételteremtő tevékenységével, támogató, ösztönző magatartásá-

val a gyermeki érdeklődés feltárása, kibontakoztatása.

A művészi tevékenységek képességfejlesztő lehetőségei (PÁLFI, 2017.):
• Vers, mese
• A fantázia mozgósítása, a fi kcióvágy felébresztése.
• A verses szöveg hangzásörömének, rím- és ritmusjátékának, érzelmi alapú esz-

tétikai élményének megélése.
• Az erkölcsi tartalmak befogadása: normaközvetítés, szerepminták gyereknyel-

ven.
• A belső képteremtés képességének kibontakoztatása.
• A gondolkodási képességek mozgósítása: hogyan kell megszerkeszteni, közölni, 

megőrizni a gondolatainkat.
• Nyelvi-kommunikációs minta biztosítása: a megfelelő modalitás fejleszti a gyer-

meki beszédértést, fokozza a beszédkedvet.

Ének, zene, énekes játék
• Ritmusérzék fejlesztése tapssal, ritmushangszerekkel (mondóka ritmusának 

megéreztetése; ritmusvisszhang; mondóka felismerése ritmusról).
• Tempóérzék fejlesztése (a gyors és lassú tempó megfi gyeltetése és kifejezése 

mondókával, énekléssel, mozgással).
• Zenei hallásfejlesztés (a hangmagasság, hangerő iránti érzék fejlesztése, hang-

színek felismerése).
• Zenehallgatás.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
• Játékos problémahelyzetekben a szín-forma-térképzet fejlesztése során az érzé-

kelés-észlelés és a testséma fi nomodása.
• Szépirodalmi téma (meseélmény) megjelenítése síkban, térben. Különböző 

technikai eljárások kombinálása, ismerkedés az alapvető anyagokkal és eszkö-
zökkel, a nyomhagyás különféle lehetőségeivel és formáival.

• Személyes élmények, egyénileg választott témák, történetek, karakterek kifeje-
zése rajzolással, festéssel, mintázással. Alkotó-alakító tevékenységek által az ön-
ismeret, önkifejezés gazdagítása.

• Különféle hangulatú, érzelemközvetítő, egyedi élményalapú képek létrehozása.
• Csoportos alkotótevékenységek megtapasztalása, az együttműködés élménye.
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Mozgás
• A szabad mozgás-improvizáció révén a mozgás esztétikájának, kifejezőerejének, 

örömének felismerése
• A játékba ágyazott mozgástevékenységek hatnak a gyermek személyiségének fej-

lődésére (pl. pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas 
viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás).

A tevékenység eszközei: 
• zöld/sötétkék/világoskék A0 kartonok; színes/mintás kivágó lapok; ragasztó; 

olló; tempera készlet; műanyag tálkák; szívószálak; villák; szivacsdarabok; for-
gatható kalapdobozra készített meseillusztráció; Kicsi Én bábu; csengettyű, 
magnó; Axel Scheffl  er Csere-bere állatok című könyve

A téma feldolgozásának tartalmi egységei, fókuszpontja:
3.2.1. Ráhangolódás, bemelegítő játékok 
3.2.2. Testkép-játékok I. – Milyen vagyok? Mi a közös bennünk?  
3.2.3. Testkép-játékok II. – Mi a különbség közöttünk?  
3.2.4. Az én világom – csoportos és egyéni alkotás: képkészítés nyomhagyással, ra-
gasztással síkban
3.2.5. Mira Lobe: A kicsi én én vagyok – mesemondás eszközzel
3.2.6. (Az én lényem – egyéni tárgykészítés)
3.2.7. Én én vagyok – a lényünk életrekeltése: névadás, bemutatkozás, egyénítés
3.2.8. Értékelés – Hogyan éreztem magam?
A tevékenység menete:
3.2.1. Ráhangolódás, bemelegítő játékok

• kialakítják/erősítik a csoporton belüli kapcsolatokat
• bevezetnek egy másik világba: a játék/alkotás világába
• fokozzák a koncentrációsképességet, frissítik a refl exeket
Névsorrend: 
Üljünk le a körben elhelyezett székeken a keresztneveink szerinti abc-sorrendben. 
A megjelölt székre üljön az, akinek a neve az első a névsorban, és tőle jobbra folytatód-
jon a névsorba rendeződés. Mivel a csoporttagok előzetesen nem ismerték egymást, 
máris egy hatékony kommunikációra épülő, önálló, kreatív feladatmegoldást kell 
találniuk.
Orgonasíp:
Sorban mindenki mondja ki a keresztnevét és közben álljon is fel. Visszafelé ugyanezt 
kell csinálni, csak most, ha kimondtam a nevem, leülök. Gyorsuló tempóban, több-
ször oda-vissza játsszuk.
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3.2.2. Testkép-játék I. – Milyen vagyok? Mi a közös bennünk?
A mozgással kísért mondókák közös játékélménye; a különféle mozgások, test-
tapasztalatok és a hozzá kapcsolódó érzelmek (örömérzet, átélés) az énkép egy-
ségét biztosítják, ritmikus-dallamos ösztönző beszédélményt nyújtanak.

Nézzük csak meg egymást! Sok mindenben hasonlítunk ám! Mindenkinek van…
Fejem, vállam, térdem, bokám
térdem, bokám, térdem, bokám
fejem, vállam, térdem, bokám
szemem, fülem, orrom, szám.

(mutogatva, 2–3-szor ismételve, egyre gyorsabban mondva)

Varró Dániel: Testtudatosítgató
Ez a fülem, ez a szám,

ez a cuki frizurám.
Ez az orr, ez a has,
ez az ököl, ami vas, 
ez a boka, ez a toka,

sokat eszem, az az oka.
(VARRÓ, 2010: 9.)

A játék változatai: 
• a mondóka deklamált mondása a szövegben megjelenő testrészekre mutatással
• a mondóka deklamált mondása soronként 4 ütemre: taps / térdre ütés / taps / 

térdre ütés 
• a mondóka deklamált mondása soronként 4 ütemre: taps / bal kéz a jobb térd-

re üt / taps / jobb kéz a bal térdre üt
• a mondóka deklamált mondása soronként 4 ütemre: taps / két szomszéddal taps 

/ taps / két szomszéddal taps
• a mondóka deklamált mondása: gyorsabban – lassabban; hangosabban – hal-

kabban
• a mondóka deklamált mondása a fentiekhez hasonlóan, de nem ülve vagy áll-

va, hanem hanyatt- vagy hason fekve
• (Érdemes kérni a résztvevők egyéni ötleteit is; a csoporttagok ismereteinek, ké-

résének megfelelően más mondókákkal is bővíthetjük ezt a játékot.)
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Ismeritek Nyulász Péter versét? Játsszunk ezzel a szöveggel is!

Nyulász Péter: Csitt, csett, csatt 
Siket csendet körülöttem, 

(A két fülemre teszem a tenyerem és jobbra-balra fordítom a fejemet)
zajmorzsákkal meghintettem: 

(jobb kézzel magot vető mozdulat)
két ujjammal csettintettem, 

(mindkét kézzel csettintés)
tenyeremmel csattantottam, 

(taps)
tappancsommal toppantottam! 

(páros lábbal toppantás)
Óriási nagy zajt csaptam: 

(lábakkal dübögés, kezekkel a térdek ütögetése)
csitt-csett. csitt-csett, csatt!

(csettintés-taps, csettintés-taps, toppantás)
(NYULÁSZ, 2011: 12.)

A játék változatai:
• a mondóka deklamált mondása – soronként 2 ütem (4/4), utolsó sor 5 ütem – 

a megadott instrukciók szerint
• a mondóka deklamált mondása hangerőváltással: suttogástól kiabálásig
• a mondóka deklamált mondása soronként felváltva más-más hangszínnel (pá-

ratlan sorok: mély/medvék – páros sorok: magas/egerek), utolsó sort együtt 
mondják

Ki ismeri fel ezt a dalt? 
Éneklem és mutatom – majd velem éneklik és mutatják:

láb-láb-kézkéz-láb
(láb: a bokák megérintése, kéz: taps)

láb-láb-kézkéz-láb
kézkézkézkéz-kézkézkézkéz

láb-láb-kézkéz-láb

ikka2.indb   84 2020. 02. 04.   16:53:02



• 85 •

Énekeljük el az eredeti dalt is: 
Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,

mint a tüdő a fazékból,
kidagadok én.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,

apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én,
erős leszek én,

világ minden óriását
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én,
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,

arany szobát adok minden
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én,
vezér leszek én,

én leszek a legjobb ember
a föld kerekén.

 (SZABÓ, 1961:3.)

3.2.3. Testkép-játék II. – Mi a különbség közöttünk? 
Mindegyikünknek van feje, keze, lába, tudunk énekelni, mozogni, nevetni. Akkor még-
is miben különbözünk egymástól?
Telefonos játék:
Felhívok valakit telefonon. Aki magára ismer, vegye fel a telefonját és mutatkozzon be. 
Halló! XY vagyok. Hívom azt a lányt, akinek két hosszú lába van, két izmos karja van, 
hosszú a nyaka, kicsi a füle, barna a szeme, göndör és hosszú a haja, szemüveges stb. 
Aki magára ismert felveszi a telefont: Halló, itt XY beszél.
Majd ő telefonál valakinek a csoportból: Hívom azt a ….

3.2.4. Az én világom – csoportos és egyéni alkotás: képkészítés nyomhagyással, 
ragasztással síkban
Hasonlítunk egymásra és különbözünk is egymástól. Sok dolog közös bennünk (vála-
szok), de sok dolog nem (válaszok). Mi lenne akkor, ha mindenkinek zöld szeme lenne 
és ugyanazt a fagyit szeretné? (válaszok). Unalmas lenne, és órákat kellene sorban állni a 
fagylaltosnál… Milyen szerencse, hogy sokfélék vagyunk! 4 Képzeljünk el egy olyan csodá-
latos világot, ahol a mi lábas vagy lábatlan, hosszú vagy gömbölyű, szőrös vagy csupasz, 
hupikék vagy tarkabarka barátaink élnek. Hol is lakhatnak ezek a különleges lények?
Találós kérdések segítségével közösen megnevezzük a világunk alapelemeit:

4 Pernilla Stalfelt Ne bánts! kö(n)nyv és Anja Tuckermann – Tine Schulz Sokfélék vagyunk című 
műve nagyon sokféle, különböző embert, gyereket mutat be, akik mégis „mind ugyanolya-
nok mint te: szeretnek ünnepelni, játszani, jókat enni és odabújni esténként a szüleikhez.” 
Érdemes ezeket a köteteket együtt lapozgatni, nézegetni a gyerekeinkkel, tanítványainkkal, 
és beszélgetni a másságról, a toleranciáról.
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Hajókat ringat
Hullámzó háta,
Őslakos benne
kékbálna, cápa. 
Mi az?
– Ha haragos, tarajos.

A fényes nap átöleli,
éjjel a Hold betakarja,
fű, fa, bokor zöldül rajta,
ember, állat  otthona. 
Mi az?  
– A hátán élünk.

Habos, bárányos,
kékes fátyolos,
mosolyog, haragos
fölöttünk kavarog? 
Mi az? 
– Kék színű sátor?
– Felhők otthona, sasma-
dár szálloda?

Fessünk akkor egy hatalmas, hullámzó tengert, egy füves-fás rétet, egy bárányfelhős fény-
lő eget, hogy legyen majd hová költöznie a csodálatos lényeinknek. 
Három nagy kartoncsíkra (sötétkék-zöld-világoskék) mindenki annak a világnak a 
jellemző jegyeit festi, ahol a legszívesebben élne. Három asztalnál lehet dolgozni ön-
állóan vagy együttműködve. A rendelkezésre álló eszközök: tempera (alapszínek), ke-
verőtálkák, víz, villa, fésű, szívószál, szivacsdarabok. 
Ha elkészültek a „világszintek”, összeillesztjük őket: a tengert, a földet és az égboltot. 

Gyönyörű lett! Már csak a lakók hiányoznak. Népesítsük be a tengert, erdőt-mezőt, az 
égboltot! Ám előtte nézzétek meg még egyszer, alaposan ezt a világot: azt, hogy hol, mi 
található. Mert most egy kicsit megnehezítem a dolgotokat! 
Szétvágom a megfestett kartoncsíkokat annyi darabra, ahányan vagyunk, összeke-
verem őket, majd mindenkinek adok egyet. 
Itt szeretném ismételten felhívni a fi gyelmet a pedagógus gyermekismeretére és ru-
galmas alkalmazkodóképességére, hiszen ez meghatározza a tevékenység sikerét! Ál-
talában szeretik a gyerekek a kihívásokat, váratlan fordulatokat, de előfordulhat az 
is, hogy a gyerek nem akarja, hogy szétvágjuk az alkotását. Ebben az esetben termé-
szetesen továbbra is közösen dolgozhatnak az „egész világdarabjukon”. Előfordulhat 
az is, hogy a gyerek nem a neki jutott „világrészen” képzelte el a saját lényét, ilyenkor 
bátran kicserélheti azt a kívánt darabra. A lényeg: a gyerek mindig a saját, belső élmé-
nyének megfelelően, motiváltan, örömmel, szabadon tevékenykedjen. Merjen kérni, 
kérdezni, ötletelni, és minden helyzetben tapasztalja meg, hogy fontos a véleménye!

Itt az idő, hogy megalkossuk a kis lényünket és beköltöztessük oda, ahol igazán jól érzi 
magát: a tarajos hullámok közé a vízbe, vagy fűbe, fára, bokrok ágai közé, vagy fel a 
végtelen kék égbe.
Önállóan dolgozunk a „világdarabunkon”. Az asztalokon különféle anyagú, mére-
tű, színű, mintájú geometriai formákra (háromszög, téglalap, négyzet, rombusz, kör, 
ovális, sokszögek) vágott papírok vannak. Az azonos alapformák különféle változa-
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taiból, de egyéni kombinációval hozzuk létre a saját, egyedi lényünket – így láttat-
va az azonosságainkat és a különbözőségeinket. Szükség esetén olló, színes papírok 
és ragasztó áll rendelkezésére. (2. számú melléklet) Az alkotás közben Cämille-Säint 
Säens Az állatok farsangja című zenéje szól hangulati aláfestésként. 

El is készültek a víz, a szárazföld és a levegő különleges lakói. Üljünk körbe a képeinkkel 
és rakjuk össze újra a „világunkat”. Végre minden a helyére kerül. (3. számú melléklet) 
Közben szabadon beszélgethetünk, kérdezhetünk a képről, a csodás lényekről. Ad-
hatunk nevet a világunknak/országunknak, kitalálhatjuk a címerét, zászlóját, 
himnuszát… Ez utóbbit – pl. Süss fel nap – elénekelhetjük közösen is, ki-ki a sa-
ját megalkotott lénye hangján: pa-pa-pa, brum-brum-brum, vau-vau-vau, csip-csip-
csip… 

3.2.5. Mira Lobe-Varró Dániel: A kicsi én én vagyok – mesemondás eszközzel
A varázslatlat kezdetét csilingeléssel jelzem. A saját kis lényem képét elveszem a töb-
biek közül, és beleteszem a meséléshez készített eszközömbe (papírhenger). Újabb csi-
lingelés. Ezután pedig innen bújik elő az életre kelt kép: az ugyanolyan lényt ábrázoló 
bábom. (4. számú melléklet) Megkérdezem tőle: Hát Te ki vagy?

A verses mesét fejből, szemtől-szembe mesélem. A kis tarka lény énkereső vándor-
lása során találkozik a nagy kalapdoboz oldalára ragasztott békával, majd a lovakkal, 
halacskákkal, vízilóval, papagájjal és a pórázra kötött kutyákkal, hogy végül körbe-
érve ismét megérkezzen a békához. A keretes láncmesei szerkezetben a béka mint a 
probléma felvetője és lezárója funkcionál. Az állatokat számítógépen, különféle geo-
metriai formákból, alakzatokból készítettem el (a Wordben található alakzatok funk-
ció segítségével), hasonlóan ahhoz, ahogyan a kis képzelt lényeink képeit alkottuk 
meg. (5. számú melléklet) Az állatok itt is azonos elemek különleges, egyedi keveré-
kéből állnak. A dobozt a kicsi lény vándorútjának megfelelően lehet körbe forgatni. 
(6. számú melléklet) A mesemondáshoz készített illusztráló eszköz (motiváló vizu-
alitás) fejleszti a szeriális emlékezetet, segíti az ismeretek tagolását és rendszerezését 
(műveleti készségek), megkönnyíti a történet verbalizálását. 

A különféle állatokkal való találkozások kiábrándító elutasításai, csalódásai után 
a kis lény öntudatra ébredését a tükörbe nézéssel szimbolizáltam – a doboz tetejének 
belső lapjára alufóliát ragasztottam, s leemelve azt, itt látja meg magát a kis lény. Ön-
magát nézve, felismerve, megnevezve tudatosodik a létezése: 

„Létezem persze hogy, hát hiszen én én vagyok.
Lófarok, halszemek, tömzsi test, trampli láb, dakszli fül, tarkaság

Létezem persze hogy, hát hiszen én én vagyok.”
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A dőlttel szedett sor ebben a formában nincs benne az eredeti szövegben, de az 
egyes kifejezések a Varró-vers meghatározó alapelemei. Dramaturgiailag még szük-
ségét éreztem a kiemelés és az ismétlés ilyen sűrített, összegző, megerősítő módjá-
nak is. A mesélés során törekedtem a szöveg érzékletes bemutatására, hiszen csak az 
árnyalt, hiteles verbális és nonverbális előadástechnika mozgósítja a gyermeki gon-
dolkodás szenzoros oldalát (látás, hallás), amire a nyelvi/fogalmi gondolkodás épül. 
A mese rangját a mesemondó adja meg.

3.2.6. (Az én lényem – egyéni tárgykészítés) 
A mesemondás után mindenki elkészítheti a ragasztott képe alapján a háromdimen-
ziós fi guráját. Egy olyan mozgó, beszélő lényt, aki majd szintén elmondja egyszer a 
saját történetét. A kreatív alkotáshoz motiváló, színes, változatos anyagokat biztosí-
tunk (geometriai formák): pl. mosdószivacsok, papír és műanyagdobozok, gyógy-
szeres fl akonok, papírgurigák, fakockák, labdák, fonalak stb. 

Ez a hosszabb időt igénylő tevékenység nem fért bele a rendelkezésre álló 90 perc-
be, így eleve nem is terveztem ide, de egy másik alkalommal mindenképp érdemes 
elkészíteni a Kicsi Én bábunkat.

3.2.7. Én én vagyok – a lényünk életrekeltése: névadás, bemutatkozás, egyénítés
Keltsük életre a lényeinket! Hogyan lehetséges ez? Mi jellemző egy élőlényre?
A Kicsi Én útkereséséhez hasonlóan, körüljárjuk és megfogalmazzuk azt, hogy ki is 
valójában a mi saját kis lényünk. Itt lehet mozgósítani a fantáziát, kiváló alkalom az 
önkifejezésre, pillanatnyi helyzetünk hangsúlyainak kibontására.

Javasolt játékok:
• Családfa – Honnan származik? Kire hasonlít? Kik lehetnek a rokonai?
A lényünk két legközelebbi rokonának a megnevezése történik, a legfontosabb, 

legjellemzőbb közös tulajdonságaik alapján: A tacskóktól örököltem a világszép lógó 
füleimet, a lovacskáktól pedig a selymes, dús, erős farkamat.

• Keresztelő – Adjunk nevet az újszülöttnek!
Kedvcsináló mintának Axel Scheffl  er Csere-bere állatok című könyvéből mókás 

állatokat mutatok, akik két különböző állat keveredéséből születtek meg. (7. számú 
melléklet) A játékban példát látunk a vicces névadásra, verses jellemzésre, az állatok 
megszólalásaira, hangadására. Ez a minta ösztönzően hathat a saját lényünk „meg-
fejtéséhez”. Mi is adjunk nevet a lényünknek: Az enyém kutyapaci vagyis Kuci.

• Hát te ki vagy? – Jellemzés, bemutatkozás.
A könyvélmény mintájára kitalálhatunk pár soros verses leírást, jellemzést (Milyen 

a külsőm? Milyen tulajdonságaim vannak? Pl. Okos, kedves barát Kuci! De nem mozog, 
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ezért duci!) Pantomimszerűen, némajátékkal megmutathatjuk, hogy hogyan mozog 
a lényünk (Hogy sétál, táncol, vadászik, alszik, eszik?) 

Bemutathatjuk, hogy milyen a hangja, beszéde, hogyan kommunikál. (Mit mond, 
ha tetszik neki valami? Énekelje el a kedvenc dalát! Kérjen egy kifl it!) 

A játék folyamatos lendületét hívókártyákkal segíthetjük. A kihúzott kártyán lévő 
ábrának megfelelően mutatjuk be a lényünket: pálcikaember ‒ verses jellemzés; kéz 
‒ mozgásutánzás; száj ‒ hangadás, beszéd. A két utóbbi feladat esetében a társak 
kérhetik, hogy konkrétan mit mutasson be, mondjon el a kis lény. Az vesz részt a já-
tékban, aki szeretne.

• Társkeresés – Tetszik, szeretem, hasonlít, mert olyan…, mint én. 
Egyedül, társak nélkül nem érezzük jól magunkat. Nézzünk jól körül, és válasszuk ki 

a legszimpatikusabb lényt és álljunk párba vele. Egy mondatban mindenki fogalmazza 
meg a párjáról, hogy miért teszik neki, miért ő a legkedvesebb számára (közös vagy vá-
gyott tulajdonságok).

• Családi fényképalbum – Ilyenek vagyunk mi együtt. Készítsünk fényképeket!
Fényképek, szelfi k készítése: vidám egyéni és közös rögtönzések, kreatív, szabad 

képbeállítások.

A játékok során a játékvezető személyisége meghatározza az élményt. Mindig 
egyenrangú társként vesz részt a tevékenységekben, de ha szükséges, a saját példái-
val motiválni tudja a többieket, az esetleges elakadásoknál továbblendít az ötleteivel. 
Ezért az előzetes alapos, gondos tervezés, felkészülés elengedhetetlen.

3.2.8. Értékelés – Hogyan éreztem magam?
A tevékenység közös, őszinte értékelése, az észrevételek, javaslatok befogadása a to-
vábbi együttműködés, az én- és közösségformálás nélkülözhetetlen feltétele.

4. ÖSSZEGZÉS

„[A] tudományos kutatás, melyet az úgynevezett művészettudomány folytat, eleve 
tudatában van annak, hogy sem helyettesíteni, sem felülmúlni nem tudja a művészet 
tapasztalatát. A műalkotással igazságot tapasztalunk, melyet semmilyen más úton 
nem tudnánk elérni. Ebben áll a művészet fi lozófi ai jelentősége, mely minden okos-
kodással szemben érvényre jut.” (GADAMER, 1984: 22.)

ikka2.indb   89 2020. 02. 04.   16:53:02



• 90 •

FELHASZNÁLT IRODALOM

BETTELHEIM, Bruno (1985): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. For-
dította: KÚNOS László, Gondolat Kiadó, Budapest.

BUJDOSÓNÉ PAPP Andrea (2017): Gyermeknyelv – Mesenyelv. A meseélmény 
szerepe a kommunikációs kompetencia fejlesztésében. In. BUJDOSÓNÉ PAPP 
Andrea (szerk.): „A gyermeknek mese kell”. A mese szerepe az óvodai és az isko-
lai nevelésben. Hagyományok Háza, Budapest, 69–94.

BUJDOSÓNÉ PAPP Andrea (2020): Én(sz)építő szövegek. Identitásformáló gye-
rekirodalmi szövegek. In. BUJDOSÓNÉ PAPP Andrea–GESZTELYI Hermi-
na (szerk.): A teljesség harmóniája I. – A művészettel nevelés értelmezései. Didakt 
Kiadó, Debrecen. 

DESZPOT Gabriella (2008): A művészetpedagógia lehetőségei a “különleges kü-
lönbözők” iskolai és társadalmi befogadásában - egy kutatás továbbgondolása. 
Gyógypedagógiai Szemle, 2008/1. https://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_
id=102&jid=3&jaid=6 Letöltés ideje: 2019. 06. 20.

GADAMER, Hans-Georg (1984): Igazság és módszer. Fordította: BONYHAI Gá-
bor, Gondolat Kiadó, Budapest.

KARÁCSONY Sándor (1941/2006): A könyvek lelke. Irodalmi nevelés. Széphalom 
könyvműhely, Budapest.

KISS Virág (2014): A művészet, mint nevelés, a nevelés, mint művészet http://www.
parlando.hu/2017/2017-3/Tanitas-Kiss_Virag.pdf Letöltés ideje: 2019. 05. 26.

N. KOLLÁR Katalin–SZABÓ Éva (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osi-
ris Kiadó, Budapest. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/
2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch04s03.html Letöltés ideje: 
2019. 04. 18.

NYULÁSZ Péter (2011): A baba bab. ill. SCHALL Eszter, Betűtészta, Budakeszi.
PÁLFI Sándor (szerk., 2015): Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv http://tan-

arkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/ovodapedagogiai_modszertani_kezi-
konyv.pdf Letöltés ideje: 2019. 06. 21.

PALLAG Andrea (2014): A komplex művészeti nevelés koncepciójának megalapo-
zása kvalitatív kutatási eszközökkel. 

http://ofi .hu/sites/default/fi les/attachments/komplex_muveszeti_neveles.pdf Letöl-
tés ideje: 2019. 06. 20.

SKRAPITS Borbála (2014): Komplex művészeti nevelés értelmezése hazai példák 
alapján. http://ofi .hu/publikacio/komplex-muveszeti-neveles-ertelmezese-ha-
zai-peldakalapjan Letöltés ideje: 2019. 06. 21.

ikka2.indb   90 2020. 02. 04.   16:53:02



• 91 •

SZABÓ Lőrinc (1961): Kicsi vagyok én… ill. WÜRTZ Ádám, Móra Kiadó, Budapest.
TRENCSÉNYI László (2000): Művészetpedagógia. Elmélet, tanterv, módszer. Ok-

ker Kiadó, Budapest.
VARRÓ Dániel (2010): Akinek a lába hatos. ill. MAROS Krisztina, Manó Köny-

vek, Budapest.

MELLÉKLET
(A mellékletben közölt képek saját fotók.)

1. számú melléklet

2. számú melléklet
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3. számú melléklet

4. számú melléklet
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5. számú melléklet

6. számú melléklet

   7. számú melléklet
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ABSTRACT

„Who am I?” Th is is the question we always ask from ourselves through our whole 
lives. With the help of Mira Lobe’s poem which is called “Little-I-am-me” we are 
trying to show the possibilites of “ourselves”, in a self/-and art-centered project. 
While we are creating an art piece together  based on our own experiences we can 
discover various and complex ways of self-development. Th e exchange of information 
and the development of our skills is fi rstly done through our acts, and our activities. 
Th e joy of literature pieces are supplemented by painting, drawing, singing, music, 
movement and roleplays. When you get to experience various artistic activities 
throughout playing your skills to work with other people increases, the activity 
increases, we experience aesthetic and emotional joy. We try to show examples of 
good material usage, new techniques and new handling techniques, which teachers 
will be able to use happily with a positive result with children who are from 3 to 10 
years old when it comes to accomplishing complex art projects.

