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„a sárkányok legyőzhetők”
Meseterápia	Központ	Paloznakon1

Novák Gábor

Szinte	„tapintható”	a	tájat	uraló	nyugalom	itt,	a	Bakony-hegység	lábánál,	azon	a	lankás	
dombon,	ahol	Paloznak	község	fekszik.	Letekintve	szemünk	a	szépen	művelt	szőlő-
ket,	gyümölcsösöket,	erdőket	végig	pásztázva	megpihen	a	Balaton	határtalannak	tet-
sző	vízén.	Ez	a	csodás	világ	magához	öleli	az	embert,	aki	soha	nem	tapasztalt	közel-
ségbe	kerülhet	így	a	természettel.	A	táj	varázsa	akkor	se	múlik	el,	amikor	Csopak	felé	
indulva	elhagyjuk	az	amúgy	műemlékekben,	látnivalókban	sem	szűkölködő	falut.

Néhány	száz	méter	megtétele	
után	azonban	valóban	mesés	hely-
re	érkezünk,	a	világ	első	(2010-ben	
nyílt)	Meseterápiás Központjába.	
Régi	kovácsmestereket	idéző	dí-
szítésű	vas	kapuja	zárva,	mögötte	
azonban	jól	látható	a	hívogató,	ha-
talmas,	naponta	gondozott	park,	
a	több	épületből	álló	kúria.	Be	kel-
lene	jutni,	de	a	kilincs	nem	nyom-
ható	le.	Gondolom,	le	kell	győznie	
az	egyelőre	nem	mutatkozó	hét-
fejű	sárkányt	annak,	aki	be	akar	
jutni	a	Meseközpontba.	Nem	hoz-
tam	kardot	magammal,	így	marad	
a	csengetés,	és	kisvártatva	komó-
tosan	kitárul	előttem	a	kapu	két	
szárnya.	Szelíd	kaptatón	baktatok	
a	füves,	fás,	bokros	területen	ki-
alakított	murvás	úton,	amit	időn-
ként	csaknem	egymásba	érő	lom-
bok	alkotta	alagút	övez.	Kétoldalt	
fából	készült,	aprócska	házikók,	
kis	 tavak,	 folyócskák	 kísérnek	
az	első,	tündérien	szép	központi	

1.	 A	Meseterápia	Központról	bővebben:	Boldizsár	Ildikó:	Hogyan	segítik	a	mesék	az	értő	olvasást	és	az	olvasóvá	vá-
lást?	In:	Könyv és Nevelés.	2012.	XV.	évf.	2.	sz.	p.	51.	[online]	[2012.11.21.]	<http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_
menusor/konyv_es_neveles/hogyan_segitik_a_mesek_az_erto_olvasast_es_az_olvasova_valast>	(a szerk.)
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épületig,	ahonnan	csak	néhány	lépés	a	gyerekekre	szabott	ház,	ahol	a	falak	(miként	a	
középre	épített	kályha	csempéi)	fehérek,	a	kupolásra	formált	mennyezet	barna	geren-
dákkal	bordázott,	a	bútorok	rusztikusak.	A	jókora	foglalkoztató	vagy	színházterem	
üvegfalain	át	újra	és	újra	elénk	bukkan	a	kies	táj	a	Balatonnal.	Persze	a	munkaterem	
egyszerre	a	magunkba	és	a	távoli	jövőbe	nézés	helyszíne,	és	arra	is	alkalmas,	hogy	
a	gyerekek	szerepelhessenek	itt,	megmutathassák	előadói	képességeiket.	Tovább	ha-
ladva	az	ebédlő	előterében	párnákkal	díszített	padok	simulnak	a	falakhoz.	Jólesik	itt	
megpihenni,	kitekinteni	a	terasz	kék	padjaira,	asztalaira,	a	kertre,	vagy	belelapozni	
a	vastag,	megemelni	sem	könnyű	emlékkönyvbe.	Ez	utóbbiban	csak	elismerő,	hálál-
kodó	sorokat	találok.	Az	egyik	gyerek	azt	kéri,	hogy	vigyázzanak	Margó	nénire,	aki	
bizonyára	remek	meseterapeuta,	a	másik	itt	talált	rá	valamire,	a	harmadik	fájó	szív-
vel	búcsúzik	a	Meseközponttól	a	kurzus	végén.	A	hosszú	ebédlőasztal	mögött	még	
bőven	van	hely	a	csocsónak,	a	pingpongasztalnak.
Felfedezem	még	a	két	épület	között	a	park	északi	széléhez	közeli	madárházat.	Har-

mincféle	madárfaj	százhetven	egyedével	találkozhat	itt	az	ember.	A	madarak	birodal-
mába	be	lehet	menni,	közel	lehet	hozzájuk	kerülni.	Bár	nem	könnyű,	ahogyan	néha	az	
emberek,	a	gyerekek	esetében	sem.

