
 

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzku-

tató, egyetemi tanár, Buda pest

Baley Endre (1962) – költ�, író, Buda pest

Boda Edit (1975) – költ�, író, Kolozsvár 

(Románia)

Boldizsár Ildikó (1963) – mesekutató, író, 

kritikus, etnográfus, Balaton északi 

partja

Cseh Károly (1952) – költ�, m�fordító, 

Mez�kövesd

Csokonai Attila (1951) – költ�, m�fordító, 

szerkeszt�, Buda pest

Demény Péter (1972) – író, szerkeszt�, 

Kolozsvár (Románia)

Faragó Laura (1949) – énekm�vész, nép-

dalénekes, zenepedagógus, Buda pest

Fecske Csaba (1948) – költ�, publicista, 

Miskolc

Gombos Péter (1973) – gyermekiroda-

lom-kutató, egyetemi oktató, Juta

Gyárfás Endre (1936) – költ�, író, dráma-

író, Buda pest

Hász Erzsébet író, m�vészetterapeuta, el�-

adóm�vész, Buda pest

Huszár Andrea Magdolna (1973) – szob-

rászm�vész, kulturális antropológus, 

Buda pest

Jámbor Zsuzsánna (1928) – költ�, Kun-

hegyes

Jankovics Marcell (1941) – rajzfi lmrende-

z�, kultúrtörténész, író, Buda pest

Juhász Anikó (1965) – fi lozófi atörténész, 

m�fordító, költ�, Szeged

Karaffa Gyula (1964) – kézm�ves-vállako-

zó, meseíró, költ�, Nagyoroszi

Kiss Anna (1939) – író, költ�, drámaíró, 

Buda pest

Komáromi Gabriella (1941) – irodalom-

történész, gyermekirodalom-kutató, 

Kaposvár

Kovács Béla (1943) – m�fordító, irodalom-

történész, Buda pest

Kovács Marianna (1965) – könyvtáros, 

mesemondó, Százhalombatta

Kürtösi Katalin (1951) – irodalom- és 

színháztörténész, egyetemi oktató, 

Buda pest

Lászlóffy Csaba (1939) – író, költ�, drá-

maíró, esszéista, Kolozsvár (Románia)

Lázár Ervin (1936–2006)

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

író, Buda pest

Nagy Róbert (1987) – egyetemi hallgató, 

Buda pest

Németh Attila (1968) – költ�, Nagybör-

zsöny

Paládi Zsolt (1968) – író, levéltáros, Buda-

pest

Pápainé Páhi Anna (1932–2012) – mese-

mondó

Pápes Éva (1954) – meseszimbólum-fejt�; 

író, publicista, Szatta

Pusztay János (1948) – nyelvész, egyete-

mi tanár, író, Horvátzsidány

Rigó Béla (1942) – író, költ�, Buda pest

Rónai Éva (1931) – textilm�vész, Buda pest

Rostás Farkas György (1949) – költ�, új-

ságíró, Buda pest

Tasnádi Edit (1942) – turkológus, m�fordí-

tó, Buda pest

Tharan Marianne (1951) – m�fordító, új-

ságíró, Nagymaros

B. Tóth Klára (1955) – fest�m�vész-res-

taurátor, költ�, Buda pest

Tusnády Mária (1981) – tanár, író, m�for-

dító, Sátoraljaújhely

Vörös István (1964) – költ�, író, kritikus, 

Buda pest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Buda pest

E számunk szerz�i



Meseszer
„A  magyar népmesék sajátossága, hogy többnyire fi ú a h�se, míg 

Grimmnél inkább a keresett személy emelkedik a h�sn� rangjára. Hogy 

egy példával érzékeltessem: a magyar népmesékben a királyfi t követjük 

útján a tündérhez Tündérországba, föl az égig ér� fán vagy le az alvi-

lágba az elrabolt királylány visszaszerzésére. A királylány, tündér menet 

közben ritkácskán, álalakban t�nik föl, a végén jelenik csak meg teljes 

valójában.” (Jankovics Marcell)

„A  mese nyelvezetében egy olyan kódrendszer rejlik, amely az élet 

teljességéhez kapcsolja a mese hallgatóit. A magyar népmese szerint 

ugyanis minden körülöttünk lév� dolog lélekkel rendelkezik, legyen az 

k�, fa, f�, virág, folyó, ember, állat vagy természetfölötti lény. Ez azt 

jelenti, hogy amennyiben az ember kapcsolódási pontokat keres, meg-

találhatja mindenütt, ahol a lélek jelen van.” (Boldizsár Ildikó)

„A mese – összm�vészet. �si értelemben is, és mai értelemben is. En-

nek megfelel�en a m�vészetterápiák világában nemcsak a biblioterá-

pia, hanem a komplex m�vészetterápiák számos fajtája is tartalmaz 

meseelemeket.” (Hász Erzsébet)

„Ha igazán közel akarunk menni a meséhez, és nemcsak élvezni sze-

retnénk, hanem megérteni vágyunk ezt az �seink által ránk hagyott, 

oly sok kézen átment s makacsul fennmaradt szöveget – amely éppen 

ezért gyaníthatóan »üzenetként« értelmezhet�, hiszen mi másért ma-

radt volna meg annyi viszontagság ellenére –, számtalan módon meg-

tehetjük.” (Pápes Éva)

„Épp a magyar nyelv adja meg ezt a sajátosságot, és mindaz, ami a 

nyelvb�l következik. A magyar tájat nem látjuk a mesében, hanem hall-

juk és értjük. Vagy félreértjük és félrehalljuk.” (Vörös István)
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