Keywords: self-defi nement, art education, complexity, project, children’s literature
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BUJDOSÓ MÁRIA

TÜKÖRKÉPMÁSKÉPP
Autoportré, önarckép a személyiségek tükrében

֎

1. A KOMPLEX TEVÉKENYSÉGEK SZEREPE

A komplex művészeti nevelés kisgyermekkorban a különböző művészeti ágakban, a 
hangban-énekben; a beszédben-mesében, mondókában, versben; színben, formában, 
arányokban, vizuális élményben; gesztusokban, mozdulatokban, táncban, előadás-
ban történő kifejezések értelmezésével és kreatív fejlesztésével valósul meg. A gyermek 
az őt körülvevő környezeti elemek, tartalmak érzékelése alapján tájékozódik, bővíti 
tudását, ugyanez érvényesül a különböző művészeti területeket felvonultató komplex 
nevelés esetében is. A gyermek külső tényezők hatására alakítja önképét, ezért fon-
tos a cselekedtető fejlesztés, vagyis hogy saját közreműködésével bontakoztassa ki ké-
pességeit. A gyakorlati megvalósítás közben az együttműködő tevékenységek során 
szocializálódik, felfedezi önmagát, kialakítja énképét, észrevételei által bővíti ismere-
teit. A komplex foglalkozás multidiszciplináris jellegénél fogva sokrétű tevékenység. 
Egyes területek további együtthatókkal gazdagítják az alkotói folyamatot. „A komp-
lex vizuális nevelés a vizuális kultúra különböző műveltségi tartalmainak, tevékeny-
ségeinek integrált oktatását jelenti, vagyis amikor a képzőművészet-rajzolás, festés és 
művészettörténet, a vizuális kommunikáció, a tárgy- és környezetkultúra együttesen 
jelenik meg egy-egy feladatban.” (BODÓCZKY, 2003: 49.)

A vizuális kultúra tanulása a tevékenységek közben szerzett technikai, gyakorlati 
és egyéb, a feldolgozandó témához kapcsolódó ismeretbővítés mellett, olyan képes-
ségeket és készségeket fejleszt, melyek segítenek a környezetből érkező információk 
befogadásában és alakításában. A vizuális kommunikáció során információkat dol-
gozunk fel, és a kifejezés által továbbítjuk azokat. Az alkotás segíti az elmélyült meg-
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értést. A művészeti nevelés fókuszában a képességfejlesztés, a problémaérzékenység 
kialakítása és a kreatív fejlesztés áll.  A vizualitás és a játék kombinációja egyfajta in-
dikátor a gyermeki fantázia számára. Ez fordítva is igaz, hiszen a fejlesztés során a 
játékos vizualitás vagy a vizuális játék eredményeként a fantázia célzott fejlesztésével 
egyre jobban teljesül a(z ön)kifejezés. A pedagógus egyéni és csoportos gyakorlatok 
közvetítésével motiválja a személyiségfejlesztő, kreatív alkotást.

„A pedagógus számára az egyik legnagyobb siker lehet, ha olyan munkák szület-
nek, melyekre egyáltalán nem gondolt a feladatok megírása közben” (KALMÁR–
HEGEDŰS–SZABICS, 1997: 39.) Az alkotói szabadság utat enged az áramló 
gondolatoknak. Az alkotásban a feldolgozás folyamata fontosabb az eredménynél. 
Gyakran a fejlődés nem látható, nem konkretizálható időben.  Sok esetben később 
mérhető vagy egyáltalán nem mérhető, viszont valamely, akár több területen is po-
zitív változást hoz. A komplex élmények olykor csak évekkel később érnek be, tuda-
tosulnak.

2. MŰHELYMUNKA

A Komplex művészeti nevelés konferencia – Mitől komplex a komplex? előadásait követő 
műhelymunka célja többek között az volt, hogy a téma feldolgozása során a résztve-
vők saját vizuális megfogalmazásaikon keresztül ismerjék meg az élményszerű vizu-
ális fejlesztéshez szükséges módszereket, technikákat, az önkifejezés lehetőségeit és a 
vizuális közlés fogalomrendszerét. Az alkotók az esztétikai fogékonyságuk segítségé-
vel, önképük megalkotása közben mélyítik problémamegoldó és önismereti képessé-
geiket, valamint fejlesztik önértékelésüket.

A téma feldolgozása során találkozhatunk újra megfogalmazott önmagunkkal, 
külső-belső jegyeink, benyomásaink, akár jellemmé formálódott tulajdonságaink 
elemzéseivel juthatunk mélyebb önismereti rétegekhez, hiszen vizuális megfogalma-
zásaink énképünk tükrözői. A téma komplex feldolgozása közben a vizuális neve-
lés komplexitása is érvényesül.  A kifejezés érdekében a különböző művészeti ágakat 
integrálva, vizuális eszközökkel fogalmazzuk meg identitásunkat. A sokszínű esz-
közhasználat lehetőséget ad, hogy képi formává alakítsuk a gondolati elképzelések 
mellett a gesztusainkban megmutatkozó érzelmi megnyilvánulásokat. Önjeleket ve-
títhetünk meghatározott képi formába. Az első kötet ehhez kapcsolódó fejezetcímei 
(BUJDOSÓ, 2020: 119–141.):

1. Portré és képmás
2. Önarckép és jellemrajz
3. Önarckép és tükörkép
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4. Kortárs szelfi k, Én-tükröző képek
5. Művészkönyvek, könyvmunkák, „Énideák”
6. A gyermeki tükör-tiszta önarckép

A fejezetcímek sorában láthatunk hasonlóságokat és különbségeket. Felfoghat-
juk úgy, hogy a portré több mint a képmás, a képmás lehet tükörkép is, azonban 
az önarckép, a portré mélyebb értelemben hordoz jellemvonásokat. A tükörkép más-
kép(p) szóhasználat pedig a látványon túl, az autoportré felé mutat. Az egyéni kézje-
gyek legismertebb formái a kortárs szelfi k. Az Én-tükröző képek és a Művészkönyvek, 
könyvmunkák még többet mutatnak meg alkotóikból, akik saját megfogalmazásaik 
alanyai és tárgyai is egyben. A gyermeki tisztaság pedig a tükör fényében is, és nélkü-
le is világosan ragyog. A gyerekrajzok eleve egyéni, őszinte jellemzések. Az önarckép 
a személyiségek tükrében utalás a mások szemében tükröződő én változatos képére 
és annak a különböző visszavetüléseire. A személyiségfejlődés során, az identitástu-
dat kialakulásában résztvevő önmeghatározó szerep fokozatosan beteljesedni látszik. 
Egymásra ható egyéniségek vagyunk, emberi kölcsönhatások által szocializálódunk.  

Milyenek lennénk, ha keverednének tulajdonságaink? Milyennek lát a másik? 
Milyennek látom saját magam? Mik foglalkoztatnak? Mi a hobbim? Milyen volt 
a napom? Ma éppen milyen vagyok? Mindig ilyen vagyok? Ezeknek a minket fog-
lalkoztató kérdéseknek a képi megjelenítésére szolgál a két egymáson forgó kör ala-
kú karton, amire a foglalkozáson résztvevők sziluettje rákerül. Ezeket a körvonallal 
határolt formákat a saját jellemzésükre használt rajzokkal, kollázsokkal, nyomatok-
kal, tárgyreliefekkel, akár a hétköznapokra jellemző, komponálható elemekkel tölt-
hetik ki az alkotók. A papírkorongra körvonallal rajzolt külső korongon folytatódó 
rajz az egyénből nyert, vizuálisan megmutatkozó esszencia. Egyfajta személyiségtü-
kör. Az elkészült „önarcképek” mozgása után újra visszatérnek a saját önképekhez, 
vagy valaki más önképével is összeilleszthetőek, ez fejezi ki a kölcsönhatást önmegfo-
galmazásainkban. A „szükségszerű tükörkép” a másik személy által nyert önvalóság, 
a másik szemszögével, nézőpontjával való találkozásaink szimbóluma. Miközben a 
„forgó színház” közepén lévő tükörfólia még egy visszavetített képet mutat saját ma-
gunkról és társainkról.

3. TÉMAFELDOLGOZÁS

3.1. Eszközök

• Szükség van 2 db nagyméretű kartonra, legalább 70x100cm. (Ez esetben a sziluet-
tek A/4-es méretű lapra kerülnek.)
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• A/4-es méretű dipára, akvarell-, ingres vagy merített papírra, amelyik a megvaló-
sításhoz a leginkább megfelelő.

• Egy 850 grammos tejfölös vagy joghurtos vödörre.
• Tükörfóliára. Egyik oldala 35 cm. (45 cm-es széles öntapadós fóliát tekercsben, 

méretre vágva lehet kapni.)
• Választható rajzeszközökre (fi lctoll, tus, színes ceruza, pittkréta stb.), különbö-

ző festékekre (akril, akvarell, tempera), színes újságokra, papírokra, különböző 
anyagokra (textil, madártoll, tortapapír, alufólia, szivacs, fogpiszkáló, dekorgumi, 
gomb, fl itter, nyomda stb.)

3.2. Kivitelezés

• Kis félköríves füleket hagyva, a nagyobb méretű kartonokból kivágunk egy 35 
cm-es sugarú kört. Ez lesz az alsó korong.

• A felső egy kisebb, 18–20 cm-es sugarú kör, félköríves füllel. (A fül segítségével 
forgatjuk el a korongokat egymáson).

 
1. ábra: A két kör elhelyezkedése egymáson.

(Saját ábra.)

• Mindkét kör közepéből kivágunk egy 5,5 cm-es sugarú kört. Így a lefordított tej-
fölös doboz pereme megtartja a két korongot.

• A tejfölös vödör palástját beborítjuk tükörfóliával.
• A sziluetteket felrajzoljuk az A/4-es lapra.
• Az alsó kört – mivel hat fővel számolunk – hat egyenlő részre osztjuk (1. számú 

melléklet), így a kivágott sziluettek mindegyike egy-egy csúcshoz tartozó egye-
nesre, tengelyre kerül.

• A sziluetteket egymás mellé próbáljuk, bejelöljük rajtuk a kisebb és a középső kör 
ívét. (Itt fogjuk elvágni.) Berajzoljuk a szomszédos sziluett esetlegesen a sajátunkra 
érő vonalait, valamint a sziluettek vonalát az alapkörökön. Így az illesztések pon-
tosabbak lesznek a felragasztáskor. (2. számú melléklet)

• A sziluett körvonalait mindenki szabadon választott technikával, egyéni kifejező-
eszközzel tölti ki. Ez lehet nyomdákkal, nyomhagyással, betűkkel, emblémával ki-
egészült festmény, rajz vagy kollázs.
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3.3. Az alkotói folyamat alatt hallgatott zenékről

A szimmetria a geometriai alakzatokon kívül sorokra, rímekre, versszakokra, színekre, 
méretre, alakzatokra, hangokra, hangsorokra, mozdulatsorokra is vonatkoztatható. 
Az alkotói folyamat során a feldolgozandó témához kapcsolódó hangjátékokat, zene-
műveket hallgatunk. Többek között Bartók Mikrokozmosz I. kötetből a Tükörkánon 
12-es darabját, amely a Tükörkép címet viseli. Továbbá Johann Sebastian Bach Cont-
rapunctus I. és a Contrapunctus X. fúgáját szólaltatjuk meg. A fúga műformai több-
szólamúsága miatt eleve tükörjátékként fogható fel. „A szimmetriának – mégpedig 
a hangnemi tükörszimmetriának – igen szép példájával találkozunk Bartók Canta-
ta Profanajában. A mű kezdetének, valamint befejezésének hangsora a d központi 
hanghoz képest pontos tükörképe egymásnak.” (TUSA, 1999: 319.)

3.4. Kiegészítő képsor

Mozdulatsorok áramlását láthatjuk Bede Fazekas Ibolya táncában, amelyet Bartók 
Béla Mikrokozmosz című művére ad elő. A tánc során a mozdulatok tükrözésében 
oldódik fel az egyén.1

4. TÉMAFELDOLGOZÁS GYEREKEKKEL

4.1. Találós kérdések

A témafeldolgozást megelőzően a gyerekek találós kérdésekre válaszolnak.

Melyik kör lehet szögletes? (tükör)

Ha rám nézel, visszanézek,
ha rám nevetsz, kinevetlek.
Tiszta, igaz, s hű vagyok,
a kedvedért nem hazudok. (tükör)

Egy sima felület az egész,
Arra való, hogy belenézz,
És megfordítva nézheted,
Honnan a fény ráesett. (tükör)

1 https://www.youtube.com/watch?v=5biuPWeFzBU Letöltés ideje: 2019. 09. 28.
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4.2. Mesék

Beszélgetés a tükörképről, a hasonlóságról és a visszatükröződő látványról. A témá-
hoz javasolt mesék: Bodri kutya meg a csont (3. számú melléklet), A szarvas, aki ma-
gát csodálta (4. számú melléklet).

4.3. Találkozás a társunkkal 

4.3.1. Ezen a napon mindenki parfümöt fúj ruhájára, és Bartos Erika Tükör című 
versét mondva kézen fogva, bekötött szemmel, körben sétálunk. Egy dobbantással 
jelzett pillanatban megállunk, és két megnevezett gyerek a kör közepe felé indul, kéz-
nyújtással, tapogatva keresik egymást, majd egymással szemben megállnak. Egymás-
hoz hajolnak és megpróbálják kitalálni, hogy kivel találkoztak. 
4.3.2. Bartos Erika Tükör című verse kapcsán (5. számú melléklet) beszélgetés az 
érzelmekről. A dühös, vidám, mérges, szigorú emberek testtartásairól, gesztusairól, 
arckifejezéseiről.
4.3.3. Rövid ideig egymást nézik a gyerekek, akit a nevén szólítunk, grimaszt vág, 
egy másik utánozza és kitalálja érzelmeit. Ezután visszatérnek a körhöz. (A többiek 
közben mondják a verset.)
4.3.4. A témához kapcsolódó további művek:
Ranschburg Jenő: Tükör előtt
Aranyosi Ervin: Tükör
Orgoványi Anikó: Kaméleon
Miklya Zsolt: Ideje; Há per vé 
Dániel András: Hilda kalapja
A felsorolt irodalmi művek mind a tükörkép témára épülnek.

4.4.  Visszhangjáték

Egy gyerek a csoportból valamilyen érzelemhez köthető hangot ad ki (kacaj, dob-
bantás, topogás stb.), amit a többiek utánoznak. 
Egy másik változatban az egyik gyerek síppal ütemes játékot, füttyöt hallat, üvegen 
kongat, dobol, stb. Itt is visszhangként működnek a többiek.  

4.5. Alkotás 

Énképet fejlesztő, önbizalom-erősítő dalokat hallgatunk. Pl. Bagdi Bella Tükördal; 
Apacuka zenekar Tükörkép.
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A papírkorongokat előzőleg elkészítjük. A gyerekek felrajzolják a körvonalakat az 
A/4-es lapokra, kivágják, majd közösen végezzük a jelöléseket. (A középen lévő kört 
is felrajzoljuk, hogy ki tudják vágni.) Választható rajzeszközökkel (fi lctoll, tus, szí-
nes ceruza, pittkréta stb.), különböző festékekkel (akril, akvarell, tempera), színes új-
ságokból, papírokból, különböző anyagokból (textil, madártoll, tortapapír, alufólia, 
szivacs, fogpiszkáló, dekorgumi, gomb, fl itter, stb.) rajzolt, festett, vágott, ragasztott 
felületekkel töltik ki a körvonallal határolt formáikat. Ahogyan elkészítették, a vá-
lasztható eszközökkel saját énképüket a kisebb ív jelölésénél, a forgathatóság miatt 
elvágjuk, és az alkotásokat felragasztjuk. 

4.6. Közös értékelés

A tevékenységet mozgásos, játékos mondókával zárjuk. A mozgás és beszéd össze-
kapcsolása közben bemutatjuk az elkészült alkotásokat.

Lassan forog a kerék,
Mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,
Mert a vize már elég.

Mindig más forgat. A többiek énekelnek. Akinek a sziluettjénél megáll a kerék, 
mesél magáról és a munkájáról. Ha átforog a másik önarcképébe, ketten mesélnek.

5. A TÉMA NÉHÁNY TOVÁBBÉLÉSI TEVÉKENYSÉGJAVASLATA

5.1. Vízszintes csíkokra rajzolunk, a felsőre egymástól egyenlő távolságra különböző 
szemöldököket, az alatta lévőre szemeket, majd orr és szájformákat készítünk. A rész-
letekből különböző arcok állnak össze. A papírcsíkokat elhúzva, az egymás alá és fölé 
kerülő részek újabb arcokat mutatnak.

2. ábra: A vízszintes csíkok elmozdítása.
(Saját ábra.)

5.2. A kör közepéhez érve több korongot használunk, amelyek az előzőhöz hasonló-
an körbeforgathatóak. Az arcok részletei külön korongon vannak, az elmozdulással 
cserélődnek az elemek, így újabb arcokat kapunk.
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3. ábra: A korongok elhelyezkedése.
(Saját ábra.)

5.3. Egy, a rövidebb oldalán álló téglalapra valamelyik állat fülét, fejformáját rajzol-
juk.  Két oldalán bevágjuk, hogy egy papírcsíkot tudjunk benne mozgatni. A papír-
csíkon különböző állatok arca látható egymás mellett, ha elhúzzuk a papírcsíkot, 
akkor a rögzített fejformához más-más állat arca kerül.

4. ábra: A fejforma és a papírcsík elhelyezkedése.
(Saját ábra.)

5.4. Legyező hajtással meghajtogatjuk a lapot. A csoportban egy-egy gyerek arcké-
pét a legyező hajtásaival egyező nagyságú csíkokra szeljük. A két portrét felváltva 
ragasztjuk fel. Így a nézőponttól függően hol az egyik, hol a másik gyerek arcképét 
mutatja.
5.5. Marionett bábut készítünk. A marionett báb különböző papírra rajzolt arcrész-
leteket, ruhákat, kiegészítőket tart maga elé. A gyerekeknek a ruházatról ki kell ta-
lálniuk, hogy mi a foglalkozása a bábunak.
5.6. Kaleidoszkóp készítése.2

FELHASZNÁLT IRODALOM

BODÓCZKY István (2003): Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti Egyetem, Bu-
dapest. 

BACSÓ Béla (2012): Ön-Arc-Kép. Szempontok a portréhoz. Kijárat Kiadó, Buda-
pest.

BARTOS Erika (2016): Bárányfelhők. Alexandra Könyvesház, Pécs.
RÓNAY György (1967): A holló és a róka. Móra Ferenc Ifj úsági Könyvkiadó, Bu-

dapest.

2 ttps://www.momwithfi ve.com/hu/2017/05/18/varazslatos-fenyek-kaleidoszkop-hazilag/ Le-
töltés ideje: 2019. 09. 28.
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KALMÁR István–HEGEDŰS Miklós–SZABICS Ágnes (szerk., 1997): A nagy 
GYÍK könyv. Aula Kiadó–GYÍK-Műhely, Budapest.

TUSA Erzsébet (1999): Szimmetria a zenében. Magyar Tudomány, 1999/3. szám, 
317–332. 

MELLÉKLET

1. számú melléklet

A hatszög szerkesztése egyenlő oldalú háromszöggel.
Forrás: https://cohenelectronics.com/pics.php?jser=szabalyos-hatszog

2. számú melléklet

A hatszög csúcsai felé rendezett sziluettek.
Forrás: Saját kép.

3. számú melléklet
Bodri kutya meg a csont
Bodri kutya csontot talált. Büszkén szaladt vele haza. Útközben megállt egy kis pa-
tak partján. Belenézett a vízbe. Ott meglátott egy másik kutyát. Annak is csont volt 
a szájában. Bodri rámordult:
– Add ide a csontot!
Ám amikor kinyitotta a száját, a csont belepottyant a vízbe.
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4. számú melléklet
La Fontaine: A szarvas, aki magát csodálta

Élt egyszer egy erdőben egy büszke szarvas. Ez a szarvas minden szarvasnál fürgébb 
volt: úgy tudott futni, hogy soha semmilyen vadászkutya még csak a nyomába se ért: 
s nem volt az a sebes sodrú patak, amelyen könnyedén át ne szökkent volna. Mintha 
repülne, úgy vitte a lába: de ő nem a lábára volt büszke, hanem ágas-bogas agancsára.
Volt az erdőben a tisztás szélén egy forrás: mohos sziklából csobogott, s a szikla 
alatt, mielőtt tovább csörgedezett volna, kis tavacskává gyűlt a kristálytiszta víz.
Olyan volt ez a kis tó, mint egy tükör, és a szarvas, mikor inni ment, mindig elidő-
zött a partján. Sokáig nézegette magát a víz tükrében: nézte dús, királyi agancsát, 
nézte vékony, inas, göbös lábát, és így tűnődött.
„Milyen szép a fejem ezzel a pompás agancskoronával! Gyönyörű dísz ez, és hegye 
a legsűrűbb bozótból is kilátszik: nincs olyan bokor, amelynél, ha nyakam kinyúj-
tom, magasabb ne volnék. Agancsom miatt igazán megérdemelném, hogy én legyek 
az állatok királya.”
Nem győzte csodálni pompás agancsa tükörképét a tóban. Ám ahogy a víz tükrében 
a lábát is megpillantotta, nyomban elkedvetlenedett.
„Igen, bízvást az állatok királya lehetnék – gondolta keserűen –, ha nem ilyen pisz-
kafa lábakon állnék. Ez az én bánatom, ez az én szégyenem: csúfságom ez a pókos, 
pipaszár láb, és még csak meg sem szabadulhatok tőle!” 
Ahogy így kesereg, rezzen a bokor, és a tisztás szélén megjelenik egy kopó. Nézi a 
szarvast, csahol egyet: távolból, mint a visszhang, felel a többi kopó csaholása.
A szarvas fölriad, azon nyomban megfeledkezett minden keserűségéről, átszökkent a ta-
vacskán, s mint a nyúl, nekiiramodott a tisztás túlsó felén az erdőnek, és eltűnt a sűrűben.
A kopó se volt rest, vad csaholással utána vetette magát. A szarvas hátrapillantott, látta, 
hogy üldözik, nem is egy kopó már, hanem mögötte, kissé elmaradva, egy egész falka.
Nem ijedt meg: friss, táncos ugrásokkal, szinte ingerkedve menekült a csapáson. 
A szálerdő véget ért, sűrűbb irtás következett. A szarvast itt is könnyedén vitte a 
lába, agancsa azonban minduntalan beleakadt az alacsonyabb ágakba. A zsenge ága-
kat még egy rántással letörte, de az erősebbekből már alig bírta kiszabadítani magát. 
Futása meglassúdott, s már hallotta maga mögött a kopók lihegését.
„Ó, jaj – gondolta –, milyen ostoba voltam! Lábamat átkoztam, pedig az megmen-
tené az életemet, s agancsomra voltam büszke, pedig most az okozza siralmas vesz-
temet! Nemcsak azt kell becsülnünk, ami díszünkre, hanem azt, ami hasznunkra 
válik: most saját káromon tanulom meg ezt a bölcsességet, akkor, amikor már késő.”

Átdolgozta: Rónay György
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5. számú melléklet
Bartos Erika: Tükör

Tükör előtt álldogálok,
Elmesélem, amit látok.

Van egy orrom, van két szemem,
Van egy szám és van két fülem.
Homlokom és selymes hajam,

Itt az állam, itt a nyakam!
Nézd, amikor vidám vagyok,
Mosolygok egy ilyen nagyot!
Amikor meg bosszantanak,
Ráncolom a homlokomat!

Hogyha nagyon megijedek,
Félelmemben szám is remeg!
Néha pedig csodálkozom,
Szemöldököm is felvonom!
Hogyha viszont bánat érne,

Legörbülne szájam széle.
Ásítok, ha álmos vagyok,

Hamarosan elszunnyadok,
Lehunyom a szemeimet,

Éjszakára lepihenek.

ABSTRACT

Complex art education, with the involvement of the arts, performs in practice. 
Th e action mobilizes competencies, calculated on what to say, through experiential 
creative processing through self-experienced activities. Complexity also prevails in 
the fi eld of visual education.

Th e works capture the results of the study of my discoveries in my self-discovery. 
In silhouettes, individual gestures and symbols displaying diff erent visual means 
are imprints of self-refl ection. Th e rotating circle that underlies the visual practicals, 
with the interlocking silhouettes, refers to a subtitle of Self-Portrait in the Mirror 
of Personalities. Th rough the development of aesthetic and artistic awareness, the 
creators get to the concepts of identity in diff erent fi elds.

Keywords: self-portrait, identity, personality trait, gesture, expression
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PRÉM VANDA

ÉLETRE KELT KÉPEK 
Műalkotások átiratai térben és síkban 

Friedensreich Hundertwasser képei nyomán

֎

1. BEVEZETÉS

A művészet általi nevelés, vagy művészettel nevelés eszközeként a műalkotások szem-
lélése, befogadása során képet, érzelmi impulzusokat és jelentős esztétikai benyomá-
sokat kaphatunk a művekről és alkotójuk világáról. Mindemellett a világ, és annak 
részeként önmagunk megismerését is elősegítik ezek a tevékenységek, ezáltal a mű-
vészettel nevelés a személyiségformálás meghatározó eszközévé válhat.  

A művek minél mélyrehatóbb megtapasztalását, átélését komplex szemlélettel, mi-
nél több érzékszervünk bevonásával, aktivizálásával, cselekedtető módon is megta-
pasztaltathatjuk a gyermekekkel. Egy „klasszikus műelemzés” során információkat 
és képet kaphatunk a mű címe, keletkezése, kora, műfaja, stílusa, szín- és formavi-
lága, illetve alkotója vonatkozásában. Ám annak érdekében, hogy a mű befogadása 
érzelmi hatást és élményt jelentsen a szemlélő számára, illetve egy gazdagabb, mély-
rehatóbb megtapasztalási módot adjon a mű világához, a befogadó gyermekek és 
felnőttek esetében is a komplexitásra és élményszerű, cselekedtető megtapasztalás-
ra érdemes építeni.