*

Nem	említettem	még,	hogy	kísérőm	Boldizsár Ildikó	meseterapeuta,	a	meseterápia	kidol-
gozója,	a	Meseközpont	megálmodója,	a	központ	szakmai	vezetője.	Őt	kérdezem	a	terá-
piáról,	a	központ	tevékenységéről,	a	gyerekfoglalkozásokról	és	a	madarak	szerepéről.

Minden	mesemondó	egyben	terapeuta	is
Internetes oldalán olvastam, hogy az első meseterapeuta Seherezádé (Sahrazád) 
volt, aki ezeregy éjszakán át tartó meséjével elűzte egy megcsalt férj bosszúvágyát. 
Minden mesemondó terapeuta?

Én	nevezem	így	Seherezádét,	akiről	egyébként	azt	sem	tudjuk	biztosan,	hogy	létezett-e	
vagy	sem.	Habár,	ami	a	mesékben	van,	az	szerintem	létezik,	így	Seherezádé	is.	Vála-
szolva	a	kérdésére:	igen,	azt	gondolom,	hogy	minden	ősi,	törzsi,	paraszti	és	más	me-
semondó	egyben	terapeuta	is.	Anélkül,	hogy	tudna	róla	vagy	akarná.

Rendben, de azt mégsem vonhatja kétségbe, hogy a meseterápia módszerének kidol-
gozása, szerkezetének felépítése, szakszerű alkalmazása az Ön nevéhez fűződik?

Nem	vonom	kétségbe.	Megjegyzem	azonban,	hogy	a	meseterápia	életre	hívására	nem	va-
gyok	büszke.	Nem	lehetek	az,	hiszen	azért	kellett	terápiás	módszerré	tennem	a	mesét,	mert	
szükség	volt	rá,	ugyanis	meglazult	az	emberek	mesével	való,	korábban	szoros	kapcsolata.	
Régen	úgy	tartozott	hozzá	az	életünkhöz,	a	mindennapjainkhoz,	mint	a	kenyér	vagy	az	ivó-
víz.	Az	egykori	mesemondók	voltaképpen	azt	a	munkát	végezték,	ami	manapság	a	pszicho-
lógusokra,	pszichiáterekre,	terapeutákra	hárul.	Nyilvánvaló,	hogy	mesével	is	felszínre	hozha-
tunk	tudatalatti	tartalmakat,	de	én	akkor	lennék	nagyon	boldog,	ha	nem	kellene	meseterápiát	
alkalmazni,	ha	testileg,	lelkileg	egészségesek	lennének	az	emberek.	Terapeuta	helyett	tehát	
szívesebben	volnék	egyszerű,	hagyományos	mesemondó,	akinek	hallgatósága	van.
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Úgy értsem a mesemondók eltűnése a probléma?
Az	a	közösségi	életforma	tűnt	el,	amelyben	kitüntetett	szerepe,	helye	volt	a	mesének,	
a	mesélésnek.	Megszűnésével	„munka	nélkül”	maradtak	a	mesemondók,	aztán	a	mese	
is	kikopott	a	mindennapjainkból,	az	életünkből.	Seherezádé	után	több	ezer	évvel	pró-
báltam	meg	visszahozni,	immár	csupán	a	terápiák	egyikeként.

Speciális	helyzethez	speciális	mese	kell
Kik fordulnak meseterapeutához?

Az	érdeklődők	három	jellegzetes	csoportot	alkotnak.	Az	elsőbe	a	fizikai	betegségben	
szenvedők	tartoznak.	Nekik	az	orvosi	segítségen	túl	szükségük	van	lelki	támaszra	is.	
A	másodikba	a	mentális	betegségben	szenvedők	sorolhatók,	az	enyhe	depressziótól	
a	paranoid	skizofréniáig,	a	harmadikba	pedig	az	életük	egy	szakaszában	elakadtak,	
nehézségbe,	megoldhatatlannak	látszó	akadályba	ütköztek:	válás,	kiégés,	gyerekne-
velési,	kapunyitási-zárási	gond,	munkanélküliség,	meddőség,	gyerekvállalás	stb.	Lé-
nyeg,	hogy	nem	találják	az	elmozdulási	pontot,	a	megoldási,	továbblépési	lehetőségeket.	
Rajtuk	segíthet	a	mese.	Nagyjából	kétezer	mesetípus	maradt	ránk,	és	köztük	biztosan	
találunk	a	páciens	helyzetéhez	illő	mintát,	történetet.	Olyat,	amelyből	kiderül,	hogy	
mással	is	megtörténhet	az,	ami	vele,	ráadásul	megismerheti	néhány	rossz	helyzetből	
való	kilábalás	útját,	módját.