Az Életre kelt képek – műalkotások átiratai térben és síkban – Transzformációk, 
parafrázisok, átdolgozások című előadás anyagához kapcsolódik a jelen tanulmány, 
melyben egy kiválasztott képzőművész képeire épülő műhelymunka kerül bemuta-
tásra. A műalkotások élményszerű, játékos, cselekedtető komplex megtapasztalásá-
nak egyik lehetséges módja, és annak variációs lehetőségei kerülnek előtérbe.
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2. INSPIRÁCIÓ: FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER 19282000

Tanulmányomban a bécsi szecesszió egyik kiemelkedő és meghatározó alakjának, a 
20. század második felében tevékenykedő Friedrich Stowassernek az alkotói világát 
szeretném közelebb hozni, és megtapasztalhatóvá tenni a befogadók számára. Az épí-
tészként, festőként és fi lozófusként is ismert gondolkodót leginkább művésznevén, 
Hundertwasserként ismerhetjük. Teljes művészneve: Friedensreich Regentag Dun-
kelbunt Hundertwasser, melynek jelentése: Béketeli Esős nap Sötéttarka Százvíz – 
mindez beszédesen vall világszemléletéről és képi világáról. 

Már gyermekkorában említést tettek pedagógusai rendkívüli szín- és formérzé-
kéről. Korai alkotói stílusa is hordozza a rá jellemző forma- és színvilág meghatáro-
zó jegyeit, és tükrözi páratlanul gazdag alkotói fantáziáját. Munkáinak egy részét 
saját hajója, a Regentag fedélzetén készítette, amivel bejárta az Atlanti-óceánt, a 
Csendes-óceán és a Távolkelet megannyi országát. Munkáival többször vett részt vi-
lágkörüli vándorkiállításokon.

Hundertwasser életútját már egészen korán meghatározta az organikus, természet-
központú gondolkodás, melynek szószólójaként megannyi törekvésével próbálta a tár-
sadalom fi gyelmét felhívni a fenntarthatóság, a környezetterhelés (ökológiai lábnyom) 
egyre fajsúlyosabb problémáira, illetve a természettel való szimbiotikus együttélés fon-
tosságára, az ember természettel és embertársával való békés, szeretetteljes kapcsola-
tára. Korunkban a 2000-ben elhunyt alkotó szemlélete és gondolkodásmódja egyre 
égetőbb, a társadalom minden rétegére kiterjedő releváns üzeneteket hordoz. Ilyen fi -
lozófi ai és erkölcsi problémákkal és gondolatkörökkel foglalkozott hosszú művészi pá-
lyafutása alatt, melynek során a változatos műfajokon belül – mint a festészet, grafi ka, 
építészet területei ‒ egyaránt megmutatkozott jellegzetes stílusvilága.

Szemlélete az építészetében is érvényesült, és forradalmian új megoldásokat ered-
ményezett. Számára kifejezetten fontos volt, hogy a természet elemei az épített kör-
nyezet részeként jelenjenek meg. Organikus épületeinek a természet ugyanolyan 
szerves része, mint az emberek, akik számára a lakóépületeken kívül, középületeket, 
fürdőkomplexumokat is tervezett. 

Hundertwasser szerte a világban terjesztette a környezettudatos és a környezeté-
ért felelős ember gondolatát. 1997-ben lejegyzett szavai is a természettel szerves egy-
séget óhajtják.

Félig behunyt szemmel mint
mikor képet szülök dunkelbunt

házait látom, nem ronda fakókat,
minden tetőn zöldet beton helyett.
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Előre örülök, hogy humusszá
válok magam is, eltemetnek
meztelenül, koporsó nélkül

egy fa alá földemen,
ao tea roán.

(RAND, 2005: 200.)

2.1. Javaslatok és további inspirációk

Hundertwasser motívumai, szimbólumai a gyermeki alapfi rkák (vonal, cikkcakk- 
vagy hullámvonal, sokszoros körvonal) motívumaival anlógiába állíthatók (csakúgy, 
mint pl. Paul Klee vagy Joan Miro művei). A legegyszerűbb alapfi rkákból és azok 
összekapcsolásából létrejövő összetett formák (diagramok, kombinátumok) az ősi je-
lek, a különböző kultúrákhoz köthető archaikus jelképek és a szimbólumok (kör, há-
romszög, csillag, kereszt) formakincsével mutatnak rokonságot. 

Munkái színvilágában a gyermeki világhoz közel álló élénk, intenzív, telített szí-
nek dominálnak, melyeknél gyakran épít a kontraszthatásokra a sötét-világos, illet-
ve a komplementer színpárok alkalmazásával.

Festményei, grafi kái mellett például színes, mintás kéményei, csavart oszlopai, 
épületeinek homlokzata, hagymakupolái vagy „dombházai” is számtalan formai és 
technikai asszociáció mentén inspirálhatják egy komplex tevékenység megvalósítását.

További inspirációs forrásként szolgálhat számunkra a művészettörténet számta-
lan képző- vagy iparművészének alkotása. A műalkotások kiválasztása során szem-
pontot jelenthet a gyermeki forma-, szín- és fantáziavilág analógiája, az asszociatív 
készséget fejlesztő absztrakt folthatások. Tematikai szempontból a gyermekek érdek-
lődési köréhez, illetve a gyermekek számára megélt vagy átélt helyzetekhez kapcsol-
ható tartalom is irányadó lehet a választásnál. 

Az alkotómunka során a gyermekek kreatív, egyéni meglátásai, sajátos képzettár-
sításai és szabad fantáziatevékenysége is aktív szerepet kap. A gyermeki alkotómun-
ka szabadsága ‒ csakúgy, mint a művész szabad önkifejezési formái ‒ határok nélkül 
lehetővé tesz bármely szabad formai asszociációt, melyek megmutatják azt a páratla-
nul gazdag belső világot, mely mindenkiben egyéni, de mégis minden emberrel ro-
konságot mutat.
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3. A MŰHELYFOGLALKOZÁS BEMUTATÁSA

3.1. Eszközszükséglet, előkészületek

A témafeldolgozás során Hundertwasser kivetített képei mellett a következő eszkö-
zök és anyagok szükségesek az egyes állomások megvalósításához.

3.1.1. LABIRINTUS
színes fonalak vagy színes szikszalagok, kövek, mondókák (pl.: Kőketánc, Tekeredik 
a kígyó), hangkeltő természetes és mesterséges eszközök (pl.: papírmaséval bevont 
villanykörte csörgők, csörgőlabdák, botok, csonthéjas magvak, fésűk, fémdobozok, 
műanyag csövek)

3.1.2. ÁLLATI NYOMOK
nyomhagyó dúcok (pl. szivacs, textil, krumpli), nagyméretű csomagolópapírok, tem-
perafesték, festékestégely, tálca

3.1.3. KÜLÖNÖS LÉNYEK
színes kartonlapokból vagy csíkokból, drótokból (vagy csirkehálóból), textilekből, 
ragasztószalag vagy stift, olló és színes fonalak segítségével síkban vagy térben tér-
forma konstruálása

3.1.4. SZÍN-KOTTA
összeragasztott csomagolópapírok, botokra erősített szivacsok, kötelek, fonalak (pó-
lóanyag csíkokkal), szivacsdúcok (geometrikus alapformák), széles festőecsetek, hen-
gerek, temperafesték, festékestégely, tálca

3.2 Műhelymunka

Olyan Hundertwasser képeket vetítsünk ki, melyeken színes spirális formák fi gyel-
hetőek meg (Javasolt képek: 1. és 2. számú melléklet). Kérdésekkel irányíthatjuk a 
fi gyelmet a formák, színek, kompozíció, képi elemek elrendezése és a téma, techni-
ka felé, illetve a szabad asszociációk irányába. A különböző képekből aztán egy tör-
ténet helyszínei, cselekményszálai rajzolódnak ki. A színes spirális képek asszociációi 
révén a labirintus gondolatkörével foglalkozhatunk. 

3.2.1. LABIRINTUS
Első mozzanatként „belépünk a képbe”, pontosabban egy nagy labirintusba. Elindul-
va az útvesztőben kövek szegélyezik utunkat. Ezeket kell kövessük, illetve gyűjtsük, 
miközben ide kapcsolódó ritmikus mondókákat éneklünk (pl. Kőketánc, Tekeredik 
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a kígyó), melyeket a kövek ritmikus összeütésével kísérünk. Ezt kiegészíthetjük már 
előre odakészített hangkeltő eszközökkel, hangszerekkel. 

Feladat: Vastag, színes fonalak segítségével készítsük el a padlón, a bútorok, vagy a 
kövek felhasználásával az utakat, egyajta tér-kép-hálót hozva létre. Benne állomás-
pontokat jelölhetünk ki a későbbi feladatok helyszínéül. A kövek mellé helyezhetjük 
a különböző hangkeltő eszközöket.

3.2.2. ÁLLATI NYOMOK
Utunk során egy kis tisztáson állati nyomokra bukkanunk (Javasolt kép: 3. számú 
melléklet). Mivel útközben nagy zajt csaptunk, nem találkozunk az állatokkal, de 
a földön otthagyták változatos nyomaikat. Elképzelhető, hogy a közelben elbújtak.

Feladat: Ezeknek az állatoknak a nyomait készítjük el. Először különböző nyom-
hagyó dúcokat hozunk létre (szivacsból, összekötözött textilből, hullámkartonból, 
kumpliból, stb.). Aztán a befestékezett dúcokkal csomagolópaírra készítünk nyomo-
kat, melyeket a gyerekek feltérképeznek, beazonosítanak.

3.2.3. KÜLÖNÖS LÉNYEK
Ahogy megyünk tovább, egy erdő képe rajzolódik ki előttünk (Javasolt képek: 4. 
és 5. számú melléklet). Megfi gyelve a különös, mesebeli fák karakterét, elképzeljük 
hogy milyen lények élhetnek itt, rejtőzhetnek a fák mögött, a lombok között. Az er-
dőélményt is megidézhetjük hangkeltő eszközökkel (fóliák zizegésével, tárgyak, fe-
lületek összedörzsölésével), vagy az állatok hangjait is utánozhatjuk. 

Feladat: Színes kartonokból vagy hullámkartonból (síkban vagy térben), illetve dró-
tokból és textilekből megelevenítjük ezeket az állatokat (térforma-konstruálás). Te-
hetjük mindezt sólisztgyurmából vagy agyagból is (imitálhatjuk az állatok mozgását). 
Az atmoszférateremtés során a gyermekek mindent használhatnak ahhoz, hogy a fi -
gurák karakterét vagy az erdőélményt megidézzék. 

3.2.4. SZÍN-KOTTA
Utunk végén egy kis tó partján csónakra bukkanunk (Javasolt kép: 6. számú mel-
léklet). A hirtelen megerősödő szél a tó felszínén hullámokat fodroz. Ezek a különös 
hullámok más és más színekben pompáznak. Csak úgy kelhetünk át a tavon, ha a 
színeket más-más hangnak, vagy ritmusnak megfeleltetve, lejátsszuk őket, mint egy-
fajta szín-kottát. 

Feladat: Hundertwasser színes, kacskaringózó vonalait mi magunk is megfesthetjük. 
Összeragasztott, nagy csomagolópapírokra, botokra erősített szivacsokkal, szivacs-
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dúcokkal (geometrikus alapformák), széles festőecsetekkel vagy hengerekkel dol-
gozzunk. Létrehozva a képet, csörgő-zörgő hangkeltő eszközök, illetve hangszerek 
segítségével „lejátszhatóvá és hallhatóvá tesszük” a kép színvilágát. 

Így aztán végigérve kitalálunk a labirintusból, egy rítussal „kilépünk a képből”.  
A kezeink közt elindítjuk azt a fonalat, mely a labirintust képezte, s melyet utunk 
során visszagöngyölítettünk. A gyerekek adják egymás kezébe, keresztbe-kasba a szí-
nes fonalat. Majd végül amikor mindenkihez elért a fonal, amely így összekapcsol-
ta a játék résztvevőit, megfi gyelhetjük a különös kapcsolat-hálónkat. Egyenként, egy 
szóban osszák meg a gyerekek élményüket egymással. Ez tükrözhet bármilyen gon-
dolatot vagy érzést. Lehet akár egy dallam vagy szín megnevezése is, aztán egyen-
ként leeresztve kezüket „kilépnek a képből”.

3.3 Variációs lehetőségek 

A különböző állomások feladataihoz és eszközhasználatához variációs lehetőségeket 
kínálunk, illetve arra bátorítjuk a pedagógusokat, hogy lehetőségeikhez mérten sza-
badon alakítsák az itt leírt javaslatokat a csoport életkori sajátosságaihoz és képessé-
geihez igazodva. 

LABIRINTUS
• Színes szalagok helyett szikszalagokkal is kialakíthatunk dombokat, vízhullá-

mokat a padlón, vagy kinn a természetben krétákkal, pálcákkal is felrajzolha-
tunk olyan vonalrajzot, melyet végigjárhatunk.

• A kövek ritmikus összeütése helyett a saját testünkkel is képezhetünk testzöreje-
ket, így a testünket használhatjuk hangszerként (ritmus- és hangkulissza játék).

ÁLLATI NYOMOK
• Kültéren a homokba vagy a földre is elhelyezhetünk, elrejthetünk nyomokat, 

melyeket a gyerekek megkeresnek, feltérképeznek.

KÜLÖNÖS LÉNYEK
• Az állatokat megeleveníthetjük sólisztgyurmából vagy agyagból is, illetve az ud-

varon található ágakból és krepp papírból kötözéssel, valamint az ágakat lehe-
tőség szerint kombinálhatjuk hóval, homokkal egyaránt. Az elképzelt állatok 
hangját és mozgását is imitálhatjuk.
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SZÍN-KOTTA
• A tó megfestése során használhatunk befestékezett köteleket, fonalakat vagy 

pólóanyag csíkokat is, melyeket festőlébe mártva felfestékezünk, majd változa-
tos módon kifesthetjük a papíron a színsávok közti felületet is.

FELHASZNÁLT IRODALOM 

RAND, Harry (2005): Hundertwasser. Fordította: SZILÁGYI Tibor, Vince Ki-
adó, Budapest.

MELLÉKLET 

1. számú melléklet

A nagy út, 1955.
Forrás: https://www.hundertwasser-kalender.de/

poster-und-kunstdrucke/der-grosse-weg-224
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2. számú melléklet

Liguriai nap, 1958.
Forrás: https://hundertwasser.com/malerei/358_sole_ligure_296

3. számú melléklet

A boldog halottak kertje, 1953.
Forrás: http://www.artwallpaper.eu/Paintings/wp-content/uploads/2012/12/07/30/Frie-

densreich-Hundertwasser-Paintings-1953-le-jardin-des-morts-heureux.jpg
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4. számú melléklet

Karlyukkivágás, 1954.
Forrás: https://www.petitplat.fr/hundertwasser/

5. számú melléklet

A falakók nem alszanak, a falakók éberek, 1973.
Forrás: http://en.bahafi neart.com/friedensreich-hundertwasser/tree-tenants
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6. számú melléklet

Gyöngéd csónak, 1982.
Forrás: https://www.hundertwasser-kalender.de/

Hundertwasser-poster-831-Tender-Dinghi/en

ABSTRACT

As a means of educating with art, one can acquire a wide range of knowledge about 
the works and their creators through viewing and receiving works of art. In order to 
have a deeper experience of the world of works, it is worthwhile to build complexity 
and an action-packed experience for inclusive children. This study introduces 
Friedensreich Hundertwasser, a prominent and influential figure of the late 20th 
century, through a description of a workshop. My study includes a presentation of 
the artist’s artistic creed, a description of the tooling needs, the preparation, and the 
workshop work. In addition, he makes suggestions on the variational realization of 
the workshop, tailored to the tool, location, and technicalities and as a source of 
inspiration for other fine arts. The presentation of the workshop work process aims 
to provide educators with a feasible pattern for getting to know the experiential, 
active, action artwork.

Keywords: education, art, workshop, complex methodological approach, 
experiential, actionable, Friedensreich Hundertwasser, environmentally conscious 
thinking, free association, creativity
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KIS GÁBOR

MACSKAMESÉINK II.
A Kacor király című mese feldolgozása

֎

1. BEVEZETÉS

A Kacor király feldolgozását dramatikus játékok segítségével kísérelem meg. Ennek fő 
oka, hogy a mese központi szimbólumának megértését, az általa hordozott jelentés 
megélését helyezem a feldolgozás fókuszába, s a(z) – aktivitást kívánó – megéléshez 
mint elváráshoz, a dramatikus játékokban való részvételt tartom leginkább megfe-
lelőnek. Emellett úgy gondolom, hogy helyes irányítással a dramatikus játékok vál-
hatnak a művészettel nevelés egyik leghatásosabb eszközévé. A játékban résztvevők 
szert tehetnek önismeretre, emberismeretre, s teszik mindezt a velük együtt játszó 
közösséggel együtt (GABNAI, 2015: 15.).

Ha kiválasztottuk a mesét, esetünkben a Kacor királyt, amelyet meg szeretnénk is-
mertetni a csoportunkkal, az első lépés – és ezt nem csak irodalmárként gondolom 
– a szöveg elemzése. A népmese számos lejegyzett szövegváltozata közül a nekünk 
megfelelőt kell kiválasztani – és ezt a választást is a szövegelemzés fogja segíteni. 
Akár könyvben, akár (a legnépszerűbb, leggyakoribb, legegyszerűbb „szövegkeresé-
si módszerrel”) interneten keressük, többféle változatot találhatunk. A Kacor király 
esetében alapvetően kétfélét, a Benedek Elek és az Illyés Gyula által lejegyzett (és át-
dolgozott) változatokat. Az egyéb megtalált változatok között akadhatnak olyanok, 
amelyekben valakik – vélhetően a szöveg naprakészségét célzó szándéktól vezérelve 
– a Benedek-féle vagy az Illyés-féle szöveget kis mértékben átdolgozták. Az ilyesfé-
le, szöveget frissítő, közérthetőbbé vagy aktuálisabbá tevő átdolgozás nem mond el-
lent a mesemondás hagyományainak, ám az interneten található átdolgozások sajnos 
– tapasztalataim szerint – csorbítják a népmese értékét. Többnyire épp az atmoszfé-
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rateremtő vagy régies, népies szavakat és kifejezéseket fogalmazzák át vagy hagyják 
ki. A legbiztosabb eljárás megmaradni a mese szerkesztett és lektorált, könyvben ki-
adott változatának használatánál. A könyves megjelenés persze nem garancia a meg-
felelő szövegváltozatra, bármelyik könyvkereskedésben lehet találkozni gondozatlan 
vagy nem megfelelően gondozott szövegekkel, szerkesztő nélküli, viszonylag kevés 
pénzért beszerezhető mesekönyvekkel.1

A Kacor király két szövegváltozatának elemzése számomra az alábbi megközelítési 
lehetőségeket kínálta. A műfaja népmese, altípusa állatmese. Az állatmeséknél bevált 
gyakorlat, hogy már mondhatjuk hároméveseknek is. A Kacor királyt inkább négy-
éves kortól ajánlanám, de az óvodásoknak az első óvodában töltött évük végén már 
bátran el lehet mesélni. Annak ellenére, hogy a mesének nem a műfaját állítom el-
sődlegesen fókuszba, fontosnak tartom, hogy a játékok között legyenek állatmozgá-
sokat, -hangokat utánzó játékok is.

Lényeges momentum a főhős mint macska jellemzőivel, a mesében bemutatott 
„életével” való megismerkedés. A macskák életének nagy része alvásból áll, s habár 
alvást imitáló dramatikus játékokkal is találkoztam, bármennyire kellemes is lenne, 
nem ilyen típusúakat használok fel.

A mese további megközelítési lehetősége a félelem érzése, hiszen a mese egyik nem 
elhanyagolható témája a félelem érzésének bemutatása. A Kacor királyban a címsze-
replő macska félelmet ébreszt a rókában, aki a félelmét továbbadja néhány állatnak, 
aminek hatására az erdő összes állata félni kezd a sosemlátott – tehát idegen és isme-
retlen – állattól. Az általam választott gyakorlatok között több olyat is ismertetek, 
amelyek segíthetnek a félelemmel való szembenézésben.

A mesében – nagyobbrészt a félelem érzésével összefüggésben – hangsúlyt kap 
a társadalmi hierarchia egyik aspektusának a megmutatása. A mesében a falánk 
macska ki van szolgáltatva a gazdájának, aki aztán kidobja otthonról. A kiszolgál-
tatottságnál elemibb, „tevékenyebb” félelem vezérli az erdő állatait, akik egy, a saját 

1 A legmeglepőbb könyvélmény a 100 magyar népmese: A Magyar népmesék sorozat teljes kiadá-
sa (Alexandra, Pécs, 2015.) című kiadvány volt, amely az ismert rajzfi lmsorozat meséit tar-
talmazza. Kitűnő meseválogatásnak tartom. Úgy tűnik azonban, hogy a gyűjtemény meg 
nem nevezett szerkesztője nem vette fi gyelembe, hogy a mozgóképekhez narrált szöveg írott 
formában sokszor nem egyértelmű. Hiányoznak belőle azok a magyarázó jellegű monda-
tok, amelyek a rajzfi lmek nézése közben bizonyára zavaróak lennének, látvány nélkül azon-
ban szükségesek, hiányuk érthetetlenné teszi a szöveget. A Kacor király (100 magyar népmese, 
2015: 255‒257.) esetében például többször sem derül ki, hogy ki (milyen állat) beszél. A két, 
általam javasolt szövegváltozat az alábbi kiadványokban található: Hetvenhét magyar népme-
se (ILLYÉS, 2018: 7‒10.) és Icinke-picinke (KOVÁCS, 1972: 88‒91.).
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fantáziájukban megalkotott félelmetes lény hatalmától rettegnek. A hatalmon levés 
– a másik ember ki van szolgáltatva a személyemnek – és a hatalomnak való kiszol-
gáltatottság érzése – ki vagyok szolgáltatva a másik embernek – is megtapasztalha-
tó egyes játékokban.

A Kacor királyban az erdő állatai meghívják Kacor királyt lakomára. A komplexi-
tás jegyében gondolkodva egy éneklést igénylő koncentrációs játékot is érdemesnek 
tartottam hozzátenni a feldolgozáshoz. Ebben az esetben a mesei tartalmat igazítom 
a gyakorlathoz: az állatok az ételek mellett egy dallal is készülnek Kacor király tisz-
teletére.

A gyakorlatot fontosnak tartom nevetést kiváltó játék(ok)kal zárni. A mese befe-
jezése, az erdőben kialakult heveny ribillió a mesehallgatót a felszabadultság érzésé-
vel ajándékozza meg, és nevetésre ösztönzi: a mesehallgató lehetőséget kap, hogy a 
félelmetesnek gondolt Kacor királyt kinevesse. A szimbólum kinevetésének pszicho-
lógiai vonatkozása is van.  Kacor király karakterében a csaló mitologikus fi gurája for-
málódik meg, a csalót pedig a pszichológia a tudattalanba száműzött, rossznak vagy 
helytelennek ítélt vágyakból megszülető árnyékkal azonosítja (JUNG, 2011: 263.). 
A mese zárójelenetét hallgatva, az egymásnak ellentmondó érzelmekkel telített álla-
potban a mesehallgatóban elmosódik a tudatos és a tudattalan határa, s lehetőséget 
kap a fejlődésre, oly módon, hogy a saját tudattalanjából az árnyékfi gurát a psziché-
je tudatos részébe integrálja (VON FRANZ, 1993: 169.). A Kacor király ezáltal nem 
újabb, a tudattalanba száműzni kívánt tapasztalatokkal szembesít, hanem épp el-
lenkezőleg, segíthet a tudattalanban már megtalálható tartalmak feldolgozásában.

A dramatikus játékok összeállításhoz igyekeztem a Kacor király legtöbb jelenetét 
felhasználni, azonban a főzés, evés és a korábban már említett alvás témáját színre 
vivő, vonzó tevékenységeket ezúttal kihagytam. Fontosnak tartom azt is megemlí-
teni, hogy a játékok nem kizárólag egy – óvodás vagy általános iskolás – korosztályt 
céloznak meg. A játékösszeállítás bőséges, egyszerre nem érdemes (és nem is lehet) 
mindet gyerekekkel végigjátszani, végigjátszatni. A pedagógus feladata a csoport élet-
korától, fejlettségi szintjétől, képességeiktől és érdeklődésétől függően összeállítani 
a saját repertoárját.

2. A KEZDETEK KEZDETÉN

2.1. „Bújj, bújj, zöld ág…” – Átlépni a küszöbön, bele a játékba

Belépni a szobába komoly felelősséggel jár. Aki belép, részt vesz a játékban. És habár 
játszani nem kötelező, a többiek játékát tiszteletben kell tartani. Ám csak az lépheti 
át a küszöböt, aki teljesíteni tudja a feladatot: adott egy rímpár, amelynek az utolsó 
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szava hiányzik. A belépni szándékozónak a megfelelő, rímelő szóval – egy állat kita-
lálásával – kell befejeznie a verssort. A verses találós kérdéseket Papp-Für János Akik 
gyerekek maradnak című könyvéből választottam.

Minden kerítésen kilát hosszú nyakával a … (zsiráf).
Lábamon sok csípés sorba’, nadrágomba bújt a … (bolha).

Szereti a banánt nagyon, ő a hosszú farkú … (majom).
Gyorslábú a szomszéd Gyuszi, mégis lehagyja a … (nyuszi).

Egész utca zeng, ha ugat, a kertben a csahos … (kutya).
Mekeg minden reggel, este kisgidájával a … (kecske).

Sivatagban van a helye, ott sétál a púpos … (teve).
Hét pöttyével alszik ma a piros hátú … (katica).

Békákat kapdos el sorba’, sárga csőrével a … (gólya).
Mindennap a tavaszt leste, mielőtt megjött a … (fecske).

Fogakkal van tele szája, óceánban él a … (cápa).
Árnyékban néha elidőz, erdőkben él a szelid … (őz).

Kedvenc étele a vér, fejen áll a … (denevér).
Cini-cini, így zenél a fürge lábú kis … (egér).

Nincs kalap az ő fején, sok tejet ad a … (tehén).
Mézet eszik, jó a kedve, erdőkben cammog a … (medve).
Mindig nyávog jobbra-balra, egeret üldöz a … (macska).
Nyolc karjával kapaszkodik, tengerekben él a … (polip).

(PAPP-FÜR, 2016: 48–49.)

Ha kevesen vesznek részt a játékban, akkor érdemes a háziállatokkal és a Kárpát-me-
dencei állatokkal játszani (macska, egér, kutya, tehén, kecske, nyuszi, medve, őz, 
gólya, fecske, katica). A találós kérdéseket a fentiek mintájára és a Kacor királyhoz il-
leszkedve hárommal bővítettem:

Vörös bundáját megóvta télen is a ravasz … (róka).
Nagy a csőre, teste karcsú, fekete szárnyú a … (varjú).

Étvágya sokszor hatalmas, veszélyes az ordas … (farkas).

2.2. „Marci, benn a macska, hajtsd ki!” – Bemutatkozás rímekben

Amikor mindenki megérkezett, a kitalált rímet felhasználva be kell mutatkoznia, 
méghozzá oly módon, hogy (a találós kérdés által is alkalmazott) kétütemű nyolcas 
verselésű kétsoros versbe kell illesztenie a nevét és a nevére rímelő szót. A páratlan 
szótagú nevek esetében kétütemű hetes verselést érdemes alkalmazni. Segítségképp 
meg lehet adni az utolsó, kiegészítésre szánt sort. Ha a feladatot könnyíteni szeret-
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nénk, akkor megengedhető, hogy a sorok között ne legyen tartalmi összefüggés, ha 
pedig nehezíteni, akkor kérhetünk állatokkal kapcsolatos témát.

Az utolsó sor hangozhat így: „Az én nevem pedig XX.” Három vagy négy szóta-
gú név esetén: „Az én nevem XXX.” vagy „Az én nevem XXXX.”
Példa a két szótagú névre:

Sok állat hoz- / -zám rohanna,
Az én nevem / pedig Anna.

Példa a három szótagú névre:
Lebarnulok / nyaranta,
az én nevem / Amanda.

Példa a négyszótagú névre:
Jéghideg a / sztracsatella,
Az én nevem / Annabella.

A rímekbe szedett név hagyománya a névcsúfoló mondókáinkban is jelen van. A rím-
keresést nem csak bemutatkozáskor lehet használni. Találós kérdéssé alakítva lehet a 
nevek gyakorlásakor is, vagy egyszerűen csak valamilyen játékba vagy feladatba be-
építve a rím létrehozása okozta élmény kedvéért.

3. EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT…

3.1. „A macskának négy a lába..” – Bemelegítő, lazító mozgások, utánzások

Az első macskás játék célja a macska „megteremtése”. A csoport tagjait macskává vál-
toztatjuk. Négykézlábra ereszkedünk, az egyik kezünkkel csuklókörzést végzünk, s 
fi noman, macskamódra letesszük a másik mellé, majd ugyanezt megcsináljuk a má-
sik kezünkkel. (Írásban nehéz visszaadni, hogy mitől lesz egy mozgás „macskás”, de 
bízom benne, hogy a játékosok tudni vagy érezni fogják.) A lábunkat hátranyújtjuk, 
bokáinkkal is körzünk, letesszük. Ez a gyakorlat erősíti a gerincet és a hátizmokat.

A hátunkat megpróbáljuk minél jobban felpúpozni, közben hangosan kifújjuk a 
levegőt, majd a hátunkat visszaengedve vízszintes helyzetbe, levegőt veszünk. Ezután 
ellenkező irányba, a „föld felé” hajlítjuk a hátunkat a levegőt kifújva, aztán vissza-
engedjük. Érdemes lassan végezni és többször is megismételni a gyakorlatot. Inst-
rukciónak, a szerepbe helyezkedést elősegítendő, javaslom hátpúpozáskor a „Mérges 
macska!”, hátgörbítésnél a „Vidám macska!” utasításokat, így lehetőséget adunk egy 
kis grimaszolgatásra is.

Ezt követi a nyújtózkodás. Még mindig négykézláb a „karmainkat” a földbe süly-
lyesztjük, majd lassan, úgy, hogy a tenyerünk nem mozdul, ráülünk a sarkunkra. 
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Ezután pedig a fejünket megemelve előredőlünk, akár annyira, hogy a lábunk ki-
nyújtva legyen. Ezt a gyakorlatot is meg lehet többször ismételni. A játék színesíté-
séhez lehet közben nyávogni.

Ha a csoport szeret énekelni, akkor a gyakorlat befejezéséhez ajánlom, hogy ülve, 
az egyenletes lüktetést lábemelgetéssel, sarkunkat a földhöz ütve, vagy combütöge-
téssel megszólaltatva énekeljük el az A macskának négy a lába… (GRÓH, 2012: 83.) 
kezdetű népdalt.

3.2. „Macskát veszek, macskát adok, macskapéci lakos vagyok…” – Macskapiac

A mesei hangulat megteremtéséhez a játékokat meséléssel is el lehet kezdeni: „Egy-
szer volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, aki, mivel magányosan éldegélt, el-
határozta, hogy vesz magának egy macskát. Elment hát a macskapiacra, hogy ott 
válasszon ki magának egyet.”

Valakit a csoportból kijelölünk vásárlónak, a többiek lesznek a macskák. A macs-
kák a vásárlóval szemben felsorakoznak, hogy a vásárló jól láthassa őket. Aztán ki-
szemel magának valakit, de nem árulja el, kit, hanem azt mondja: „Én olyan macskát 
szeretnék, amelyik…” Ezután mond egy tulajdonságot, amely jellemző a kiszemelt-
jére. Akik megfelelnek az elmondott tulajdonságnak, előrelépnek. A vásárló még egy 
tulajdonságot mond, s akire az nem jellemző, hátralép. (A játékosok itt alapvetően a 
külső tulajdonságokat sorolják.) A vásárló addig sorolja a tulajdonságokat, amíg egy 
macska nem marad. Ha olyan macska is előrelép (vagy nem lép vissza), akire nem 
jellemző az elmondott tulajdonság, a vásárló „Sicc!” felkiáltással visszazavarhatja. 
Egyszerűbb változata, ha a vásárló nem egyesével sorolja a tulajdonságokat, hanem 
többet is mond. Bonyolultabb változata, ha árust is kijelölünk. Ekkor a macskák 
nem maguktól lépnek előre, hanem az árusnak kell őket kiválasztani a sorból (LO-
VAS-TARR, 2011: 164.).

3.3. „Cirmos cica, jaj, hová lett a…” 
– Lopakodás a kamrába és a megérdemelt jutalom

„Az özvegyasszony hazavitte a macskát, s minden nap adott neki enni, inni, csak-
hogy ennek a falánk, kajtár macskának ez nem volt elég. Felfedezte, hogy a kam-
rában nagyon sok fi nomságot rejteget a gazdája, s ha ügyesen, észrevétlenül be tud 
lopakodni, akkor kedvére lakmározhat.” 

Macskák vagyunk, s a szobában körbe-körbe, vagy egy fonál mentén (akadály-
pálya-jelleggel) kell lábujjhegyen lopakodnunk. A kezünket macskamódra felemelve 
mozgassuk a lábunkkal ellentétes ütemben (jobb láb a bal kézzel, bal láb a jobb kéz-
zel mozog egyszerre), míg a „kamrába” nem érünk.
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„Oda nézzetek! A gazdaasszonyunk a legmagasabb polcra tette azt a nagy bög-
re aludtejet! Nyújtózkodjunk egy kicsit, hátha elérjük!” Lábujjhegyen nyújtózkodva, 
megpróbáljuk elérni a bögre aludtejet. Ha elértük, jóízűen együk meg!

Három-, négyévesekkel a lakmározást érdemes nyelvizom erősítő anyanyelvi játék-
kal együtt játszani. „Lefetyeljük egy kicsit a tejet!” A nyelvünket a szájon kívül emel-
jük és leejtjük. „Nagyon fi nom volt ez a kis tej! De sok maradt még a szánk szélén, 
nyalogassuk le!” Körbenyaljuk a szánkat, az alsó és a felső ajkakat egyaránt, még az 
orrunk hegyére fröccsent és az állunk hegyére csöppent tejet is megpróbáljuk lenyal-
ni a nyelvünk fölfele, majd lefele mozgatásával (DANKÓ, 2016: 210.).

Ha úgy érezzük, hogy a csoportnak van rá igénye, akkor vissza is lehet lopakodni.

3.4. „Ott látom a bajuszodon, most lesz neked jaj!” – Kamravédő, kulcscsenő, elkergető

„A gazdaasszony bizony hamar rájött, hogy a macskája sokat torkoskodik a kamrá-
ban, úgyhogy bezárta kulccsal, és a kulcsot mindig magánál hordta. Soha egy percre 
sem szabadult meg tőle. Ha a szegény macska egy jót akart enni, bizony akkor kel-
lett elcsenni tőle a kulcsot, amikor elaludt.”

A csoportból valaki leül egy székre, ő lesz a gazdaasszony (vagy a gazda), s egy 
kulcscsomót helyezünk el rajta vagy a közvetlen közelében. Behunyt vagy bekötött 
szemmel kell fi gyelnie, s ha hall valakit – egy „macska” játékostársat – közeledni, az 
alábbi felkiáltással kell visszakergetni: „Sicc, te rossz cica!”. A többiek feladata, hogy 
valaki a kulcscsomót a gazdaasszony fölébresztése nélkül megszerezze. Ha a gazda-
asszony meghallja a lopakodót és visszakergeti, másvalakinek kell próbálkozni. Ha 
a kulcscsomót sikerül ellopni, más játszhatja a gazdaasszonyt.

„A szegény asszony megelégelte, hogy ennyire kajtár macskája van, s egy nap fog-
ta a seprűjét, jól megverte és elkergette hazulról:

– Kitakarodj a házamból, fel is út, le is út, többet ide be ne tedd a lábadat!
Szegény macska mehetett világgá” (KOVÁCS, 1972: 88. Átdolgozta Kis Gábor.).

4.  ELINDULT NAGY BÚSAN...

4.1. „Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon.” – Tükörjáték, Árnyékjáték

„A macska kiérve a faluból, egy híd mellé ült le szomorúan. A híd végén egy róka 
ült. A macska odasettenkedett, s elkezdett játszadozni a róka lompos farkával. Meg-
ijedt a róka, felugrott, nézi a macskát, hát ilyen állatot még nem látott. De megijedt 
a macska is, felborzolta a hátát, ő sem látott még ilyen állatot. Egy darabig így nézték 
a másikat. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit kellene tennie.” (ILLYÉS, 2018: 
7. és KOVÁCS, 1972: 88. Átdolgozta Kis Gábor.)
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A Tükörjátékban párokba rendeződve egymással szemben állunk. A pár egyik tag-
ja lesz a tükörbe néző, a másik a „tükörkép”. A „néző” egyszerű mozdulatokat mutat 
(lassan), amiket a „tükörképnek” utánoznia kell. A játékot először játszva elő szokott 
fordulni, hogy a „néző” nem tudja, milyen mozgást mutasson a másiknak, ahogy az 
is, hogy az utánzó nem tükörképszerűen, hanem irányoknak megfelelően utánozza a 
másikat – tehát a „néző” bal kezének felemelésénél nem a vele szemben levő jobb ke-
zét, hanem a balt emeli fel –, erre érdemes fi gyelni, a játékosokat segítő tanácsokkal 
ellátni, az elvétett mozgást helyreigazítani.  Az egyszerű mozdulatok egyre bonyolul-
tabbakká válhatnak. Ez a gyakorlat javítja a mozgáskoordinációt, valamint fejleszti 
a koncentrációs képességet is. Más kontextusban a játékot lehet olyan mozgásfolya-
matokkal is játszani, amelyeket a valóságban csinálunk a tükör előtt, mint például a 
fogmosás vagy a fésülködés (GABNAI, 2015: 31.).

Számomra a Kacor király jelentésének megtapasztaltatásához feltétlenül illeszke-
dik a Tükörjátékhoz nagyon hasonló Árnyékjáték is. Ezt a játékot is párban kell ját-
szani. A pár egyik tagja a másik mögé áll, s így, „árnyékként” utánozza a másikat, 
azonban nem kell egy helyben maradni, érdemes sétával, egyéb mozgással kitölteni a 
teret. A bizalomépítő játék során megtapasztalhatjuk azt a kellemetlen érzést, amikor 
mögöttünk áll valaki, akiről nem tudjuk, mit csinál, de azt tudjuk, hogy velünk csi-
nálja. Ez a kellemetlen érzés kikényszeríti a játékosból, hogy megbízzon a másikban. 

4.2. „Minden állatot meg tudok regulázni, 
olyan nagy a hatalmam!” – Parancskirály

„– Ki légyen az úr? – kérdezte a róka.
– Ahá! – gondolja magában a macska. – Úgy látszik, fél tőlem.
Nekibátorodott, s mondta is nagy büszkén:
– Hát te nem ismersz engem? Tudd meg, hogy én vagyok a Kacor király. Nincs olyan 
állat, aki ne félne tőlem.
– Ejnye, ejnye – mondta a róka –, igazán szégyellem, hogy még a híredet sem hal-
lottam.
– Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni, olyan nagy 
a hatalmam.

A megszeppent róka meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt: legyen szerencséje, 
látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúdhús vacsorára, s min-
den, ami kitelik tőle.” (ILLYÉS, 2018: 7–8. és KOVÁCS, 1972: 89. Átdolgozta Kis 
Gábor.)

A Parancskirály című játékban kiválasztunk egy királyt, aki feláll egy zsámoly-
ra vagy egy kisebb székre, majd azt mondja: „Én vagyok a parancskirály, minden-
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kit meg tudok regulázni, olyan nagy a hatalmam!”. A többiek tetszőleges mozgással, 
kedvük szerint mászkálnak a szobában (ez sem könnyű feladat), amíg a parancskirály 
parancsot nem ad valamire, amit teljesíteni kell. A bizonytalan királyokat meg lehet 
támogatni néhány ötlettel. Érdemes felhívni a fi gyelmet arra, hogy lehet az egész cso-
portnak is parancsolni („Mindenki féllábon ugráljon tovább!”), de lehet egyes szemé-
lyeknek is („A., ugrálj féllábon!”). Figyelni kell, hogy ne legyenek túlkapások vagy 
személyeskedések, és hogy egy-egy parancs teljesítése ne tartson túl sokáig. Szeren-
csés, ha egy játék során mindenkire sor kerül.

A játék megbeszélésekor ki kell térni arra, hogy a csoport tagjai mit éreztek, ami-
kor fent, és amikor lent voltak. Meglepő tapasztalat, hogy az egyetemisták inkább 
úgy érezték, nem volt élvezetes a többieknek parancsolni, ám annál kellemesebb 
„csak” teljesíteni azokat.

Ebben a játékban megtapasztaljuk, hogy milyen érzés, ha hatalmunk van mások 
fölött, és gyakorolhatjuk, hogy mit tudunk kezdeni ezzel az állapottal. Magányo-
sak vagyunk, ám azt teszünk a másikkal, amihez kedvünk szottyan. A játék má-
sik aspektusa a kiszolgáltatottság érzésének átélése. Ehhez az állapothoz közösség is 
tartozik, azonban egy játékosnak a másikkal való kommunikációra kevés lehetőség 
adott. Emellett lényeges tapasztalat, hogy azt kell megtennünk, amit kérnek tőlünk, 
s nem dönthetünk úgy, hogy nem teljesítsük a parancsot. A játékot irányító pedagó-
gusnak nagy felelőssége van, hiszen könnyen alkalom nyílhat a másik megsértésére. 
Ha valaki nem tudja a parancsot teljesíteni, akkor a pedagógus javasolhat alternatí-
vákat (akár a parancskirálynak mint tanácsadó). A parancskirály maga nevezi meg 
az utódját, gondosan ügyelve arra, hogy kétszer senki se kerüljön ebbe a pozícióba.

Ha a Parancskirályt a következő, Strázsa című játékkal össze akarjuk kötni, akkor 
meg kell kérnünk valakit, hogy mint parancskirály kobozzon el mindenkitől valami 
számára értékes tárgyat. Lehet az egy kisebb játék, vagy ruhadarab, például hajráf. 
Ha először játsszuk ebben a formában, el kell mondanunk, hogy természetesen visz-
sza fogják kapni.

4.3. „Ott járt fel s alá, vigyázott, nehogy valaki bemenjen” – Strázsa

„Mikor aztán a vacsorának vége volt, a róka ágyat vetett Kacor királynak, puha 
ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki meghá-
borítsa az ő nyugodalmában. A róka kiállott a ház elé strázsálni, ott járt fel s alá, vi-
gyázott, nehogy valaki bemenjen.

Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messziről rákiáltott:
– Szaladj innét, te szerencsétlen, nem tudod, hogy nálam alszik Kacor király? Ha 

felébreszted, vége az életednek!
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Hamarosan olyan sötét lett, hogy a róka alig látott tovább az orránál. Csak azt lát-
ta, amikor valami megmozdult. Ezért aztán annak az állatnak, aki arra közeledett, 
s nem akart bajba kerülni, szoborrá kellett dermedni, ha a róka felé fordult.” (KO-
VÁCS, 1972: 89. Átdolgozta Kis Gábor.)

Először ki kell választani egy játékost, az őrszemet vagy a „strázsát”, aki mö-
gött-mellett elrendezünk egy ösvényt vagy kaput, amin a kisállatoknak át kell jutni. 
A játékosok álljanak fel egy vonalban a strázsától olyan messzire, amilyen messzire 
csak tudnak. A strázsa háttal áll nekik, tehát nem látja, hogy mikor és milyen sebes-
séggel közelednek. Amikor a strázsa hirtelen megfordul, mindenkinek szoborrá kell 
dermednie. Ha a strázsa mozgó játékost lát, vissza kell küldenie a kiinduló pontra. 
A cél, hogy az erdei állatok minél hamarabb átjussanak a kapun.

A Parancskirály játék során elkobzott tárgyakat vissza lehet szerezni a Strázsa já-
tékban. A játéknak ez a formája a meséhez nem kapcsolódik szorosan, de jó motiváló 
erővel bír. A tárgyakat a strázsa mögé egy vonalban a földre elhelyezzük, a cél, hogy a 
játékosok visszaszerezzék azokat. Egy kör alatt három-öt játékossal érdemes játszani. 

Ha még színesebbé szeretnénk tenni, akkor lehet úgy is játszani, hogy minden 
induló gyerek valamilyen erdei állatként mozog. Ez a momentum kapcsolódik a 
következő játékhoz, ha azt nem játsszuk, akkor érdemes kipróbálni ebben a válto-
zatában is.

4.4. „Futott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna” – Futóverseny

„Elmegy a medve is róka komához, s hát, róka koma még mindig ott jár-kel a háza 
előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki:

– Jaj, lelkem medve komám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor királyt felébreszti, vége 
az életének, vége az enyimnek is! De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s fu-
tott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna, meg sem állott, míg a nyulat 
utol nem érte.” (KOVÁCS, 1972: 89–90.)

Ha a Kacor királyt állatmeseként közelítjük meg, akkor feltétlenül ajánlom a fu-
tóversenyt. Remek lehetőség eljátszani, hogyan menekülnek az állatok a félelmetes 
idegen elől. Kijelöljük a versenypályát, majd választunk egy medvét, egy nyuszit, egy 
farkast és egy varjút. Rajtszóra a játékosok a saját állatjárásuknak megfelelően (med-
vejárás, nyusziugrás, farkasjárás és varjújárás híján tyúkjárás) elindulnak a cél felé, 
aki leghamarabb megérkezik, győz. Ha a gyerekek szeretnének egyéb állatot utánoz-
va versenyezni, természetesen teret kell adni ennek is.
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5. SZERENCSÉD, HOGY JÓ TETT HELYÉBE A MADÁR SE JÁR!

Ha nem meséltük el a játékok közben a mesét, érdemes még a féleleműző gyakorla-
tok előtt elmondani. A Kacor király legismertebb két szövegváltozata, ahogyan már 
korábban volt róla szó, a Benedek Elek és az Illyés Gyula által lejegyzett (és átdolgo-
zott) verzió. A pedagógus kiválaszthatja, melyiket szeretné elmondani, de a két vál-
tozatból összeállíthat egy harmadikat is. Az Illyés-féle kisebb hangsúlyt fektet a mese 
elejére, nagyobbat a mese végére, konkrétan megnevezett állatok (macska, róka, nyúl, 
medve, farkas) szerepelnek benne, azonban a szöveg néhol kicsit nehézkesebb. A Be-
nedek-félében talán gördülékenyebb a szöveg, a helyszínek és a szereplők atmoszfé-
rateremtő jellegűek, inkább a fantáziára hagyatkoznak.

Ezt a szövegalkotó feladatot nyolc csoporttal ajánlott teljesíteni, csoportonként 
két-három fővel. A két szövegáltozatot nyolc-nyolc részre osztottam (1. számú mel-
léklet), és az egymáshoz illő részleteket egy oldalra ollóztam. Egy oldalra így a mese 
egy-egy részének két változata került. A szövegek szerkezetét is fi gyelembe vettem, 
azonban a klasszikus felosztást (alaphelyzet – bonyodalom – kibontakozás – tető-
pont – megoldás) nem tudtam tartani a részek különböző hossza miatt. Ezért dön-
töttem a nyolc, nagyjából egyenlő hosszú egység mellett.

A nyolc csoport mindegyike kap egy-egy részt (tehát két, szinte azonos tartalmú 
szöveget egymás mellett), és az a feladatuk, hogy a két változatból kiindulva, azo-
kat felhasználva alkossák meg a sajátjukat. Bármilyen módszert használhatnak, a 
cél, hogy a tartalmi részek mellett a mese lényeges elemei is megmaradjanak. A leg-
szebb, ha aláhúzzák a számukra fontos, megtartani kívánt szavakat, kifejezéseket, és 
az alapján (fejből) alkotják meg a szöveg többi részét. Akik nem biztosak magukban 
össze is ollózhatják, vagy ha nem akarnak fejből mesélni, le is írhatják. Amint ezzel 
végeztek, a mese időrendjének megfelelően a csoportok elmesélik az általuk megal-
kotott részt, elhangzik tehát a mese.

A feladat egyik változata lehet, ha egy részt több csoport is elmesél, vagy éppen 
minden csoport egy részt mesél. 

Ez a feladat nem óvodásoknak való, de már olvasni magabiztosan tudó, szívesen 
mesélő iskolások megpróbálhatják. A pedagógus(ok) számára pedig jó lehetőség a 
mesélés technikájának gyakorlására, illetve arra, hogy meghallják, megismerjék má-
sok mesélési stílusát.

6. CSEPPET SE FÉLJ, ÉDES GAZDÁM...

Ha a Kacor királyt a félelem érzése felől közelítjük meg, akkor érdemes hangsúlyt fek-
tetni a félelem átélése mellett a feldolgozási lehetőségeire is. Két olyan technikát is-
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mertetek – valamint ezek változatait –, amelyek ebben segítenek. A gyerekek a velük 
egy korosztályba tartozókkal való játékok során tapasztalhatják meg, hogy nincsenek 
egyedül a félelmeikkel. Ha félünk valamitől, abban semmi szégyellnivaló nincs (FRI-
EDL, 2003: 58.). Amint ezt tudatosítani tudjuk, esélyünk lesz megszabadulni tőle.

A pedagógusok munkájában komoly létjogosultsága van annak, hogy foglalkozza-
nak a lelkileg egészséges gyerekek félelmével. Azonban a tárgyban érintett (például 
bántalmazott, szorongó, veszteségeket megélő) gyerekek esetében az alábbi, félelmet 
feldolgozó gyakorlatokat nem ajánlom. Az ilyen feladatoknak a pszichoterápiás kere-
tezés és célrendszer felel meg. Kiemelten fontos tehát hangsúlyozni, hogy a gyakorlat 
folyamatát a pedagógusnak éber fi gyelemmel kell kísérni, s ha szükséges, beavatkoz-
ni és segítséget nyújtani. Ha a pedagógus nem ismeri eléggé a csoportját, vagy nem 
biztos önmagában, akkor ezt ne játssza.

6.1. „Ha én cica volnék…” – Add körbe a gombot!

Üljünk a földre, lehetőleg körbe. A játék meglehetősen egyszerű és ismert, de semmi-
képp sem lebecsülendő. Tökéletesen előkészíti a következő gyakorlatok bármelyikét, 
hiszen a játékos kénytelen a mágikus gondolkodását és elvonatkoztatási képességét 
használni. Egy gombot adok a mellettem ülőnek, és azt mondom: „Ez egy malac. 
Szerinted mi ez?” A válaszolónak az asszociációi segítségével választ kell adni („Ez 
a Hold.”), majd továbbadni a gombot a mellette ülőnek a kérdéssel („Szerinted mi 
ez?”). A gomb, létszámtól függően, többször is körbejárhat. Amint a gomb visszake-
rült hozzám, következhet az újabb feladat.

6.2. „Bíj-báj, macskamáj” – Varázslás alapfokon

A gomb visszakerülése után beszélgetőkört kezdeményezek. Mindenkitől megkérde-
zem, hogy mitől fél a legjobban. Aki válaszol, kap egy gombot a zsákból. Ha min-
denkinek van gombja, következhet a gyakorlat második fele. A zsákot a kör közepére 
teszem kinyitva, ettől a pillanattól kezdve az egy varázszsák. A csoportnak elmon-
dom, mi fog következni, mi lesz a teendőjük. Fogják a kezükbe a gombot, és erősen 
koncentráljanak. Elmondom, hogy egy varázsmondókát fogok mondani, soronként, 
és az ő feladatuk, hogy elismételjék a sorokat, és közben a képzeljék maguk elé azt, 
amitől félnek. Ha sikerült elképzelni, a mondókát ismételve varázsolják bele félel-
mük tárgyát a gombba. A mondókát a pedagógus vagy a játékvezető maga is költhe-
ti, én az alábbit mondtam, amely távolról a meséhez is illeszkedik:

Bíj-báj, macskamáj,
Nyúlüreg és rókaszáj,
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Varjúcsőr és medveháj,
Félelem előbújjál!

Gombocskába bebújjál!

Amikor a mondóka véget ért, mindenki félelme és gombja a zsákban van, a zsá-
kot középről villámgyorsan elveszem, a száját összehúzom, a hátam mögé teszem. 
Ha a hangulat megkívánja, akkor elhangozhat a „Cserebere fogadom, többet vissza 
nem adom!” mondóka is. 

A varázslat történhet úgy is, hogy valaki (akár a játékvezető, akár a csoportból egy-
valaki vagy többen) ütőhangszert vagy zajkeltő eszközt üt egyenletes tempóban, és 
ha már megteremtődött az éteri, varázslatos hangulat, akkor kezdünk bele a mon-
dókába. A dobolók a gombjukat maguk elé, a földre tegyék.

Célszerű a varázslatot megnyugtató mosollyal zárni.

6.3. „Mese, mese, meskete, cica bajsza fekete” – Félelemrajz

Egy másik félelelműző technika a rajzkészítéssel kezdődik. Lényeges, hogy nem le-
het ugyanabban a játéksorozatban a varázslás és a félelemrajz készítése, el kell dön-
tenünk, melyiket választjuk.

A gomb visszakerülése után beszélgetőkört kezdeményezek. Mindenkitől megkér-
dezem, hogy mitől fél a legjobban. Amint körbeértünk, az a feladat vár mindenkire, 
hogy rajzolja le félelmének a tárgyát. Ehhez A/4-es méretű lapot és olajpasztelt java-
solok. A lapok és a kréták mellett ollók is, illetve a technika egy másik változatában 
zseníliadrótok és ragasztók vannak előkészítve. Amint a rajzok elkészültek, következ-
het a „neheze”. A rajzoló elmondja, mit rajzolt, mit látunk a képen. Ezután elmond-
juk, hogy a képet szét szeretnénk vágni, hogy aztán újra összeragasszuk humorosan, 
ezért arra kérjük a rajzolót, tegyen javaslatot arra, hogy hogyan lehetne a kép vicces. 
A feladat sok kreativitást és fantáziát igényel, ráadásul érzelmileg ingoványos terüle-
tet érint. Ha a rajzoló nem tud mit javasolni, a pedagógusnak kell meglátnia a képen 
egy lehetséges feloldó jellegű kollázst. Egy farkas esetében például teljesen szét le-
het darabolni a farkast, a farkát a fejére tenni, a füleit a fenekére, a lábait szétszórva. 
A kollázst egy üres A/4-es lapra érdemes felragasztani. A legjobb, ha a gyerek maga 
képes szétvágni a rajzát, és másképp összerakni a félelme tárgyának egyáltalán nem 
félelmetes változatát.

A másik technika kevesebb kreativitást és munkát igényel. Amint a rajzoló el-
mondja, mit látunk, megkérdezzük, hogy mit gondolna arról, ha a kép megfelelő he-
lyeire – például a farkas fejére – egy hatalmas, zseníliadrótból (vagy egyéb hasonló 
tárgyból) készült (macska)bajuszt vagy macskafület ragasztanánk, mert szeretnénk, 
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ha a félelmetes képből vicceset készítenénk. Akár meg is mutathatjuk, hogyan ten-
nénk mindezt, hogy nézne ki a végeredmény.

7.  BOLDOGAN ÉLTEK, MÍG...

7.1. „Énekeljünk, énekeljünk…” – Énektanár

„Míg a farkas, a kis nyúl, meg még jónéhányan sütöttek-főztek, addig a többi állat 
egy csodaszép dallal készült Kacor király fogadására. Igen ám, de nagyon meg vol-
tak ijedve. A pacsirta tanította a többieket énekelni, mert neki nagyon szép hangja 
volt, de ahányszor valami zajt vagy neszezést hallott, abban a pillanatban abbahagy-
ta az énektanítást. Elég volt, ha egy ág reccsent a nyúl alatt vagy kicsit hangosabban 
pattogott a tűz, nyomban abbamaradt az énekszó.”

Az utolsó játékok egyike nagy koncentrációt igénylő játék. Kinevezünk egy szép 
hangú énektanárt, a „pacsirtát”. Az ő feladata, hogy elkezd egy ismert dalt énekel-
ni, míg a többiek vele éneklik, nagyon fi gyelve a száját. Amikor ugyanis a pacsirta 
megáll a dalban, fülelve, hogy nem érkezik-e a félelmetes Kacor király, mindenki-
nek meg kell állnia. Akinek nem sikerül, kiesik a játékból. Javaslom, hogy nagyjából 
három-négy megállás után más legyen a pacsirta. Az énektanítás előtt tisztázni kell 
két szabályt. Az első, hogy csak olyan dalt énekelhetnek, amelyet minden résztvevő 
ismer. A második, hogy az énektanár csak egy szó végén, kisebb gyerekek esetében 
sor végén állhat meg a dalban, ha nem így teszi, ő esik ki.

Az új vagy régen játszott kieséses játékokat vezessük be oly módon, hogy az első 
három körben még ne essen ki senki, csak hívjuk fel rá a fi gyelmet, hogy az illető 
tévesztett, és hamarosan ez a tévesztés már kieséssel jár. Ezzel adunk a gyerekeknek 
egy kis felkészülési időt, hogy megértsék és elsajátítsák a játékot.

7.2. „Ott jön, ott jön! Jaj istenem, merre fussak?!” – Ribillió

„Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jön a rókával. Hát, uram teremtőm, ahány 
állat ott volt, mindannyinak inába szállt a bátorsága!
– Jaj, jaj – kiabált a nyúl –, ott jő Kacor király, még felszúr a bajuszára!
– Szaladjon, ki merre tud! – kiáltott a medve, s azzal nekiiramodtak, szaladtak, ahá-
nyan voltak, annyifelé.” (KOVÁCS, 1972: 91. Átdolgozta Kis Gábor.)

Szintén egy egyszerű és szórakoztató játék következik. Megkezdése előtt mindenki 
válasszon magának párt, akivel megbeszél egy állathangot, amely alapján akár csu-
kott szemmel is megtalálják egymást. Ezután következhet a vidám része. A feladat, 
hogy a lejátszott dinamikus zenére, az arcunkkal és a testünkkel félelmet mutatva, 
ribilliót imitálva szabadon és gyorsan mozogjunk (rohangáljunk) a szobában. A cél, 
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hogy mindenki érezze, hogy eljátssza a félelmet, és közben felszabadultan mozog. 
Az általam választott zene Hacsaturján Kardtánca, amely rövid és nagyon intenzív, 
erre a játékra nem is tudnék alkalmasabbat találni. A zenét a hangulattól függően le 
is lehet állítani. A zene elhallgatásakor mindenki megáll a helyén, mert már jön is a 
következő játék.

7.3. „Bú, röff , háp…” – Párkereső

„Az erdőben az állatok annyira messzire kerültek egymástól, hogy már senki nem 
tudja, hogy hol lehet a másik. Ráadásul beesteledett, s olyan sötét van, hogy az or-
rukig sem láttak.”

A feladat, hogy mindenki behunyja a szemét, és a pároknak az előre megbeszélt 
(állat vagy egyéb) hangok ismétlésével és keresésével meg kell találni egymást. Mivel 
mindenki egyszerre hangoskodik, az eredmény általában óriási hangzavar és nevetés. 
A gyerekek hajlamosak kinyitni a szemüket, ez természetesen nem baj.

Ha a mese vagy egyéb előzmény nélkül játsszuk ezt a játékot, akkor meg kell ol-
dani a játékosok szétszóródását. Mindenkit a szoba közepére állítunk, majd megkér-
jük, hogy (még nyitott szemmel) kicsit távolodjanak el egymástól. Aztán hunyják be 
a szemüket, és forogjanak körbe háromszor. Ezután mindenki (már csukott szem-
mel) lépjen jobbra, balra, előre vagy hátra néhányat, a játékvezető pedagógus utasí-
tásainak megfelelően. A pedagógus ebben a játékban csak akkor vehet részt, ha van 
rajta kívül, aki fi gyeli a gyerekeket. Ha már mindenki más irányba néz, és egymás-
tól viszonylag távol van, kezdődhet a játék.

A játék megbeszélésekor ne felejtsünk el az előző játékról (a Ribillióról) is beszélni. 
„Hogyan éreztétek magatokat közben?” „Emlékeztek, milyen arcot vágtatok?” „Mi-
lyen grimaszokkal, mozdulatokkal lehet még kifejezni a félelmet?” 

8. ZÁRÓ GONDOLATOK

A Kacor király feldolgozása véget ért. A drámajátékok során a játékosoknak lehető-
ségük nyílt elképzelt szituációkban aktívan részt venni egyénileg, párban vagy cso-
portban; felfedezhették önmagukat, a másikat, s átélhettek izgalmas élethelyzeteket. 
„A drámapedagógia eszköztárában található dramatikus játékok felhasználásával a 
gyerekek játékvilágához közel álló mesehelyzeteket teremtünk, amelyekben a fejlesz-
tését célzó gyakorlatok játékká válnak.” (LOVAS–TARR, 2011: 9.)

A mese központi szimbólumának megértése, megértetése, az általa hordozott je-
lentés átélése összetett feladat elé állítja a pedagógust. A szövegelemzés lehetőséget 
ad a játékok fókuszának megtalálására, amely ez esetben elsősorban a félelem jelleg-
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zetességeinek átélése és feldolgozása volt. A játékok összeállításában nyomon követ-
hető, ahogy a pedagógus fokozatosan kilép a játszók közül, bár szabályszerűségről 
talán nem beszélhetünk.

A mese feldolgozásában megjelent a művészetek komplexitása is. A leglényegesebb 
maga a drámajáték forma, de volt alkalmunk mozogni, verselni, énekelni, rajzolni 
is. A játékok sajátos összeállításai játszhatóak és élvezhetőek a legtöbb korosztály szá-
mára.

A játékok leírásánál nem minden esetben említem a játékok utáni megbeszélése-
ket. Az ilyen típusú „átbeszélésnek”, „kibeszélésnek” hosszú távon is komoly jelentő-
sége lehet: a játszók szembesülnek mások érzelmeivel, s ez egy újabb lehetőség saját 
maguk és a másik megismerésére és elfogadására; de a pedagógusnak is óriási ta-
pasztalat. A játékok intenzív átélése azt is eredményezi, hogy a résztvevők felismerik 
és megismerik saját érzéseiket, valamint, nyitottabban és őszintébben beszélnek ró-
luk mások előtt.
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MELLÉKLET

1. számú melléklet
Illyés Gyula, Hetvenhét magyar népmese, 
Móra, Bp.

Icinke-picinke: Népmesék óvodásoknak, 
szerk: Kovács Ágnes, Móra, Bp.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy özvegyasszony s annak egy macs-
kája. Nagy macska volt már, de éppen 
olyan nyalánk volt, mintha kis macska 
lett volna. Egy reggel is mind felnyalta 
a lábasból a tejet. Megharagudott az öz-
vegyasszony, jól megverte, s elkergette a 
háztól. A macska elbujdosott a falu vé-
gére, s ott nagy szomorúan leült a híd 
mellé.
A híd végén ült egy róka is, lógatta a lom-
pos farkát. Meglátja azt a macska, ne-
ki-nekifutott, s játszadozni kezd a róka 
farkával. A róka megijed, felugrik, meg-
fordul. A macska is megijed, hátrál, s fel-
borzolja magát. Így nézték egymást egy 
darabig. A róka sohasem látott macskát, 
a macska sohasem látott rókát. Minde-
gyik félt, de egyik sem tudta, mit csinál-
jon. Végtére a róka szólalt meg:

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, 
s annak volt egy macskája. Ez a macs-
ka olyan kajtár, olyan falánk volt, hogy 
minden fazékba, minden lábasba bele-
ütötte az orrát. A szegény asszony meg-
elégelte a macska kajtárságát, s egyszer, 
mikor a macska a tejeslábast egészen ki-
ürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s 
mondta neki:
– Kitakarodj a házamból, fel is út, le is 
út, többet ide be ne tedd a lábadat!
No, szegény macska mehetett világgá. 
Elindult nagy búsan, kiment a faluból, 
bódorgott erre-arra, mindenfelé, aztán 
egy hídhoz ért, ott leült, s dorombolt ma-
gában nagy búsan.
Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldö-
gél egy róka is. Szépen odasettenkedik, s 
elkezd a róka farkával játszani. Megijed 
a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem 
tudja elgondolni, mi az isten teremtése 
lehet, ilyen állatot még nem látott. Visz-
szahőköl egy kicsit, de vissza a macska 
is, mert még ő sem látott rókát világon 
való életében. Mind a kettő megijedt a 
másiktól. No, hanem mégis a róka szó-
lalt meg először. Kérdi a macskától nagy 
szepegve:
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– Ugyan, ha meg nem sérteném, nem 
mondaná meg az úr, hogy miféle nem-
zetség?
– Én vagyok a Kacor király!
– Kacor király? Soha hírét nem hallot-
tam!
– Bizony pedig hallhattad volna. Min-
den állatot meg tudok regulázni, olyan 
nagy a hatalmam.
Megszeppent a róka, s nagy alázatosan 
kérte a macskát, hogy legyen vendége 
egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfe-
lé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék 
volt, nem várt két meghívást. Elindul-
tak hát a róka barlangjába. A macska ha-
mar beletalálta magát a nagy uraságba, 
s örvendett, hogy a róka olyan tisztelet-
tel szolgálja, mintha valóságos király vol-
na. Urasan is viselkedett, keveset szólott 
és sokat evett, ebéd után álomra dőlt, s 
azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy 
senki se háborgassa, amíg alszik.

– Ki légyen az úr?
„Ahá! – gondolja magában a macska. – 
Úgy látszik, fél tőlem.” Mindjárt neki-
bátorodott, s mondotta is nagy büszkén:
– Mit, hát te nem ismersz engem? Tudd 
meg, hogy én Kacor király vagyok. Nincs 
az az állat, aki ne félne éntőlem.
– Ejnye, ejnye – mondotta a róka –, iga-
zán szégyellem, hogy még a híredet sem 
hallottam.
Egyszeribe meghívta nagy tisztelettel Ka-
cor királyt: legyen szerencséje, látogassa 
meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, 
récehús, lúdhús vacsorára, s minden, ami 
kitelik tőle.
– Jól van – mondotta Kacor király –, hát 
elmegyek veled.
Elmennek a róka házába, de bezzeg a 
róka sürgött-forgott, felvetette a konyhát, 
sütött mindenféle pompás pecsenyét, kí-
nálta Kacor királyt:
– Egyék felséged, egyék, ne éhezzék, 
mint otthon. Mikor aztán az ebédnek 
vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, 
puha ágyat, s Kacor király meghagyta, 
hogy csend legyen a háznál, nehogy va-
laki megháborítsa az ő nyugodalmában.
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A róka kiállott a barlang szájához strá-
zsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kis 
nyúl.
– Hallod-e, te kis nyúl, itt ne járj, mert az 
én uram, a Kacor király alszik; ha kijön, 
majd nem tudod, merre szaladj; minden 
állatot megreguláz, olyan nagy a hatal-
ma!
Megijedt a kis nyúl, szép lassan elkotró-
dott, s egy tisztáson lekuporodva azon 
gondolkozott: „Ki lehet az a Kacor ki-
rály? Soha hírét sem hallottam.”

Kiment a róka a háza elé, ott járt fel s 
alá, vigyázott, nehogy valaki bemenjen, 
de még a háza felé se közelítsen. Egyszer 
jön arra egy nyúl, s a róka már messzi-
ről rákiáltott:
– Szaladj innét, te szerencsétlen, nem tu-
dod, hogy nálam alszik Kacor király? Ha 
felébreszted, vége az életednek!
Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, 
uccu neki, szaladt árkon-bokron által, 
mintha szemét vették volna.
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Arra bódorgott egy medve is. Kérdi tőle 
a nyúl: hova megyen?
– Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
– Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mond-
ja, hogy az ő ura, a Kacor király alszik, s 
ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj! 
Minden állatot megreguláz, olyan nagy 
a hatalma
– Kacor király? Soha hírét sem hallot-
tam! Már csak azért is arra megyek, lega-
lább meglátom, milyen az a Kacor király. 
– El is indult a medve a róka barlang-
ja felé.
– Hallod-e, te medve – kiált rá a strázsa.
– Itt ne járj, mert az én uram, a Kacor 
király alszik, ha kijő, nem tudod, mer-
re szaladj; minden állatot megreguláz, 
olyan nagy a hatalma!
Erre a medvének inába szállt a bátorsá-
ga, szó nélkül megfordult, és visszatért a 
kis nyúlhoz.

Amint szaladt, szembejő vele egy med-
ve, s kérdi:
– Hát te hova szaladsz, talán bizony a ko-
pók kergetnek?
– Jaj, ne is kérdezze, medve bátyámuram! 
A róka koma háza előtt jöttem el, s azt 
mondta róka koma, hogy szaladjak, mert 
Kacor király van nála szálláson, s ha fel-
ébresztem, vége az életemnek.
– Hm, hm – mondja a medve –, na hal-
lod-e, öcsém, sok országot s világot be-
jártam, de Kacor királynak még a színét 
sem láttam, de még a hírét sem hallot-
tam. No, csak azért is meglátogatom 
róka komát, hadd lám, ki az a Kacor ki-
rály!
Elmegy a medve róka komához, s hát, 
róka koma még mindig ott jár-kel a háza 
előtt, s amint meglátja a medvét, kiált 
neki:
– Jaj, lelkem medve komám, ne jöjjön 
erre, mert ha Kacor királyt felébreszti, 
vége az életének, vége az enyimnek is! De 
bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s 
futott keresztül az erdőn, mintha szemét 
vették volna, meg sem állott, míg a nyu-
lat utol nem érte.
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Ott találta a kis nyúllal a farkast és a var-
jút is; panaszolták, hogy ők is éppen úgy 
jártak.
– Ki lehet az a Kacor király? Soha hírét 
sem hallottuk! – mondták mindnyájan, 
s mind azon tanakodtak, mit csinálja-
nak, hogy megláthassák. Abban álla-
podtak meg, hogy meghívják ebédre a 
rókával együtt. Mindjárt el is küldték a 
varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a 
róka meglátta a varjút, nagy méreggel ki-
futott, s összeszidta, hogy megint alkal-
matlankodik.

Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül 
mindenféle állatok, szárnyasok és szár-
nyatlanok. A nyúl beszélt nekik Kacor 
királyról, s az állatok rémüldöztek.
– Jaj, Istenem, mi lesz velünk, ha Kacor 
király felébred, s elindul az erdőben?!
Volt ott mindenféle állat: farkas, szarvas, 
őz, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg 
voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csi-
náljanak. Azt mondta egyszer a nyúl:
– Mondok én valamit. Álljunk össze, 
ahányan vagyunk, csináljunk nagy va-
csorát, s hívjuk meg Kacor királyt; ha 
róka komához eljött vacsorára, eljön mi-
hozzánk is.
– Biz az jó lesz – mondotta a varjú –, én, 
ha megbíztok bennem, elmegyek róka 
komához, s meghívom Kacor király őfel-
ségét. Bezzeg hogy megbízták, hogyne 
bízták volna, hadd menjen a varjú. El-
megy a varjú róka komához, köszön il-
lendőképpen, mondja, hogy mi jóban jár.
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– Eltakarodj innen! Nem megmondtam 
már? Az én uram a Kacor király; ha kijő, 
majd nem tudod, merre szaladj; minden 
állatot megreguláz, olyan nagy a hatal-
ma!
– Tudom, nagyon jól tudom; nem is a 
magam jószántából jöttem ide, hanem a 
medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy 
meghívjalak benneteket hozzájuk ebéd-
re.
– Az már más! Várj egy kicsit.
Ezzel bement a róka megjelenteni a dol-
got a Kacor királynak. Kisvártatva ki is 
jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a ki-
rály szívesen fogadta a meghívást, elmen-
nek az ebédre, csak tudják, hova.
– Eljövök én holnap értetek, s elvezetlek!

– Jól van – mondja róka koma –, mind-
járt bemegyek, megnézem, hogy feléb-
redt-e, s elémondom a kívánságotokat.
Bemegy róka koma, s hát éppen akkor 
dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat 
nyújtózkodik, hogy ropog belé a csontja.
– No, mi hír, barátom? – kérdi Kacor ki-
rály.
– Felséges királyom – mondja róka 
koma –, itt van egy varjú. Minden ren-
dű és rangbéli állatok küldték ide, hogy 
meghívják felségedet vacsorára. Kacor 
király megpödörte bajuszát, s mondta 
róka komának:
– Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, 
hogy elmegyek. Visszarepül a varjú nagy 
örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor 
király üzenetét.

ikka2.indb   138 2020. 02. 04.   16:53:09



• 139 •

Illyés Gyula, Hetvenhét magyar népmese, 
Móra, Bp.

Icinke-picinke: Népmesék óvodásoknak, 
szerk: Kovács Ágnes, Móra, Bp.

A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl 
ugyancsak felütötte a lacikonyháját. 
A kis nyulat megtették szakácsnak, mert 
kurta farka van, s így nem könnyen égeti 
meg magát. A medve fát és vadakat hor-
dott a konyhára. A farkas asztalt terített, 
és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt 
már az ebéd, a varjú elindult a vendége-
kért. Egyik fáról a másikra szállott, de 
nem mert leszállani, hanem csak a fán 
maradt, s onnan szólítgatta a rókát.
– Várj egy kicsit, mindjárt készen le-
szünk – mondta a róka –, csak még a baj-
szát pödri ki az én felséges uram.
S csakugyan, végre kijött a Kacor ki-
rály is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt 
elöl, de a varjút szemmel tartotta, mert 
félt tőle. A varjú is szepegett, csak fél 
szemmel mert reátekinteni, egyik fáról 
a másikra szökdécselt, úgy vezette őket. 
A medve, a farkas és a nyúl nagy várako-
zásban volt, mind azt mondották: vajon 
milyen lehet az a Kacor király? Ki-kinéz-
tek az útra, ahonnan a vendégeket vár-
ták.

Hej, uram teremtőm, egyszeribe nagy 
tüzet raknak az erdő közepén! A med-
ve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas 
mindenféle apró madarat; a nyúl felcsa-
pott szakácsnénak, forgatta a nyársat, 
sütötte a drága pecsenyéket; a többiek 
körülállták a tüzet, úgy várták Kacor ki-
rály őfelségét. Aközben Kacor király is 
nekikészülődött, jó hegyesre kipödör-
te a bajuszát, s elindult róka komával a 
vendégségbe. Elejükbe jött a varjú, s úgy 
mutatta az utat, de a világ minden kin-
cséért sem mert volna leszállni a földre, 
hanem repült egyik fa tetejéről a másik-
ra, s úgy károgta:
– Erre, erre!
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– Ott jön, ott jön! Jaj istenem, merre fus-
sak! – kiáltotta a kis nyúl, s ijedtében ne-
kifutott a tűznek. Megpörkölte magát, 
s ettől olyan bátor lett, hogy fordultá-
ban belekapott a farkas képébe, jól vé-
gigkarmolta. A farkas azt hitte, hogy ezt 
csak a medve tehette véle, s ezért jól ké-
pen teremtette a medvét. A medve a kis 
nyúlnak akarta továbbadni az ütést, de 
a Kacor királyt találta el, aki épp akkor 
ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges Ka-
cor királyt ütötte meg, úgy megrémült, 
hogy nyaka közé szedte a lábát. A Kacor 
király meg attól ijedt meg, hogy így nya-
kon teremtették. Uzsgyi hát, ő is futóra! 
Elröppent ijedtében a varjú is. Még most 
is mennek, ha meg nem álltak.

Egyszer meglátják Kacor királyt, amint 
jő róka komával. Hát, uram teremtőm, 
ahány állat ott volt, mindannyinak iná-
ba szállt a bátorsága!
– Jaj, jaj – kiabált a nyúl –, ott jő Kacor 
király, még felszúr a bajuszára!
– Szaladjon, ki merre tud! – kiáltott a 
medve, s azzal nekiiramodtak, szaladtak, 
ahányan voltak, annyifelé. Hogyha azok 
a bolond állatok el nem szaladtak volna, 
az én mesém is tovább tartott volna.

ABSTRACT 

In my essay, I present drama games accompanying my thoughts on complex arts-
based education. My interpretation of the folk tale King Kacor focuses on the 
understanding of its central symbol by experiencing the meanings of it through 
active participation in role playing games. I set out to demonstrate several approaches 
to the understanding of the folk tale by drama techniques, describing when, how 
and why the games can be used. I also mention alternative versions of the games 
and present activities to tackle fear beside simple games children can play anytime.

Keywords: drama games, drama techniques to tackle fear, shadow, cat symbol, 
King Kacor
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„KEREK ERDŐ KÖZEPÉBEN…”
Az erdő téma feldolgozásának egy lehetséges módja 

Gúfó a fák ünnepén című mese segítségével

֎

1. BEVEZETÉS, A MESE BEMUTATÁSA

A kerek erdő műhelyfoglalkozás jelentős mértékben épít az előző kötetben megfogal-
mazott elméleti megközelítés eredményeire (GESZTELYI, 2020: 177–193.). Az iro-
dalmi, illetve szövegen alapuló tevékenységek esetében célszerű a szövegelemzésből 
kiindulni, amely segít feltárni és megérteni a történet szerkezetét, karaktereit, szim-
bolikus rétegeit, sajátos nyelvezetét. Ennek megfelelően az első kötetben olvasható 
tanulmány szoros olvasással és nyelvi elemzéssel próbálta megmutatni az erdő-szim-
bólum jelentéseit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy e szimbólummal a továb-
biakban is dolgozni tudjunk például az alábbiakban ismertetett műhelyfoglalkozás 
keretében. A kerek erdő workshop egy több állomásból kialakított játéktér, amely-
nek jelen formában főként az ötletadás és a mintanyújtás a célja. A következőkben 
bemutatott szerkezeti váz könnyen életkorhoz igazítható, igény szerint bővíthető, il-
letve variálható, más témában is kidolgozható. A dolgozatban ismertetett műhely-
foglalkozás minden eleme alakítható, módosítható, így a lehető legjobban személyre 
és csoportra szabható. A játék az irodalmi neveléshez és a külső világ tevékeny meg-
ismeréséhez egyaránt kapcsolódik, és alapvetően az erdő világának élményszerű és 
örömteli felfedezéséhez járul hozzá, amely a témát a maga komplexitásában mutatja 
meg. Ennek megfelelően szinte minden érzékszerv részt vesz a folyamatban, így a lá-
tás, a hallás, a szaglás és a tapintás is szerepet kap, valamint a mondókák, versek mel-
lett a ritmus és a kreatív, ötletes anyaghasználat, az esztétikai kialakítás is kiemelten 
fontos. A játék segítségével a gyerekek könnyen memorizálhatják a már meglévő tu-
dásukat, valamint lehetőség nyílik új ismeretek elsajátítására.
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A műhely alapjául egy kortárs mese szolgált, a Gúfó a fák ünnepén című szöveg 
(1. számú melléklet). A 2016-ban a Csimota kiadónál megjelent kötet egy sorozat 
harmadik darabja, amelyet Lanczkor Gábor és Takács Mari szerző-illusztrátor pá-
ros jegyez. A Csimota 2003 óta a magyar gyerekkönyvpiac egyik leginnovatívabb 
kiadója, amely a 2000 után alakult gyerekkönyvkiadók sorában jelent meg, többek 
között a Pagonnyal, a Betűtésztával, a Cerkabellával és a Kisgombossal együtt.  Kü-
lönösen érvényes a Csimota esetében, hogy gyakran jelentkeznek progresszív témák-
kal és merész, izgalmas vizuális kialakítással. Jelen esetben Takács Mari jellegzetes 
és rendkívül szellemes illusztrátori munkájának köszönhető a kötet invenciózus képi 
világa. Olyannyira meghatározó a könyv vizualitása, hogy a szakirodalom képes-
könyvként is emlegeti a Gúfó-sorozatot (ld. PAULOVKIN, 2018: 39–62.). A foga-
lom egyre inkább elterjedt a kortárs gyerekirodalommal kapcsolatban, hiszen míg 
az illusztrált könyvben a képeknek elsősorban a kiegészítő, díszítő funkciója érvé-
nyesül, addig a képeskönyv esetében a két médium teljes, elválaszthatatlan egységet 
alkot, és a kettő együtt képes elmesélni az egész történetet (PAULOVKIN, 2017: 
436–438; VÁRNAI, 2017: 402–404; PAULOVKIN, 2018: 39–40.). Sőt, olykor a 
képek túlmutatnak a szövegen és maguk is narratív funkcióba lépnek. Ebből adódó-
an a szerző és az illusztrátor egyenrangú alkotótársak, ami a Gúfó példáján is reme-
kül látszik. Felnőtteknek szóló versesköteteivel, regényeivel és fordításaival Lanczkor 
Gábor neve ismerős lehet a kortárs magyar irodalom olvasóinak, gyerekkönyv szer-
zőjeként pedig a Gúfó és a gombák című mesével debütált 2016-ban (2. számú mel-
léklet). Ugyanebben az évben jelent meg a Gúfó a fák ünnepén, majd ezt követte a 
Gúfó a boszorkányszombaton (3. számú melléklet), legfrissebben pedig a Gúfó a csil-
lagok között (4. számú melléklet). 

A cím- és főszereplő Gúfó egy kis bagolyfi óka, akit esetlen és szeleburdi szárny-
próbálgatásai igazán átélhető, szerethető fi gurává tesznek. Kalandjai mindig éjszaka 
zajlanak, amikor a szülei elmennek vadászni, ő pedig egyből belekeveredik valami-
lyen nem várt, különös helyzetbe. Az első kötet kiemelten fontos a sorozat világának, 
hangulatának és a karakterek megalkotásának szempontjából, hiszen ha sikeresen 
fel tudja kelteni az érdeklődést, akkor az olvasó elkezdi várni a folytatást, és a soro-
zat követőjévé válik. Az első részben Gúfó még egészen kicsi, éppen repülni tanul. 
Türelmetlensége és ügyetlensége sodorja bajba, ugyanis szülei távollétében is gya-
korolni akar, ennek eredményeként végül leesik a fáról, ahova nem tud visszajutni. 
Ám kiderül, hogy a talajszinten sok izgalmas, ismeretlen élőlénnyel lehet találkozni, 
mindenekelőtt a földből kibújó gombákkal, akik gyanús sietséggel indulnak tovább. 
Egy egér segítségével – és megfenyegetésével – Gúfó is eljut a gombák titkos föld-
alatti teliholdbulijába, ahol még a zenekarba is beáll. A fergeteges este valódi törté-
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nete azonban az, hogy Gúfó – szinte észrevétlenül – megtanul repülni, és visszaszáll 
az odújukba, mielőtt hazaérnek a szülei. A mese során az apróbb erdei élőlényekkel 
és a különböző gombafajtákkal ismerkedik meg Gúfó – és vele együtt az olvasó is. 
Minden gombáról kiderül valamilyen jellegzetesség, amelyet a képi megjelenítés is 
hangsúlyossá tesz (5. számú melléklet). „Karcsú, fehér volt a szára, nagy, cafrangos 
gallérral. Piros kalapja fehér pöttyökkel teli. Megrázta magát, csak úgy záporoztak a 
spórái.” (LANCZKOR, 2016a: 21.) 

A második részben Gúfó a fák ünnepére jut el, ahova az otthonukat jelentő bükkfa 
is hivatalos, így a kis bagolyfi óka ismét véletlenül keveredik olyan helyzetbe, amely-
ben nem lenne szabad jelen lennie: „Minden évben ilyenkor rendezik meg a Feke-
te hegyen a matuzsálemek ünnepét. […] Az ünnepségen senki más nem vehet részt, 
csak mi, vén fák. Egy varázserejű lant zenéjére játsszuk el az évszakok váltakozását. 
Baj is lehet belőle, ha észrevesznek, úgyhogy húzódj meg szépen az odú mélyén, ne-
hogy megtörd a varázst!” (LANCZKOR, 2016b: 21.). Természetesen itt sem marad 
el a bonyodalom, amelyet végül Gúfónak sikerül megoldania. Fellépése az előző rész-
hez képest magabiztosabb, vakmerőségével az egész erdőt és az évszakok váltakozásá-
nak rendjét menti meg, tetteinek jelentősége tehát egyre növekszik. A cselekményből 
adódóan a mese a fák világának megismerésére nyújt alkalmat, a különböző fafajtá-
kat megnevezi a történet, és az illusztrációk is megjelenítik a jól felismerhető jelleg-
zetességeiket (6. számú melléklet). „Egy ritkás erdőfolthoz közeledtek, amely csupa 
meglett, öles fából állt. Voltak itt mezei juharok, vadkörték, tölgyek, bükkök, gyer-
tyánok, aztán egy öreg nyír és két megtermett hársfa is.” (LANCZKOR, 2016b: 23.) 

A Gúfó a boszorkányszombaton című részben a kis bagoly három boszorkányt kezd 
követni, így pedig egy különös szeánsz szemtanújává, végül részesévé válik. Gúfó a 
maga kissé esetlen és inkább ösztönös, mint megfontolt módján ismét hősies tettet 
hajt végre, és sikerül az egész erdőt fenyegető katasztrófát, a veszélyesen terjedő tü-
zet – közvetve ugyan, de – megakadályoznia. Ebben a részben jelennek meg először 
emberi szereplők a történetben, akik maguk is szorosan kötődnek a mesék és az erdő 
világához, így színrelépésük nem okoz meglepetést a gyakorlott mesehallgatónak és 
–olvasónak. Talán ez a kötet mutatja a legszorosabb kapcsolatot a magyar népmesei 
hagyománnyal, és az erdő itt hasonlít leginkább a folklór anyagból jól ismert mesei 
helyszínhez: „Átvágtak a medren, ahol a völgybe csorog le tavasszal a hólé, és betér-
tek a sűrű erdőbe.” (LANCZKOR, 2017: 23.). A boszorkányok, a varázslás és a mesei 
hármas szám mind meghatározó a cselekmény szempontjából, az ismerősség érzé-
sét keltheti, amely megkönnyíti a történethez való kapcsolódást. Felidézi tehát a tra-
dicionális népmesei elemeket, ám – a kortárs mesékre jellemző módon – ezeknek 
egyéni(bb) karaktert ad, eltávolítva azokat némileg az általános érvényű, kollektív 
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tartalmakat kifejező sablonoktól (Vö. LOVÁSZ, 2015: 31–47.). Ebből a szempontból 
a határon mozog Lanczkor Gábor története, hiszen egyéniségről, személyiségjegyek-
ről legfeljebb Gúfó esetében beszélhetünk, a többi szereplő nem igazán specifi kus, 
erősen táplálkoznak a hozzájuk kötődő szimbolikus jelentésből, amelyet azonban va-
lamelyest aktualizálnak, közelebb hoznak a kortárs befogadóhoz.

A legújabb kötetben Gúfó nemcsak az erdőtől távolodik el, hanem a Földtől is, 
hiszen egészen az égboltig jut: „Gúfó ujjongva szárnyalt a határtalan égen. […] úgy 
nyílt meg az égbolt, akár egy tágas terem.” (LANCZKOR, 2018: 17.). Megismerke-
dik a különböző csillagképekkel és egy sorsfordító dilemmával is szembesül, ugyanis 
felmerül a lehetősége annak, hogy maga is csillagképpé váljon: „– Ha maradsz, ak-
kor a bagolyfi óka csillagképeként fogsz az idők végezetéig ragyogni – tette még hoz-
zá.” (LANCZKOR, 2018: 30.). Ebben az esetben viszont nem térhet vissza a Földre 
és nem látja többé a szüleit. Gúfónak eddigi legfontosabb döntését kell meghoznia, 
amely alapvetően meghatározza az életét.

A kis bagoly a kötetek során egyre cseperedik, ezzel párhuzamosan egyre meré-
szebben vesz részt az eseményekben, így szerepe is jelentősebbé válik. Gúfó számára 
fokozatosan tágul ki a világ, hiszen az első részben még az otthona közvetlen köze-
lében került egy társaságba gombákkal és apróbb állatokkal, majd a jóval távolabbi 
faünnepre keveredett el a második kötetben, a boszorkányokat egészen hosszan kö-
vette, messze maga mögött hagyva az odút, míg végül egészen a csillagokig jutott. 
Egyre nagyobb tereket jár be, fokozatosan tágul az általa megismert világ – amelybe 
még az űr is beletartozik –, így kalandjai kozmikus távlatot kapnak. Emellett Gúfó 
szándékai és döntései is egyre nagyobb szerephez jutnak, hiszen az első két részben 
a bagolyfi óka véletlenül keveredik különböző helyzetekbe, azután viszont saját elha-
tározásából válik az események részesévé – még ha a véletlennek és a váratlannak a 
szerepe nem is tűnik el egészen. A megismerés vágya, a kíváncsiság hajtja a kis bag-
lyot, aki mindent igyekszik megtapasztalni, átélni, határozottan felmutatva így olyan 
gyermeki jellegzetességeket, amelyek könnyen átélhetővé, ismerőssé teszik a fősze-
replőt. Gúfó az állatmesék jól ismert sémája szerint emberi tulajdonságokkal van 
felruházva, így gyermeki, életkori sajátosságai válnak meghatározóvá. Éppen ezért 
kifejezetten alkalmas arra, hogy a gyerekbefogadók vele együtt fedezzék fel a világ 
újabb és újabb részleteit, valamint a történet és a képek élvezete során ismereteket 
is szerezzenek. Az egyes részek jól körülhatárolhatóan dolgoznak fel különböző té-
mákat, így – még ha egyértelműen nem is az ismeretátadás a céljuk – a megismerés 
szempontjából is van szerepük. Tudatosan építkezik a sorozat, amelyben Gúfó és a 
gyerekbefogadó ismeretei együtt gyarapodnak, a világra való rálátásuk egyre széle-
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sedik. A kötetek tehát a fokozatosság elve szerint épülnek egymásra, ám ezzel együtt 
önállóan is helyt állnak.

Kiemelt szerepe van a humornak, amely a szövegben és a képeken egyaránt érvé-
nyesül. A főszereplő esetlenségei mellett a szavak, kifejezések szószerinti és átvitt ér-
telmének egymásba játszása jelenti az egyik humorforrást. 
„ – Nő, mint a bolondgomba – csúszott ki Gúfó csőrén.
‒ Kikérem magamnak, te vakond! – felelte a gomba. 

Megrázta magát, mire apró kis spórák hullottak alá a szürkés lemezei közül. – Hát 
nem látod, hogy nem holmi légyölő galóca vagyok, hanem egy gyönyörűséges er-
dőszéli csiperke?!” (LANCZKOR, 2016a: 17.) Hasonlóan mókás hatást kelt a felhá-
borodott gyertyán megvető megjegyzése az örökzöld fenyőre: „Észre se vesszük, és 
a jelenléte már meg is törte a varázst! És akkor idén nem lesz ősz, nem lesz tél, csak 
állunk tavaszig talpig lombban, mint valami fenyő!” (LANCZKOR, 2016b: 37.). Az 
illusztrációk és a tipográfi a még inkább kiemeli e jelenetek komikus oldalát, gyakran 
alkalmazva ehhez a fi lm médiumának eszközkészletét pl. amikor Gúfó képzeletbeli 
eltűnése miatt helyszínelési területté válik az otthonuk (7. számú melléklet). A képi 
világ többször is olyan mozzanatokat gondol tovább, amelyek a szövegben nem vál-
nak igazán hangsúlyossá, így termékeny dialógussá alakul ez a viszony, amelynek ha-
tására a vizualitás szintjén a történetnek egy másik olvasata is kibontakozik.  

Gúfó történeteinek minden esetben varázslatos, misztikus színezete van, amely 
egyértelműen összefügg az éjszaka kitüntetett szerepével. A mese kezdőformulája 
rendszerint ki is jelöli e napszakot: „Egy sötét éjszakán Gúfó, a bagolyfi óka erős lö-
késre ébredt.” (LANCZKOR, 2016b: 4.); „Gúfó, a bagolyfi óka már épp elaludt vol-
na, amikor pislákoló fényt vett észre a fennsík peremén.” (LANCZKOR, 2017: 4.); 
„Csillagfényes nyáréjszaka volt.” (LANCZKOR, 2018: 4.). Ez persze abból is kö-
vetkezik, hogy a főszereplő éjszakai állat, így aktív időszaka szükségszerűen ekkor-
ra esik. Emellett azonban a néphit szerint – amely erősen tükröződik a magyar 
népmesékben is – a különös, varázslatos erők ekkor lépnek működésbe (Szimbó-
lumtár, 2001.). A mágia áthatja Gúfó világát, ahol titkos telihold buli, varázserejű 
lant, boszorkányok szellemidézése és a megelevenedő csillagképek játszanak közpon-
ti szerepet, így a történetek szorosan kapcsolódnak a tündérmesei hagyományokhoz. 
Rendszerint valamilyen varázspor (vargányaspóra, csillámló por, csillagpor) segítsé-
gével jön létre a bűbáj, illetve ennek köszönhetően válik részesévé a kis bagolyfi óka. 
A Gúfó-sorozat ezen érintkezések révén képesnek tűnik a népmesékhez hasonló mó-
don világképet közvetíteni, amelynek szerves része a természet körforgása, az évsza-
kok váltakozása, az élet ciklikussága. 
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A kötet meghatározó, nélkülözhetetlen részét jelentik Takács Mari illusztrációi, 
amelyek igazán karakteressé teszik a mesét és annak főszereplőjét. Gúfó jellegze-
tes fi gurája ismerős elemeket is tartalmaz, kidolgozása összességében mégis egye-
di. A montázs technika és a grafi ka alkalmazása izgalmas képi hatást eredményez, 
változatossá és dinamikussá teszi az ábrázolt jeleneteket. A kötet vizuális kialakítása 
nagyon sokat hozzátesz a történet humorához, a jól ismert fi lmes megoldással gyak-
ran jeleníti meg a szereplők által elképzelt, komikus helyzeteket pl. Bélával, az egér-
rel való találkozás vagy amikor Gúfó elképzeli, hogy a bükkfa kihajítja az odúból (8. 
számú melléklet). Minden szereplő ábrázolása erősen antropomorfi zált, érzelmeiket 
egyértelműen – olykor túlzóan – kifejező nagy szemük és szájuk alkalmazkodik a 
gyermeki látásmódhoz, segít az érzelmek felismerésében, elsajátításában, játékosságá-
val pedig gyakran a humor eszközévé válik. Sokszor épülnek fel egyszerű formákból 
a fi gurák, amelyet a változatos anyaghasználat (pl. csipke, újságpapír) tesz izgalmas-
sá. A szereplők bizonyos jellegzetességek felmutatásával jól felismerhetőek, hiszen a 
gombák vagy a fák esetében a különböző fajták külső jegyei, egyedi sajátosságai is 
láthatóvá válnak. Az egyszerű, letisztult, nem túlzsúfolt illusztrációk tehát jól átgon-
dolt koncepció eredményei (PAULOVKIN, 2018: 45–53.), kreatív és invenciózus 
fi gurái messze túlmutatnak sok gyerekkönyv sablonrajzain. A képi világ alkalmaz-
kodik a megszemélyesítő gyermeki látásmódhoz, technikai gazdagsága miatt pedig 
a vizuális nevelés eszköze is, valamint alkalmas az ismeretszerzésre. 

2. A MŰHELYFOGLALKOZÁS BEMUTATÁSA 
ÉS TOVÁBBI JAVASLATOK

2.1. Ráhangolódás

A műhelyfoglalkozást egy rövid asszociációs játékkal kezdtük, amely segít ráhango-
lódni a további feladatokra, illetve segít feltárni, hogy kiben milyen erdőkép él. Az 
erdő hívószóra – lehetőleg gondolkodás nélkül – érkező jelzők, hangok, színek, ér-
zetek, élőlények felsorolása lehetőséget ad e mesei helyszín egyéni megjelenítésére, 
illetve alkalmas a közös erdő kialakítására, amely tartalmazza a csoport minden tag-
jának legalább egy-egy asszociációját. Gondolattérkép és/vagy rajz formájában egy-
aránt megvalósítható ez a lépés.

2.2. Ismerkedés a mesével

A ráhangolódást követte a mese felolvasása. Ám első alkalommal nem hangzott 
el végig a történet, hanem egy stratégiai ponton abbamaradt. Az utolsó mondat 
egy kérdést és némi feszültséget hagyott a csoportban: „Az izzó kövek kialudni 
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látszottak a földre hullt levelek között. ‒ Mi lesz velünk? – hangzott több felől.” 
(LANCZKOR, 2016b: 41.). Különösen hatásos ez a végszó, ha a résztvevők számá-
ra ismeretlen a mese. Ezt követően közösen beszéltük meg a folytatás lehetséges va-
riációit, de egyénileg vagy kisebb csoportokban is írhatnak befejezést a jelenlévők. 
Érdemes megvitatni, hogy pontosan mi motiválta az egyes verziókat (pl. a szöveg-
típus szerkezeti sajátosságai, bizonyos nyelvi elemek, a karakterek) és melyik tűnik 
a legvalószínűbbnek.

Amennyiben óvodás csoporttal dolgozzuk fel az erdő témát a Gúfó a fák ünnepén 
című mese segítségével, érdemes bevonni a teljes sorozatot az irodalmi nevelés tevé-
kenységbe, megalapozva ilyen módon is a második kötetet. Emellett a későbbiekben 
részletesen bemutatott irodalmi anyagot a megelőző hetekben ajánlatos előkészíteni 
és felvezetni, a javasolt mondókákat és verseket megtanulni, illetve gyakorolni. Az 
erdővel való ismerkedés és a játék utáni hetekben a Gúfó-sorozat további köteteivel 
lehet folytatni az irodalmi nevelést.

2.3. Az évszakok megmentése – a játék menete

A játék azon a ponton kezdődik, ahol a mese olvasását abbahagytuk, vagyis félbema-
radt a vén fák varázsigéje, amely az évszakok váltakozását biztosította. A matuzsále-
mek befejezetlen ünnepe miatt felborult a természet rendje, minden összekuszálódott, 
így most az erdő növényei és állatai nagy bajban vannak. Segítenünk kell, hogy újra a 
helyére kerüljön minden az erdőben, ami a sikeresen megoldott feladatok után lehet-
séges. A Bűvös erdő – kiállítás és játék (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2018. 09. 
22.–11. 04.) mintájára különböző állomásokon kell teljesíteni a feladványokat, segí-
teni az erdő állatainak és növényeinek. A Bűvös erdő nem egy konkrét mesére épült, 
hanem arra a kerettörténetre, amely szerint a bajkeverő boszorkány elűzte az erdő-
ben lakó manókat, és elvarázsolta az erdőt. A kalandpálya során a cél az átok meg-
törése volt, és az erdő lakóinak felszabadítása a gonosz varázslat alól, így a manók is 
visszatérhettek otthonukba. 

Jelen esetben a játék keretéül szolgáló történet, valamint az egyes feladatok szoro-
sabban kötődnek az irodalomhoz – azon belül pedig Gúfó meséjéhez. Amennyiben 
óvodás csoporttal, illetve óvodás korú gyerekekkel dolgozunk, úgy ez lesz a lényegi 
rész, hiszen a gyerekek a már elkészült játéktérben találkoznak a feladatokkal. A mű-
helyfoglalkozáson a pedagógusokkal is ismertettem az alábbi koncepciót, ám ese-
tükben a megvalósításra, a kivitelezésre került a hangsúly. Fontos, hogy világos és 
jól érthető legyen minden résztvevő számára az egész elképzelés és a konkrét feladat, 
így alaposan megbeszéltük a játék menetét, természetesen szabadon lehetett kérdez-
ni. A következő – szabadon bővíthető és variálható – állomásokat valósítottuk meg 

ikka2.indb   147 2020. 02. 04.   16:53:10



• 148 •

a műhelyfoglalkozáson, amelyeket a játék során bejártunk. Ez elsősorban az óvodás 
korosztálynak lehet élvezetes:

2.3.1. Az állatok élelmei (magvak, dió, répa, méz, fű) is összekeveredtek, így az 
erdő lakói nem találják a táplálékukat. Segítsünk megtalálni a cinegének, a mó-
kusnak, a nyúlnak, a medvének és a szarvasnak, hogy ezek közül melyik a nekik 
megfelelő élelem. Ez az egyszerű párosító feladat az állatok táplálkozásának isme-
retére épül.
2.3.2. A rosszul elmondott varázsige miatt a gombák visszafelé nőnek a földbe. 
Mondjunk el közösen egy gombás mondókát, verset vagy dalt, mozgással, mutoga-
tással együtt, hogy segítsünk a gombáknak újra kinőni. Egy lehetséges mondóka:

Gomba, gomba, gomba, 
(öklök ütögetése)

Nincsen semmi gondja. 
(kézfej forgatása)

Ha az eső esik rája, 
(ujjainkat mozgatjuk a fejünk felett)

Nagyra nő a karimája, 
(karkörzés a fej felett)
Az esőt csak neveti, 

(szájra mutatás)
Van kalapja, teheti! 

( fej ütögetése)

2.3.3. A nagy kavarodásban több állat is elvesztette a hangját, segítsünk nekik 
megtalálni. Hang kiadása nélkül, csak mozgással lehet megjeleníteni a békát, a 
kacsát, a medvét és a nyulat, a többieknek pedig ki kell találni, hogy mely állat-
ról lehet szó. Ha sikerült, akkor minden állathoz mondjunk el közösen egy mon-
dókát vagy verset, amelynek ritmusára együtt végezhető az adott állatra jellemző 
mozgás a ritmusnak megfelelően. A feladat az állatok jellegzetes mozgásának és 
hangjának felismerésére épül. Lehetséges szövegek:

Weöres Sándor: Békák
Brekekex
brekekex
brekekex!
Gyere bujj

viz alá
ha szeretsz!
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Idelenn
soha sincs
vad idő!
Idelenn
sose hull
az eső!

(WEÖRES, 1976: 15.)

Weöres Sándor: Kacsa-úsztató
Tó vize, tó vize csupa nádszál,

Egy kacsa, két kacsa oda-császkál,
Sárban ezer kacsa bogarászik,
Reszket a tó vize, ki se látszik

(WEÖRES, 1976: 13.)

Nyulász Péter: Éhes mackó
Cammog a mackó, emeli a lábát 

Ágak között, bokor alatt keresi a málnát 
Mézet is enne, mászik a fára 

De az öreg odvas fának letörik az ága 
Fenekére huppan, sajog keze lába 

Szomorkodik szegény maci: nem lesz vacsorája
(NYULÁSZ, 2005: 19.)

Nyuszi fülét hegyezi, 
(két mutatóujjunkkal nyuszifület mutatunk)

Nagy bajuszát pödöri, 
(a bajusz pödrését imitáljuk)
Répát eszik: rop, rop, rop, 

(a szánk elé tartjuk a “répát”)
Nagyot ugrik: hopp, hopp, hopp! 

(ugrunk háromszor)

2.3.4. A felfordulásban a növények is elvesztették az illatukat. Mindenki szagoljon 
bele a három üvegbe, és a levendula, a rózsa és a fenyő közül válassza ki az illathoz 
tartozó növényt. Az üvegekbe került szárított növények ritmusjátékra is alkalma-
sak, amellyel az erdő hangjainak (lombzúgás, eső, harkály kopácsolása) megjele-
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nítése is lehetséges. Ez az egyszerű párosító feladat a szaglás fejlesztését segíti, a 
növények illatának felismerésére épül. 
2.3.5. Végül a vén fák is segítségre szorulnak. Segítsünk megtalálni az évszak-
hoz illő öltözetüket! A négy csupasz fatörzset festékbe mártott ujjal egészítsük ki 
az adott évszaknak megfelelően. Különösen fontos ennél a feladatnál a közös al-
kotás, hogy mindenki hozzájárul a végeredményhez. Így valóban közös erővel 
sikerül helyreállítani az évszakok rendjét. Ez a feladat a tapintáshoz, a festék köz-
vetlen megtapasztalásához kötődik, valamint segít átélni annak az örömét, amikor 
együtt hozunk létre valamit. Utolsó lépésként pedig mondjunk vagy énekeljünk 
el együtt egy évszaksorolót! Legkézenfekvőbb a mesében is található varázsszöveg 
elismétlése, amely ekkor hangzik el először egyben:

Szóljon a lantom, zengjen a húrja:
Tört kövek, izzatok újra!

Zúgjon a vén lomb színesen-őszen:
Tarts kis az illatos őszben!

Szálljon a rozsdás lomb szanaszéjjel:
Jöjjön a tél el a széllel!

Mindegyik apró rügy kifakadjon:
Hajts ki, te, nyár a tavaszból!

További lehetséges vers:
Nyulász Péter: Évszakos

Tavasszal a cinke énekel, (fütty)
nyáron a tücsök ciripel, (cirip)
ősszel egyre fúj a szél, (fúúú)

télen senki nem beszél. – Pszt!
 (NYULÁSZ, 2005: 16.)

A kortárs szemlélethez és az aktuális időjárási viszonyokhoz egyaránt illeszkedik Var-
ró Dániel Klíma-dala, amely a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal dallamára írt 
szöveg.  A Kaláka együttes előadásában hallható a Hej, Kapolcsról fúj a szél – vagány 
népdalok a Kaláka Versudvarból címmel megjelent CD-n. Az ismert dallam és a hu-
moros szöveg egyaránt megkönnyíti az átirat elsajátítását.

Varró Dániel: Klíma-dal
Tavaszi tél hű de fáraszt 

világom, világom 
El kellene dönteni már azt 

világom, világom 
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Hogy most tél van vagy most nyár van 
világom, világom 

Júniusban így rég fáztam 
világom, világom 

Nemrég havat lapátoltam 
világom, világom 

Áprilisban ez nem jól van 
világom, világom 

Aztán majdnem 40 fok lett 
világom, világom 

Az se volt egy túl jó ötlet 
világom, világom 

Ne melegedj globálisan 
világom, világom 

Viselkedjél normálisan 
világom, világom 

Rendes világ télen havaz 
világom, világom 

Tavasszal meg legyen tavasz 
világom, világom.

2. 4. Előkészületek, eszközkészítés 

A játékhoz szükséges eszközök elkészítésének módja teljes egészében a lehetőségek-
hez és adottságokhoz, valamint a célcsoport igényeihez, életkori sajátosságaihoz és 
ismereteihez igazítható.  Célszerű minél változatosabb technikák és anyagok alkal-
mazására, illetve az igényes, kreatív kialakításra törekedni. A pedagógusokkal meg-
valósított műhelyfoglalkozáson ez az alkotófolyamat vált a központi mozzanattá. 
A résztvevők az öt állomáshoz igazodva öt csoportban dolgoztak, amelyet szabadon 
választhattak meg, az egyetlen szempont az volt, hogy arányosan alakítsák ki a cso-
portokat. A cél az volt, hogy kreativitásukat és fantáziájukat minél inkább szabadon 
tudják engedni, és a különféle anyagokból, eszközökből minél izgalmasabbat, ötlete-
sebbet alkossanak. Ehhez csak akkor adjunk támpontokat, ha szükségesnek látszik, 
saját elképzelés esetén bátran dolgozzanak ennek megfelelően.

2.4.1. A cinege, a mókus, a nyúl, a medve és a szarvas ábrázolása történhet rajz, 
textilfi gura vagy papírból készített térplasztika formájában. A megfelelő abszt-
rakciós képességekkel rendelkező csoportok esetében utalásszerűen elég egy-egy 
részletet megjeleníteni pl. madártoll, mókusfarok, nyuszifül, medvemancs és szar-
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vasagancs formájában. Vagy akár a lábnyomaik is jelölhetik az állatokat. Ezek mel-
lé kerül az “etetőrész” kis tálka vagy doboz formájában, amelybe a magok, a dió, 
a répa, a méz és a fű kerül. 
2.4.2. A gombák kalapját fi lcből készítsük el, a tönkje pedig szintén fi lc vagy fa ru-
háscsipesz legyen, hogy tudjuk mozgatni. A gombák kialakítása lehet egységes, de 
akár a Gúfó és a gombák című részben megismert fajtákat is ábrázolhatjuk (erdőszé-
li csiperke, légyölő galóca, őzlábgomba, szegfűgomba), így összekapcsolódnak a so-
rozat részei, illetve az ott elsajátított ismereteket lehet gyakorolni, rögzíteni. Ehhez 
a feladathoz szükség van még egy olyan felületre – mondjuk paravánra –, amelyen 
a gombák mozgathatóak és rögzíthetőek is. Ha a gombák egészében fi lcből készül-
nek, akkor a felületet kialakításánál olyan zsebszerű részre van szükség, amely mögé 
becsúsztatható a tönk, és csak a kalap látszik ki (9. számú melléklet). Ha facsipesszel 
dolgozunk, akkor csíptethető felületet is biztosítani kell, amely lehet ebben az eset-
ben is a zsebszerű megoldás, illetve akár egy kihúzott spárga is (10. számú melléklet). 
2.4.3. A béka, a kacsa, a medve és a nyúl mozgását kell kidolgozni a korosztályi 
sajátosságok fi gyelembevételével. Olyan módon érdemes megjeleníteni az állato-
kat, amiből ki lehet találni őket, de nem túlságosan egyszerű.
2.4.4. Három zárható tetejű üvegbe csepegtetünk fenyő, rózsa és levendula illóola-
jat. Ezekhez kell társítani az odakészített fenyőágat vagy tobozt, szárított levendu-
lát és szárított rózsát vagy rózsaszirmot.
2.4.5. Négy sima, fehér, matt felületű kartonra készítsük el a négy fatörzset! Ér-
demes kísérletezni a technikákkal, hiszen a rajzolás vagy festés mellett izgalmas 
eredményt jelenthet, ha csomagolópapírral vagy textillel dolgozunk. Az elkészült 
fatörzseket a falra vagy paravánra rögzítjük. Mellé pedig kikészítjük a színes festé-
keket és vizet, így mindenki otthagyhatja az ujjlenyomatát (11. számú melléklet). 
Az így elkészült képek a csoportszobának is sokáig a díszei lehetnek.

Miután elkészültek az állomások és ismertettük a játék menetét, már csak az ma-
radt hátra, hogy közösen végigjárjuk az állomásokat, és elvégezzük a feladatokat. 
A játékot a mese befejezésének felolvasása zárja, amelyből kiderül, hogy Gúfónak 
hogyan sikerült helyreállítania az évszakokat. 
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ABSTRACT

Th is essay presents a kindergarten forest game which has several stations. The 
main goal of it is to give some inspiriation and schema for making similar games 
elaborating the topic of the forest. This structure can be easily modified/adapted to 
the children’s age and interest, because it is variable and expandable. The presented 
game connected to the literary education because it is basen on a contemporary tale 
called „Gúfó a fák ünnepén”. This story gives the frame for the whole process which 
can be also connected to other kindergarten activities. In this game the children 
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can explore the world of the forest in a complex way, but with having fun. Almost 
all the sense-organs are involved in just like rhymes and poems. During the game 
the participants can memorize their available knowledge and also learn some new 
information.

Keywords: forest, literary education, contemporary children’s literature, workshop
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KŐNIGGÖRÖGH DÓRA

A MOZGÁS KOMPLEXITÁSA

֎

1. BEVEZETÉS

Az óvodáskorú gyermekek lételeme a mozgás, s ahhoz, hogy a gyermek egészsége-
sen fejlődjön, ezt az életkori sajátosságot mind a családnak, mind a pedagógusnak 
támogatni kell. Ki kell használni a 3–7 éves gyermekek mozgásszeretetét, s meg kell 
ismertetnünk őket minél több mozgásformával.

A mozgásnak számos fajtája van. Jelen tanulmány a művészi mozgások alapjai-
val foglalkozik, előtérbe helyezve a zenére végezhető változatokat. Köztudott, hogy 
a mozgás, a tánc lehetőséget ad az önkifejezésre, hiszen közben alkotunk, s kifejez-
zük élményeinket, érzelmeinket, s oldjuk a bennünk lévő feszültséget, stresszt. To-
vábbá a zenét kísérő mozgással olyan információs csatornákat tudunk megnyitni, 
amely lehetővé teszi, hogy a gyermek azonosuljon a zenével, ez pedig egy idegrend-
szeri kapcsolatot hoz működésbe, amely minden embernek veleszületett képessége 
(PÁSZTOR, 2003: 2.).

Egy összerendezett mozgás is lehet látványos, esztétikus. A sportban dolgozó szak-
emberek szerint „a sportmozgás szépségét tulajdonképpen az a harmónia kelti életre, 
amely a mozgás célszerűen megértett és művészien kifejezésre jutatott tartalma, va-
lamint a külső ún. formai elemei között jelenik meg […] a sportmozgás akkor válik 
igazán széppé, amikor a sportoló mozgása, tevékenysége összhangba van a feladat-
tal.” (BÍRÓNÉ, 2011.).

Életünk folyamán számtalan csoport tagjai vagyunk (pl. óvoda, iskola, szakkör, 
egyesület, munkahely), amelyek az életünket végigkísérik és befolyásolják (PÁSZ-
TOR-KOVÁCS, 2015: 6.). Kutatások bebizonyították, hogy az egyén komplexebb 
megoldásokra is képes, ha a csoport tagjain keresztül a készségek és képességek széle-
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sebb palettája elérhető (FINNEGAN–O’MAHONEY, 1996. Idézi PÁSZTOR-KO-
VÁCS, 2015: 6.), valamint a közös feladatokért való lelkesedés egy plusz energiaforrást 
jelenthet (BAUMANN, 2006.). Ezért is tarom fontosnak a közösen végzett gyakor-
latokat az óvodában, amikor is a problémák megoldási lehetőségeit bátran hagyjuk 
a gyermekekre.

Bedécs-Hajas Boglárka szerint a gyermekek számára nincsnek határok, csupán 
egy alkotás létezik számukra, a játék, ezért nyitottak az olyan alkotó folyamatokra, 
amelyek különböző művészeti ágakat egyaránt érintenek. A gyermeki közegnél nin-
csenek korlátok, nincsenek egymástól elválasztott szakterületek, ők egész lényükkel 
alkotnak, bennük még megvan a rácsodálkozás képessége, a kíváncsiság, amellyel a 
gátakat képesek ledönteni (BEDÉCS-HAJAS, 2016: 8.). Egyetértek szavaival, mi-
szerint a kreativitás megőrzése nagyon fontos az életünkben, s ne feledjük, minden 
gyermek kreatív. Továbbá Bedécs-Hajas Boglárka azt feltételezi, hogy a gyermeki 
jellemformálás legmeghatározóbb szakasza az első 6 év, amelyet a pozitív alkotás, a 
teremtő gondolkodás és a kreatív kibontakoztatás élménye egy életen át elkísér (BE-
DÉCS-HAJAS, 2016: 15.). Gaál Mariann álláspontja szerint is a személyiség fejlődé-
séhez szükséges a kreativitás fejlesztése, amelyet már 6–8 éves korban el kell kezdeni, 
mert egy célzott program rendkívüli eredményeket tud elérni. A mozgással tudjuk 
a kreativitást, a testiséget, a nonverbális eszköztárat és a fi zikai erőnlétet fejleszteni, 
valamint a test-lélek-intellektus egyensúlyát helyreállítani (GAÁL, 2007: 142–143.). 
A kreativitás fejlődéséhez érzelmekben gazdag környezetre és művészi nevelésre van 
szükség (FREUND Idézi GAÁL 2007: 133.).

A fentiek alapján a gyakorlati bemutatóm középpontjába a zenés mozgást állítot-
tam, amelynek részletei a következő fejezetekben olvashatóak. Bemutatom az álta-
lam összeállított gyakorlatláncot, illetve, hogy hogyan lehet azt változtatni, variálni, 
s hogyan jutunk el az egyszerű, kötött mozgásformáktól a spontán táncig, az önkife-
jezésig. Itt szeretném megjegyezni, hogy a gyakorlat kidolgozásánál azt is fi gyelembe 
vettem, hogy az óvodapedagógusok könnyen végre tudják hajtatni a feladatokat, ne 
kelljen hozzá táncpedagógusi végzettség. Továbbá fontos szempont volt még, hogy 
a tanulmány az óvodapedagógus hallgatók számára sok hasznos információt tartal-
mazzon egy mozgásos tevékenység megszervezéséhez.

2. A GYAKORLATVÁLASZTÁS HÁTTERE

A Kimozdulások – gyermeki mozgásélmények változatai előadás gyakorlati részét a 
gimnasztikára alapoztam. Ennek oka, hogy a gimnasztikai gyakorlatok az óvodai 
testnevelés mozgásrendszerének alappillérei, amelyeket az óvodapedagógusok már 
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ismernek, s az egyszerűbb gyakorlatokat ők is végre tudják hajtani (nagyobb meg-
erőltetés nélkül, életkortól függetlenül). Ráadásul a gimnasztika feladat- és eszköz-
rendszere nagyon tág, amellyel könnyen lehet variálni a gyakorlatlánc elemeit, s 
könnyen megvalósítható vele a komplexitás.

Fontosnak tartottam, hogy az elején együtt, közösen gyakoroljuk be a gyakorlat-
láncot, hogy a résztvevőkben oldjam kicsit a gátlást, s bátran merjenek részt venni a 
feladatban. Hiszen ahhoz, hogy eljussanak az önkifejezésig, az önfeledt mozgásig és 
táncig, mindenkinek meg kellet szoknia a helyszínt, az oktató és a társak személyét, 
s elfeledni azt a frusztrációt, hogy idegen emberek között áll, akikkel most együtt 
fog dolgozni 1,5 órán keresztül.

Ahhoz, hogy a kezdeti, koordinálatlan mozgástól eljussunk a helyesen végrehaj-
tott mozgásig, egy folytonos utat kell végigjárni. A gyermekektől sem várhatjuk el, 
hogy új mozgás tanulásánál, már az első végrehajtás tökéletes legyen. A mozgásta-
nulásnak különböző szakaszai vannak, amelyen végig kell haladni, s a pedagógus-
nak látnia kell, hogy a gyermek melyik szakaszban jár éppen. A gyakorlásnak nagyon 
fontos szerepe van a mozgás megszilárdulásában, hiszen ennek során a fi ziológiai fo-
lyamatok megváltoznak, amelyek a cselekvések végrehajtásában nyilvánulnak meg 
(MAKSZIN, 2007: 180.). „Ezek a változások nem egyszerre, nem folyamatosan, ha-
nem szakaszokban történnek és viszonylag jól nyomon követhetők.” (MAKSZIN, 
2007: 180.) A motoros tanulás szakaszainak meghatározására több elmélet is szü-
letett, jelen tanulmányban Knapp (1968) ötfázisú modelljét mutatjuk be (MAK-
SZIN, 2007: 183.):

1. A mozgásminta kialakulása: a pedagógustól kapott információ alapján a 
gyermek vizuális képet alkot magának az elsajátításra, vagyis a feladatot meg-
érti és megpróbálja végrehajtani. A szakasz leglényegesebb mozzanata a moz-
gásminta kialakulása.

2. Az első végrehajtási kísérletek az adott mozgásminta alapján: ebben a sza-
kaszban az idegrendszeri folyamatokra a serkentés jellemző, ezért a mozgásfel-
adatok végrehajtásába sokkal több izomcsoport kapcsolódik be, mint amire 
szükség lenne. A mozgás ebben a szakaszban merev, görcsös, nagy erőkifejtés-
sel jár, vagyis a harmonikus szerkezet hiányzik.

3. Finomítás, a mozgáskoordináció megalapozása: kialakulnak a refl exkapcso-
latok, s kezd lassan kialakulni a dinamikus sztereotípia (a mozgáskészlet elemei 
automatizálódnak).  A mozgásban lassan felismerhető a harmónia, a rendezett-
ség, s a kinesztézis (izomérzékelés) fokozatosan bekapcsolódik a mozgások vég-
rehajtásának tudatos irányításába.
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4. Készséggé alakulás fázisa: „a mozgásvégrehajtást állandó szerkezet jellemzi, 
a feltételes refl exkapcsolatokat és a szenzomotoros egység összefüggő láncolat-
tá fejlődnek.” (MAKSZIN, 2007: 183.)

5. Készség teljes kialakulása: a megfelelő mennyiségű gyakorlás során a készség 
belsővé válik, vagyis interiorizálódik. Ez a stabilizációs szakasz, a mozgáscse-
lekvések irányítása a kérgi szintről a gerincvelőire tevődik át, így előtérbe kerül 
a belső információk és az izomérzékelés szabályozása.

A gimnasztika által ki tudjuk alakítani a mozgáskészségeket, fejlesztjük a moto-
ros képességeket, amelyek elősegítik az egészséges testi fejlődést, valamint lehetősé-
get biztosítanak a mozgáskultúra fejlesztésére (HAMAR, 2001. Idézi HONFI, 2011: 
22.). A gimnasztikai gyakorlatláncokat különböző eszközök alkalmazásával esztéti-
kusabbá tehetjük, illetve zenei kíséretet is választhatunk hozzá. Az utóbbi azért na-
gyon fontos, mert a zene és a mozgás együttesen pozitív hatással van az értelmi, 
érzelmi képességek fejlődésére, továbbá fejleszti a fi gyelmet, a koncentrációt, segít az 
összpontosításban és megosztásban, valamint segíti az elővételező képesség kialaku-
lását (PÁSZTOR, 2003: 3‒4.). Ezen felül azért választottam a gimnasztikát, mert 
mint minden mozgás, ezek a gyakorlatok is rendelkeznek egy adott szerkezettel, van-
nak látható és nem látható elemei (HONFI, 2011: 37.). Ezek a mozgásszerkezeti ösz-
szetevők egyrészt állandóságot mutatnak, másfelől viszont rugalmasságot is adnak. 
Az adott mozgást jellemzik, elválaszthatatlanok egymástól, funkcionális egységet al-
kotnak. A gimnasztikai gyakorlatok mozgásszerkezetének összetevő csoportjai a kö-
vetkezőek (HONFI, 2011: 27‒38.) – ezek variálása színesítheti a gyakorlatunkat:
 I. Térbeli szerkezeti összetevők (táncművészetben plasztika):

• kiinduló helyzet,
• mozgás iránya,
• mozgás terjedelme,
• helyváltoztatás,
• helyzetváltoztatás,
• befejező helyzet.

 II. Időbeli szerkezeti összetevők (táncművészetben ritmika):
• mozgás időtartama,
• mozgásütem,
• mozgás sebessége, sebességváltozásai,
• mozgás tempója,
• mozgás ritmusa.

 III. Dinamikai szerkezeti összetevők (külső és belső erők viszonya):
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• ha a külső és belső erő viszonya egyenlő, akkor statikus,
• ha a külső és belső erő viszonya eltérő, akkor dinamikus:

 – ha a külső erő nagyobb, mint a belső erő, akkor fékező,
 – ha a külső erő kisebb, mint a belső erő, akkor legyőző.

IV. Kifejezés-összetevő (a mozgás kifejezése): A gyakorlatok végrehajtásában meg-
jelenő érzelmi, vagy érzelmet keltő hatásmechanizmus. Egy sajátos mozgás-
tartalomhoz tartozó egyéni karaktert, stílust jelenthet, amelyet befolyásol a 
gyermek személyisége, a környezet és a motiváció. „A harmonikus érzetet kel-
tő mozgás kifejez egy határozottan feltárulkozó gondolatiságot, érvényesül 
a mozgás és az érzelem között kialakult viszony.” (DUBECZ, 2009. Idézi 
HONFI, 2011: 42.)

Ahhoz, hogy a gyermek a mozgás, vagy a sportolás útján elérhesse a fl ow állapo-
tát, először a mozgások alapjait kell lefektetni. Csíkszentmihályi Mihály is úgy véli, 
az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes, s ezen cselekedetek 
mindegyike áramlatélménnyel (fl ow-val) járhat, vagyis a fi zikai teljesítmény is hoz-
zájárulhat a tökéletes élmény létrejöttéhez, de kiemeli, hogy pusztán a test mozgása 
nem kelt áramlatot. Ahhoz, hogy egyes mozgásban örömöt leljünk, „ahhoz rendel-
kezni kell a megfelelő készségekkel, ami a fi gyelem összpontosítását kívánja meg.” 
(CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2010: 135.). Egyes gondolatok, késztetések és érzések nél-
kül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget, amely ahhoz szükséges, hogy az adott 
mozgást megfelelően végre tudjunk hajtani, s élvezzük azt. Az öröm a mozgást vég-
rehajtó fejében jelenik meg, vagyis az áramlat eléréséhez az izmoknak és az agynak 
egyformán részt kell vennie a folyamatban (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2010: 135.).

A gyakorlatvezetésem során szerettem volna elérni, hogy a résztvevőknek ne jelent-
sen problémát az új mozgás együttes végrehajtása, s a kezdeti rendezetlen mozgástól 
eljussanak az önkifejezésig, ezért a foglalkozást a következőképpen állítottam össze:
3.1. Motiváció felkeltése
3.2. A 64 ütemű szabadgyakorlat betanulása, oktató vezénylésével
3.3. Gimnasztika eszközzel (sállal), oktató vezénylésével
3.4. Zenehallgatás
3.5. A 64 ütemű sál gyakorlat együttes végrehajtása, az oktató vezénylése nélkül
3.6. A gyakorlatlánc végrehajtása csukott szemmel (egyéni ütemezésre)
3.7. Egyéni tánc zenére (gyakorlatlánc elengedése)
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3. GYAKORLAT BEMUTATÁSA

3.1. Motiváció felkeltése

Mivel a gyakorlat során felnőtt emberekkel dolgoztam, így a gyakorlat elején ismer-
tettem, hogy mi várható a következő 1,5 órában. Nem mondtam el minden részle-
tet, hogy menet közben is tudjak újdonságokkal szolgálni.

Az óvodás korú gyermekeknél nagyon fontos a motiváció felkeltése, s így van ez a 
mozgásos tevékenységeknél is. A mozgástapasztalatok önmagukban megkönnyítik a 
tanulást, de közben segítik a motiváció, az érdeklődés felkeltését (MAKSZIN, 2007: 
229.), ezért is nagyon fontos a sikerélmény biztosítása, hogy pozitív legyen a mozgás-
tanulás. Minél korábban ismerkednek meg a gyermekek a motoros tanulás nyújtotta 
örömélményekkel, annál könnyebben fogjuk tudni rávenni őket nehezebb feladatok 
elsajátítására (MAKSZIN, 2007: 229.). Elmondható tehát, hogy az érdeklődés fel-
keltéshez a mozgástapasztalat nagyban hozzájárul, hiszen így újabb, esetleg nehezebb 
gyakorlatokat akarnak megtanulni a gyermekek. Minden gyermek mozgás igénnyel 
születik, s ez nagyban segítheti az érdeklődés felkeltését/fenntartását, amelyet a sike-
res végrehajtás nyújtotta öröm tovább növelhet. Ezzel szemben a kudarc, ellenkező 
hatást fejthet ki, ezért is fontos az igényszint kialakítására való ösztönzés (MAK-
SZIN, 2007: 229–230.).

A kíváncsiság a gyermeki fejlődés velejárója, amely gyors válaszadásra készteti a 
gyermeket, ez a tanulás egyik fontos összetevője, hajtóereje. Továbbá a motiváció ha-
tékony alakítója még a gyermek környezetével (családjával) való kapcsolattartás mi-
lyensége, illetve a dicséret és biztatás (MAKSZIN, 2007: 230.). 

3.2. A 64 ütemű szabadgyakorlat betanulása, oktató vezénylésével

Először egy saját magam által összeállított szabadgyakorlatot tanítottam meg a részt-
vevőknek (1.ábra), de ezt a gimnasztikai gyakorlatláncot úgy állítottam össze, hogy 
a későbbiekben eszközzel (jelen esetben sállal) is végre tudjuk hajtani. Továbbá a 
gyakorlatlánc egyszerűbb elemeket tartalmazott, hogy a későbbiekben óvodás korú 
gyermekekkel is el tudják végeztetni.

A gyakorlatláncot 8 ütemenként tanultuk meg, s minden új gyakorlatsort a be-
gyakorlás után hozzákötöttük a már megtanult gyakorlatokhoz, s így alakítottuk ki 
az összefüggő gyakorlatláncot. Itt jegyezném meg, hogy az 1. ábrán látható rajzírás-
nál, mivel gyakorlatláncról van szó, az előző gyakorlat befejező helyzete megegyezik 
a következő gyakorlat kiinduló helyzetével – ezért nem ábrázoljuk a kiindulóhely-
zeteket.
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1. ábra: Sál gyakorlatlánc. 
(Saját ábra.)

Kiemelném továbbá, hogy a foglalkozáson felnőtt emberek hajtották végre a fel-
adatokat. Ha gyermekekkel dolgozunk, akkor fi gyelembe kell venni az életkort, az 
előképzettséget, s annak megfelelően kell összeállítani a gyakorlatláncot. Gyerme-
keknél alkalmazhatunk kevesebb ütemből álló gyakorlatsort és inkább sokszor is-
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mételjük a gyakorlatokat. A másik lehetőség, hogy nem egyszerre tanítjuk meg a 64 
ütemet, hanem részekre bontva, több mozgásos tevékenység alkalmával.

Ahhoz, hogy egy gimnasztikai gyakorlatot gyorsan, könnyedén, helyes techni-
kai végrehajtással meg tudjunk tanítani, a megfelelő módszereket kell kiválasztani. 
A következőkben a gimnasztikai gyakorlatok tanításának módszerét mutatom be.

3.2.1. A gimnasztikai gyakorlatok vezénylése (HONFI, 2011: 169–179.):
A pontosan megfogalmazott gyakorlatközlés segíti a feladatok gyors megértését. 
A mozgásképzet helyes kialakulásában vita tárgyát képezi, hogy a gyermekeknek 
először milyen érzékelési információra van szükségük: a szóbeli irányításra és vizuá-
lis információra vagy kinesztikus tapasztalatra. Azt, hogy melyiket helyezi a pedagó-
gus előtérbe, nagyban befolyásolja a gyermekek életkora, motiváltsága, érdeklődése, 
a motoros képességük színvonala, a gyakorlat bonyolultsága, stb. (HONFI, 2011: 
169.). Mivel óvodáskorban a gyermekek leginkább utánozva tanulnak, nagyon fon-
tos a gyakorlatok helyes bemutatása vagy bemutattatása.

3.2.2. A gimnasztikai gyakorlatvezetés formái (HONFI, 2011: 170.):
 – Verbális ismertetés (szóban közlés):
• ismert gyakorlat esetén: rövid szóbeli közlés
• nem ismert gyakorlat esetén: utasítás
• ismert és nem ismert gyakorlat esetén: vezényszavak alkalmazása
• folyamatos gyakorlatvezetés
Meg kell jegyezni, hogy sokszor a feladat megértéshez nem elég a szóbeli közlés, 

hanem azt ki kell egészíteni a szemléltetés módszereivel.
A rövid szóbeli közlésnél elmondjuk az egész gyakorlatot és utána következik a 

végrehajtás, míg az utasításos és vezényszavas módszernél a gyakorlat elmondása és 
végrehajtása egyszerre történik (HONFI, 2011: 170.).

„A verbális ismertetés legyen rövid, világos, lényegre törő, elsősorban a jó időki-
használás követelménye miatt. Alkalmazkodjon a tanítványok értelmi és előkép-
zettségi szintjéhez. A beszédmód legyen tagolt, megfelelő (környezethez illeszkedő) 
hangerejű, színezetű, ösztönző és megnyugtató hatású. Feleljen meg a magyar nyelv-
tan szabályainak, miközben a gyakorlatvezető folyamatosan törekszik a gimnaszti-
kai terminológia szakkifejezéseinek alkalmazására, megtanítására.” (HONFI, 2011: 
170.) A gyakorlat közlése után egyből rendeljük el a kiinduló helyzetet, ezt pedig kö-
vesse a gyakorlat végrehajtása és a gyakorlat vezetése (HONFI, 2011: 171.).

Az utasítást akkor szoktuk alkalmazni, ha a gyakorlat ütemekre, ütemcsoportokra 
bontható, lassítható, megállítható, vagy összetett. A kevésbé képzett gyermekeknél 
is érdemes alkalmazni. „A gyakorlatok közlését felszólító módban, ütemekre, ütem-
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csoportokra bontva végezzük, tulajdonképpen utasítjuk a tanítványokat. Innen ered 
a módszer neve. Az utasítások viszonylag kötetlenek, de rövidek, félreérthetetlenek 
legyenek, a szaknyelven alapuljanak. Az egyöntetű végrehajtáshoz minimális enged-
mény lehetséges. Közvetlen hangnemű, kellemes hangulatot előidéző gyakorlatveze-
tési módszer.” (HONFI, 2011: 173.)

A vezényszavas gyakorlatközlés módszerei megegyeznek az utasításos módszerrel, 
csak itt vezényszavakkal végezzük a gyakorlatok közlését. Sokkal kötöttebb, határo-
zottabb és nagyobb fegyelmet követel a gyermekektől.

 – Vizuális közlés, ismertetés (megmutatás módszere, szemléltetés) (HONFI, 2011: 
175.):
• bemutatás,
• imitált megmutatás,
• bemutattatás.
A vizuális élmény az egyik legfontosabb inger a helyes mozgáskép kialakításához. 

A bemutatást és az imitált megmutatást a gyakorlatvezető, míg a bemutattatást egy 
kiválasztott gyermek végzi (HONFI, 2011: 175.).  Az imitált megmutatásnál a gya-
korlat lényeges elemeit emeljük ki a kéz, a kar, esetleg a fej segítségével, s ezt összeköt-
jük szóbeli információközléssel, magyarázattal. A bemutatásnál és bemutattatásnál 
pedig a következőket próbáljuk meg betartani (HONFI, 2011: 175‒176.):

 – „Lehetőleg a gyakorlatvezető mutasson be, mindig mintaszerűen, precízen, ez 
a tanulókra, sportolókra ösztönzőleg hat. A bemutattatással azonban az ügye-
sebbeket motiválhatjuk.

 – A bemutatás pontos, színvonalas, tökéletes legyen.
 – Tükörképet mutassunk szemből, az oldalsíkban zajló gyakorlatok esetében. Az 
előre és hátra irányuló (harántsíkban zajló) gyakorlatokat oldalról („oldalnézet-
ben”) mutassuk be.

 – Fontos, hogy legyen rálátásuk a tanulóknak a bemutatásra, megfelelő távolság-
ból láthassák a gyakorlatot.

 – A bemutatás közben hívjuk fel a tanulók fi gyelmét a kulcsmozdulatokra, a leg-
gyakoribb hibákra, főleg a nehezen kivitelezhető, vagy több alapformát tartal-
mazó gyakorlatok esetében.

 – Bemutatás közben lehetőleg ne beszéljünk.
 – Ha a bemutatás hosszabb magyarázattal esik egybe, akkor inkább a bemutat-
tatást alkalmazzuk.

 – A bemutattatás esetén a gyakorlatot végző tanuló háttal álljon a csoportnak, 
vagy oldalról mutasson be.”
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 – Vegyes közlési módszerek
• A verbális és vizuális ismertetést módszerét összekötjük:
• Rövid szóbeli közlés + bemutatás (gyakorlatvezető).
• Rövid szóbeli közlés + imitált megmutatás (gyakorlatvezető).
• Rövid szóbeli közlés + bemutattatás (gyakorlatvezető + tanítvány).
• Utasítás + bemutatás (gyakorlatvezető).
• Utasítás + imitált megmutatás (gyakorlatvezető).
• Utasítás + bemutattatás (gyakorlatvezető + tanítvány).
• Vezényszó + bemutatás (gyakorlatvezető).
• Vezényszó + imitált megmutatás (gyakorlatvezető).
• Vezényszó + bemutattatás (gyakorlatvezető + tanítvány).
• Folyamatos (non-stop) gyakorlatvezetési módszerek.

 – Megértés ellenőrzése (HONFI, 2011: 179.): A gyakorlat végrehajtási hibáiból 
egyértelműen következtethetünk a megértés hiányosságára. Ha jó a végrehajtás, 
akkor következhet a gyakorlás, ha hibás, akkor újra el kell magyarázni a gyakor-
latot, esetleg kiemelni a hibás rész helyes végrehajtását (a hibajavítás módszereit 
lásd a 4.2-es alfejezetben).

3.3. Gimnasztika eszközzel (sállal), oktató vezénylésével

A látványosság növelése érdekében az esztétikumot fokozó eszközt is választottam a 
szabadgyakorlat végrehajtásához. Ez az eszköz a sál volt. Azért a selyem, illetve köny-
nyű anyagú sálak mellett döntöttem, mert könnyen beszerezhetőek, sok fajtája van, 
nagyon színesek, ezáltal igazán látványosak. A résztvevők maguk választhatták ki a 
nekik leginkább tetsző sálat, így biztosítottam az egyéni preferenciák érvényesülését. 
A sálat helyettesíthetjük kendővel is, amelyet esetleg együtt batikoltunk a gyerme-
kekkel. Esetleg előre gondolkodva, a vizuális tevékenység lehetőségeit kihasználva, 
együtt készíthetünk eszközt a gyermekekkel a gimnasztikához, a későbbi tánchoz.

Továbbá információt kaphatunk arról, hogy a résztvevők mennyire tudnak bán-
ni az eszközzel, hogyan használják azt. A mozgást úgy is végre lehet hajtani, hogy az 
eszközöket a földre helyezzük, s az eszköz körül, között, vagy fölötte hajtják végre a 
feladatot, ilyenkor az eszköz a mozgás terét határozza meg (Magyar néprajzi lexikon 
I., 1977.). Jelen esetben a résztvevőknek kapcsolata volt a sállal, amely egy közvetle-
nebb kapcsolat, így az eszköz alakíthatja a táncmotívumokat, vagy akár kapcsolódó 
kellék is lehet (Magyar néprajzi lexikon I., 1977.).
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A különböző eszközökkel végzett gyakorlatláncok oktatásánál a következőket 
kell fi gyelembe vennie a pedagógusnak egy mozgásos tevékenység során (HONFI, 
2011: 192.):

• „Egy-egy kéziszer alkalmazása előtt a tanulókat ismertessük meg az adott 
szerrel. Ismertessük velük röviden az adott kéziszer használatának előnyeit, a 
kéziszer szokásos hordmódjait, a szer helyes kezelési technikáját, a szer nem 
megfelelő használatából adódó balesetek lehetőségeit.

• A kéziszerek kiosztása szervezetten, meghatározott rendben történjen, jó idő-
kihasználással.

• Készítsük/készíttessük ki a szereket a foglalkozás előtt, a megszokott helyre.
• A csoport minden tagja, vagy minden pár kapjon egy-egy szert, a rendelkezés-

re álló szermennyiség és a tanórai feladatok függvényében. A rendelkezésre álló 
hely, a tanulói létszám és a meglévő szerek száma alapján célszerű a kiosztást 
megszervezni. A tanulók meghatározott rendben, leggyakrabban egyenként ve-
gyék fel a kéziszert, de kijelölhetünk állandó kéziszer kiosztót is a csapatveze-
tők, felmentettek köréből.

• A kéziszerek összegyűjtése, elrakása a szerek kiosztásánál leírt elvek alapján tör-
ténjen.

• Az ütemtartás nélkül, egyéni ütemben végzett gyakorlatok megindítása és meg-
állítása egyszerre történjen, ezzel megelőzhetjük a baleseteket. 

• A szerek pontos, célszerű kezelése, használata, előnyös kihasználása kerüljön a 
fi gyelem központjába, és a hibajavítás erre irányuljon.

• Mindig tiszta, sérülésmentes kéziszert kapjanak a tanulók, sőt bevonhatjuk őket 
a kéziszerek rendben tartásába is.” (HONFI, 2011: 192.)

Az óvodában a következő kéziszereket szokták a leggyakrabban alkalmazni gim-
nasztikai gyakorlatoknál: babzsák, kézi csörgő, labda, rongylabda, body roll, kicsi 
karika, rövid tornabot, kendő, kis párna, pom pom, szalag.

3.4. Zenehallgatás

Mivel az óvodai nevelés alapja, hogy a gyermekeknek igényesen válogatott művészeti 
alkotásokkal kell a zenei képességeit és kreativitását fejleszteni (ONAP, 2012.), ezért 
úgy döntöttem, hogy a gimnasztikai gyakorlatlánc alapja egy klasszikus zene lesz. 
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek legalább az óvodában hallgassanak komolyze-
nét, hiszen ebben az életszakaszban nagyon fogékonyak, s érdemes őket minél több 
minőségi zenével megismertetni. Kokas Klára – az első hazai komplex művészeti 
program megalapítója – pedagógia programjának is egyik fontos alapja volt a gon-
dosan válogatott, értékes zenei anyag, illetve az élményteremtés (DESZPOT, 2009: 
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3.). Kutatásai alapján a gyermekek egy mélyen, belülről induló átváltozáson men-
nek keresztül a zene hatására (KOKAS Idézi SZKUBÁN, 2.). A tiszta zene erőfor-
rás, amely eljut a személyiség legfi nomabb rétegeibe (KOKAS Idézi SZKUBÁN, 2.).

Csíkszentmihályi Mihály szerint (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2010: 150.) a hangok 
fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet, hiszen a zene a legősibb és 
legnépszerűbb szerepe, hogy a hallgatók fi gyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfe-
lelő mintába rendezze. Elmélete szerint bármilyen hang lehet örömforrás, csak meg-
felelő fi gyelmet kell szentelni neki.

„A zene rendezett audiális információ, amely segít rendszert teremteni a hozzá 
forduló elmében, csökkenti a pszichikai entrópia, vagyis a tudatzavar mértékét, ami 
akkor jelenik meg, ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal. A ze-
nehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást, és ha komolyan odafi gyelünk rá, 
áramlatélményt is idézhet.” (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2010: 150.)

A zenehallgatás szakaszai (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2010: 152–153.):
 – A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény, ilyenkor az ember a hangok 
olyan tulajdonságaira reagál, amelyek kellemes reakciót váltanak ki belőle (ezek 
az idegrendszerben genetikusan kódolt fi zikai reakciók).

 – A zenehallgatás analóg állapotában megtanulunk előhívni magunkból külön-
böző érzéseket és képeket a hangmintánk alapján.

 – A zenehallgatás analitikus módja a legkomplexebb mód, ilyenkor a fi gyelem a 
zene strukturális elemeire irányul (az érzékekre vonatkozó benyomások, elbe-
szélő jelleg helyett). Ezen a ponton képesek vagyunk felismerni a zenemű belső 
rendjét, hogy milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát.

A mostani gyakorlatlánchoz Chopin Nocturnes Op. 9-es művét választottam, 
amely dallamában, ritmusában, könnyedségben illett a sál gyakorlathoz. 

3.5. A 64 ütemű sál gyakorlat együttes végrehajtása, az oktató vezénylése nélkül

A mozgás és a zene összehangolása nehéz pontja az együttes gyakorlatnak. Mivel a 
konferencián felnőtt óvodapedagógusokkal dolgoztam, ezért úgy éreztem ebből a 
szakaszból már kivonhatom az irányító szerepemet. Hagytam, hogy a résztvevők 
együtt, közösen hangolják össze a sál gimnasztikát a zenével. Természetesen a több-
szöri végrehajtás megengedett volt, nyugodtan gyakorolhattak. Igaz, nem volt két 
egyforma végrehajtás, ami egyáltalán nem hiba, mindegyiket élvezetes volt fi gyelni.

Egy ilyen feladat segítheti a külső szemlélő (jelen esetben a gyakorlatvezető) mun-
káját, hiszen megfi gyelheti az egyének közreműködését, szerepvállalását a feladat 
megoldása során. Egy ilyen helyzetben egyértelműen megmutatkozik, hogy ki a ve-
zetői alkat, aki kezébe veszi az irányítást, ki az, aki együttműködik, ki áll éppen el-
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len (mindig akadékoskodik), vagy ki az, aki hang nélkül teljesíti azt, amit a többiek 
mondanak. Az ilyen szervezési feladatok által még inkább megismerhetjük a résztve-
vők személyét, illetve ha a csoport már régóta együtt dolgozik, akkor a csoport ösz-
szetételéről, a kapcsolatokról is kaphatunk információkat.

Óvodáskorban a gyakorlatvezető háttérbe húzódását csak akkor ajánlanám, ha a 
gyermekek már nagyon jól ismerik a gyakorlatláncot, kis létszámú csoporttal dol-
gozunk, vagy ha van rá lehetőségünk, hogy az egyenkénti foglalkoztatási forma al-
kalmazását válasszuk. Esetleg érdemes egy vezetőt kiválasztani a gyermekek közül, 
hogy a gyakorlás ne fulladjon káoszba. 

A kutatók számos faktort találtak, amelyek befolyásolják a csapatmunka sikeressé-
gét, befolyásoló ereje van a csoport méretének, normarendszerének, a kommunikációs 
mintázatoknak, a csoporthierarchiának, a feladat jellegének és a csoporttagok tulaj-
donságainak (SALAS–COOKE–ROSEN, 2008: 540–547. Idézi PÁSZTOR-KO-
VÁCS, 2015: 6.). Az egyéni képességek közül a koordinációs, kommunikációs, 
konfl iktuskezelő, döntéshozó, problémamegoldó képesség és kompromisszumkész-
ség befolyásolhatja az együttműködés minőségét (SALAS–DICKINSON–CON-
VERSE–TANNENBAUM, 1992. Idézi PÁSZTOR-KOVÁCS, 2015: 7.).

Ebben a fejezetben szeretnék tisztázni néhány fogalmat, amelyek árnyalják a cso-
portos feladatok különbségeit. A kollaboráció egy szinkron tevékenység, amely annak 
az erőfeszítésnek az eredménye, amelynek során a kollaborálók közös koncepciót ala-
kítanak ki (és tartanak fenn) egy problémával kapcsolatban (ROSCHELLE–TEAS-
LEY, 1996: 69–97. Idézi PÁSZTOR-KOVÁCS, 2015: 7.). Ezzel szemben a kooperáció 
esetében a munkamegosztásra kerül a hangsúly, ahhoz, hogy a problémát meg tud-
ják oldani, mindenki a saját vállalt feladatának teljesítéséért felelős, s csak a folya-
mat végén illesztik össze az egyéni eredményeket. Mindkét forma együttműködést 
igényel, a kollaborációnál egymás ötleteiből merítenek a csoport tagjai (DILLEN-
BOURG, 1999: 1–16. Idézi PÁSZTOR-KOVÁCS, 2015: 7.). Az óvodai nevelésben 
számos lehetőség adódik a különböző csoportmunkák kipróbálására, amelyek segít-
hetik a komplexebb problémák megoldását is, ezeket a mozgásos tevékenység során 
is bátran lehet alkalmazni.

Ha egy kicsit elvonatkoztatunk a gimnasztikától, s a tánc mint csoportos moz-
gásforma felől közelítjük meg a variálási lehetőségeket, akkor akár kontrasztot is te-
remthetünk a csoport és egyén szembeállításával, vagy a férfi  és női táncosok közötti 
különbségek hangsúlyozásával (SÉRA–BERNÁTH, 2007:125.).
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3.6. A gyakorlatlánc végrehajtása csukott szemmel (egyéni ütemezésre)

Ahhoz, hogy mindenki a saját elgondolása szerint hajtsa végre a gyakorlatláncot a 
zenére, el kellett érnem, hogy csak a saját mozgásukra és a zenére fi gyeljenek a részt-
vevők. Ezt úgy lehetett a leggyorsabban és leghamarabb megvalósítani, hogy min-
denkinek be kellett csuknia a szemét, s úgy végrehajtani a gyakorlatot. Az egész 
tanulási folyamat során kirajzolódtak az egyéni különbségek, de ebben a szakaszban 
ütköztek ki leginkább. A gyakorlatot végrehajtók között nagy különbségeket láthat-
tunk a mozgás végrehajtásban, de a legszembetűnőbb a mozgás tempójának eltérése 
volt. Volt, aki a zene közepére már befejezte a gyakorlatot, de olyan is akadt, akinek 
épp, hogy sikerült a végére érnie. Ez is egy lehetőség a résztvevők személyiségének 
megismerésére, hiszen minden ember más, egyedi. Mindenkinek van egy alapve-
tő személyiségkomponense (ez többnyire stabil és változatlan), ezért érdemes még 
figyelembe venni az egyén viselkedési mintázatát, viszonyát a környezethez (EK-
LUND–TENENBAUM, 2014: 532–542.). A mozgásos feladatok nagyban segíthe-
tik a személyiség megismerését.

3.7. Egyéni tánc sállal zenére (gyakorlatlánc elengedése)

A konferencia gyakorlati anyagának utolsó pontja a teljes önkifejezésre ad lehető-
séget, hiszen elengedtük az eddig közösen tanult gyakorlatláncot, s mindenki úgy 
táncolhatott a zenére, sállal a kezében, ahogy szeretett volna. A tanulási fázis e sza-
kaszában jelentek meg leginkább az egyéni, a személyiségbeli különbségek. Bár lát-
tam, hogy akadtak olyan pedagógusok, akiknek nehezére esett elengedni a betanult 
gyakorlatot, illetve elhagyniuk saját helyüket, s nem igazán voltak képesek a mozgás 
kiterjedésének növelésére. Ez nem hiba, ezzel csak azt szerettem volna megmutatni, 
hogy ebből is sok információt kapunk a gyakorlat végrehajtójáról.

A foglalkozásnak ebben és az előző szakaszában a gyakorlatvezetőnek teljesen ki 
kell vonnia magát a végrehajtásból, csak külső szemlélőként kell végigkísérnie a fo-
lyamatot és alaposan megfi gyelni a résztvevők mozgását, nonverbális kommunikáci-
óját. Itt szeretném megjegyezni, hogy a zene és a tánc jól tud együttműködni, hiszen 
a hallási szinten felépülő elvárások realizálódnak vizuális szinten. Séra László és Ber-
náth László szerint a tánc ugyanúgy több mint a mozgás önmagában, mint ahogy a 
zene is több mint a hangok önmagukban (SÉRA–BERNÁTH, 2007: 124.). „A tánc 
esztétikai élményt nyújtó szervezett mozgás, nyelv- és szabályrendszer, művészi köz-
lésforma. Nem egyszerűen vizuális üzenet, hanem a mozgásészlelésre közvetlenül 
ható kinesztetikus hatás” (SÉRA–BERNÁTH, 2007: 120.)
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A gyakorlati tevékenységnek ebben a szakaszában tűnt ki leginkább a résztvevők 
kreativitása. Gaál Mariann megjegyzi, hogy a táncoktatásba a kreativitás kevés he-
lyen és nem alaposan épül be, pedig ott is megvannak a maga forrásai. Véleménye 
szerint a tánc számára adaptálhatóvá válik a képzőművészet a vizualitása révén, a 
zene pedig az intellektualizáló képessége miatt (GAÁL, 2007: 143).

Kokas Klára kutatásaiból kiderül, hogy a szabad mozgás más idegpályákon fut, 
mint a tanult mozgás, valamint egy új, másfajta lelkiállapotot teremt (DESZPOT–
VASS, 2015: 12.). Ezért is találta fontosnak a zenére végzett rögtönzött mozgást, 
hiszen véleménye szerint a gyermek elmélyült azonosulásával jár a klasszikus zene 
mozgásos átélése, továbbá empátiát ébreszt a gyermekekben, s lehetővé teszi az él-
ményszerű befogadást (SZKUBÁN, 1.). A zenehallgatásra elinduló belső átvál-
tozás a mozgásban válik láthatóvá, amely majd a társak szeme előtt teljesedik ki 
(SZKUBÁN, 2.). Kokas szerint a szabad mozgást lehetővé tevő zenehallgatás min-
den gyermek érdeklődését felkelti, tehetségtől függetlenül (SZKUBÁN, 2.). A szabad 
mozgásnál a gyermekek képzelete is szabadon mozog a zene segítségével, a táncok 
maguktól születnek, s a spontán mozdulatok újabb egyéni változatokat indukálnak 
(KOKAS, Idézi SZKUBÁN, 2.).

Az improvizáció a zeneművészet egyik alappillére, amely mindig a fantáziával mű-
ködik együtt (BOJKOVA-KOVÁCS, 2013: 44.). A tánc esztétikai lényege a szoros 
összhang a zenével, hiszen a mozdulatok által fejezzük ki az érzelmi és képi tartal-
makat. Maja Pliszeckaja szerint, ha nem zenére táncol az ember, nem lehet sikeres, 
mert akkor a saját lépéseinek zajára fog távozni, ezért fontos, hogy képessé váljunk 
hallani és hallgatni a zenét, s érezni annak rejtett értelmét (BOJKOVA-KOVÁCS, 
2013: 42.).

Itt, a szabad táncnál jegyezném meg, hogy a tánc a legősibb gyógyító hatású te-
vékenységek közé tartozik, már régről tudják, hogy a mozgásos kreativitás jótékony, 
felszabadító és integráló hatású, mivel a mozgásban és testérzékelésben gyógyító és 
alkotó erők rejlenek (Elméleti háttér). Emellett a mozgás által olyan élményekhez, 
érzésekhez, emlékekhez is hozzáférnek a résztvevők, amelyeket egyébként szavak-
kal nem tudnak kifejezni (STERN, 2003. Idézi Elméleti háttér). A szakemberek 
kimutatták, hogy egy mozgás- és táncterápia például pozitívan hathat a hangulatz-
avarokra, önbizalom és önértékelési zavarokra, javíthatja a testképet, fejlesztheti a 
kapcsolati problémákat, növelheti az empátiát, csökkentheti a stresszt, javíthatja a 
szülői készségeket és a pszichomotoros funkciókat (Magyar Mozgás- és Táncterápi-
ás Egyesület). A tánc preventív hatású is lehet, ezért tartom fontosnak, hogy az óvo-
dában megjelenjen minél több önkifejező mozgás.
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4. EGYÉB MÓDSZERTANI TANÁCSOK

Ebben a fejezeteben gyakorló és leendő óvodapedagógusok munkáját szeretném 
megsegíteni, néhány módszertani tanáccsal, hogy minél sikeresebben tudjanak új 
mozgásokat tanítani az óvodában.

4.1. Oktatási módszerek

A módszer a gyermekek „ismeretszerzését segítő oktatásban a pedagógus által alkal-
mazott egyes módok ismétlődő, közös elemeiből spontán módon szerveződő vagy 
célszerűen szerkesztett eljárások együttese” (MAKSZIN, 2007: 226.).

Az oktatási módszereket a következő szempontok alapján osztályozzák (MAK-
SZIN, 2007: 226.):

• elsajátítandó tudás jellege,
• funkció,
• visszajelentés,
• információs csatorna
• az irányítás dominanciája,
• az irányítás orientációja szerint.
Az óvodai mozgásos tevékenységnél a gyakorlásé a főszerep, ez pedig nem tűr sok 

beszédet, fontosabbak az oktatásánál a gyakorlás közbeni utasítások. Ahhoz, hogy a 
pedagógus a megfelelő módszert válassza ki az adott tevékenység levezetéséhez, a kö-
vetkezőket kell fi gyelembe vennie (MAKSZIN, 2007: 227‒229.):

• Életkor: a gyermekek fejlődését életkoruknak és a környezetüknek megfele-
lően változás jellemzi, ezért a pedagógusnak ezekhez a szakaszokhoz igazodva 
kell elősegíteni a gyermek testi és lelki (valamint szociális) fejlődését. A biológi-
ai növekedés és fejlődés nagyon eltérő lehet a gyermekeknél, amely testi és ké-
pességbeli különbségeket mutat ugyanazon korosztálynál. 

• Képesség színvonala: az előbb leírtak alapján, a különböző biológiai érettség-
ből adódóan a gyermekek képességének színvonala sem lesz egységes. Az eltéré-
sek hátterében elsődlegesen az öröklött és környezeti tényezők állnak, továbbá 
befolyásolja a gyermek fi zikai aktivitásának szintje és a táplálkozás is.

• Tananyag nehézségi foka: ez jelenti a gyakorlatok szerkezetének bonyolultsá-
gát, valamint, hogy milyen körülmények között kell végrehajtani az adott fel-
adatot. A gyermek fejlődésében az idegrendszer fejlődése a leggyorsabb, amely 
lehetővé teszi a bonyolultabb mozgásformák elsajátítását már koragyermekkor-
ban. Ezt mindenképp érdemes kihasználniuk a pedagógusoknak.
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• Mozgástapasztalat: már valamilyen mértékű tanultságot feltételez az érettség 
motoros területe. A természetes (generikus) mozgásformákkal (pl. járás, futás, 
kúszás, mászás) mindenkinek rendelkeznie kell, ezeket valamilyen készségszin-
ten tudják a gyermekek, ezért erre kell építeni az oktatást. Minél nagyobb ta-
pasztalattal rendelkezik a gyermek a mozgáskultúra területén, annál könnyebb 
dolga van a pedagógusnak az oktatásban, vagyis erre a tapasztalatra lehet épí-
teni, megkönnyítheti az előrehaladást, lehetővé teszi a nehezebb mozgásfor-
mák elsajátítását.

• Érdeklődés, motiváció: vonzóvá kell tenni a testgyakorlatokat a gyermekek 
számára, illetve biztosítani kell a pozitív mozgásélményt, amely a gyermeket 
az adott feladat újabb elvégzésére, vagy egy új mozgásforma kipróbálására sar-
kallja.

A fentiek alapján is kiderült, hogy a pedagógusnak diff erenciálnia kell az oktatá-
si és gyakorlási módszerek megválasztásánál.

4.2. Hibajavítás fontossága

Ez elengedhetetlen a helyes mozgásvégrehajtás kialakításhoz. A hibajavítás részlete-
zésével segíteni szeretném a pedagógusok munkáját, mert hibát javítani muszáj, hi-
szen a mi célunk, hogy a gyermekek a képességeiknek és tudásuknak megfelelően a 
lehető legjobban hajtsák végre az általunk oktatott mozgásformát.  Ahhoz, hogy a 
gyermekek helyesen hajtsák végre a mozgást (illetve a helyes értékelésnek a kiinduló-
pontja), hogy a pedagógus tisztában legyen a rosszul végrehajtott gyakorlatok okai-
val, amelyek a következők lehetnek (MAKSZIN, 2007: 286.):

• nem megfelelő szintű képességek,
• hiányos, rossz megértés, pontatlan elképzelés,
• korábbi helytelen beidegződések,
• görcsös, merev első végrehajtás.

A cselekvéstanulás folyamatában előforduló hibáknak két nagy csoportja van 
(MAKSZIN, 2007: 287.): a testi épséget veszélyeztető és károsító hibák, valamint a 
mozgás szerkezetében előforduló hibák.

Ahhoz, hogy a pedagógus segíteni tudja a helyes mozgás kialakulását, a követke-
ző alapelveket kell követnie a hibajavításnál (MAKSZIN, 2007: 287.):

• fel kell tárni a hibák okát,
• fontossági sorrendbe kell állítani a hibákat (mindig a testi épséget veszélyezte-

tő hibák javításával kell kezdeni a javítást),
• egyszerre csak egy hibát javítson a pedagógus,
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• a hibajavítás ne szakítsa meg a gyakorlás folyamatosságát,
• a hibajavításban jussanak érvényre a nevelési szempontok.

5. ÉRTÉKELÉS

Összességében a 1,5 órás gyakorlati foglalkozás gyakorlatvezetőként nagyon kelle-
mes élmény volt számomra, valamint a visszajelzések alapján a résztvevő pedagó-
gusok is igazán élvezték a közös mozgást.  Együtt, közösen bejártunk egy nagy ívű 
utat, az egyszerű mozgáskombinációk elsajátítása után a 64 ütemű gyakorlatláncot 
is el tudtuk folyamatosan végezni, majd a sál hozzátársításával esztétikusabbá tettük 
a mozgásunkat, amelyet később a zenével hoztunk összhangba, s végül a felszabadí-
tó spontán tánc is megjelent a foglalkozáson.

A gyakorlati tevékenység célja az volt, hogy bemutassam, a mozgásnak is helye 
van a komplex művészeti nevelésben, hiszen látható, hogy a többi művészi tevékeny-
séghez hasonlóan a mozgás is építi a személyiséget, lehetőséget ad az önkifejezésre.
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ABSTRACT

Th is study presents the complexity of motion through specifi c exercises, with a focus 
on music-related movements. It takes us through a journey from a fi xed, scripted 
chain of exercises to improvised motion and self-expression.

Th e study also explains why I chose a gymnastic exercise series as a foundation for 
the accomplishment of my objectives. Further on, the reader is presented the details 
of the exercises: how could the participants be motivated, how they learned the 
free exercise consisting of 64 phases, how could they implement it with a handheld 
accessory and then to the accompaniment of classical music, and fi nally, how it 
ended up being a substantive improvised dance.
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Th e steps of the presented practical lesson prove that motion has its own place 
in complex artistic education, while also explaining its relations to other forms of 
artistic activities.

Keywords: free exercise, gymnastic, self-expression, music-related movement, 
handheld accessory
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