Nem valószínű, hogy például egy mellrákos nőnek tudnak megfelelő mesét találni 
a valóban nagy készletből. Vagy mégis?

Természetesen	nem	maradt	ránk	kifejezetten	erre	a	betegségre	alkalmazható	terápi-
ás	mese.	Azonban	tudjuk,	hogy	minden	betegségnek	van	valamilyen	lelki	oka.	Néha	
több	is.	Ezek	a	lelki	okok	sok	mesében	megjelennek,	például:	miért	siklik	ki	az	egyik	
hős	élete,	mitől	lesz	sikeres	a	másiké?	Nos,	ezek	a	mesébe	rejtett	lelki	tényezők	terá-
piaként	jól	alkalmazhatók	az	újkori	betegségek	esetében	is.	Ne	feledje,	a	kétezer	me-
setípus	rendkívül	színes,	változatos,	téma	szerint	széles	mezőt	jelent,	sokféle	szüzsét	
és	ezen	belül	is	többféle	szövegvariációt.	A	terapeutának	azt	kell	tudnia,	hogy	eb-
ből	a	nagy	mesekészletből	melyik	alkalmas	a	páciensének,	melyik	kínál	neki	mintát	
a	katarzis	átéléséhez.

Ez azt jelenti, hogy betegségtípusonként osztályozott mesékről van szó?
Nem,	a	mesék	betegségtípusonként	nem	osztályozhatók,	noha	sokan	kértek	egy	ilyen	
„receptkönyv”	megírására.	Nem	vállalkozhatom	rá,	hiszen	soha	nem	lehet	tudni,	hogy	
melyik	mesetípust	(történetet)	célszerű	majd	alkalmazni.	Ez	rendkívül	csoport-	és	egyén-
függő.	Mármint	a	terápiás	csoport	és	a	kliens	ismeretében	dől	el,	milyen	mesét	alkal-
mazunk.	Sok	múlik	a	pillanatnyi	helyzeten,	a	hangulaton.	Nem	szólva	arról,	hogy	ki-
nek	miért	lett	például	vakbélgyulladása.	Hátterében	sokféle	lelki	folyamat	mehetett	
végbe,	amihez	illeszkednie	kell	a	mesének	a	terápiában.	Speciális	helyzethez,	esethez	
kell	megtalálnunk	a	speciális	mesét.
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Terápia	kizárólag	felnőtt	résztvevőkkel?
Szerencsére mesenagyhatalom vagyunk, van miből válogatni. Más nemzetek, né-
pek mesekincseiből is merít?

Kifejezetten	büszke	vagyok	a	számomra	legkedvesebb	magyar	népmesékre,	amelyeket	
rendszeresen	beépítek	a	terápia	utolsó	szakaszába,	hiszen	ezekhez	a	mesékhez	kötőd-
nek	leginkább	a	páciensek,	ezekben	lelnek	rá	legkönnyebben	a	gyökereikre.	Sok	kül-
földi	kutató	fordul	meg	nálunk	fantasztikus	népmeséink	felkutatására,	megismerésé-
re.	Ugyanakkor	nagyon	szeretem	és	alkalmazom	a	munkámban	más	nemzetek	meséit	
is.	Úgy	vélem,	gyönyörű	mesekincse	van	minden	népnek.

Csoportos vagy egyéni a meseterápiás foglalkozás?
Mindkét	formáját	alkalmazzuk.	Csoport	(12-14	személy)	esetén	mindig	valamilyen	
probléma	köré	szerveződik	a	munka.	Például	a	nővé	válás,	a	feleség	szerep	zavarai	
vagy	az	élettől,	a	haláltól	való	félelem.	Az	egyéni	terápia	mindig	célzottan	összponto-
sít	a	páciens	problémájára.

Noha úgy érzem, sok mindent tudok már az Ön által kifejlesztett módszerről, mégis 
furcsa, hogy felnőtt emberek nem pszichológushoz, pszichiáterhez fordulnak a ba-
jukkal, inkább a mesétől remélnek gyógyulást. Hogyan van ez?

A	meseterápia	kifejezetten	a	felnőtteknek	szól,	gyerekeket	nem	is	vállalok	egyéni	te-
rápiában.	Nincsen	ebben	semmi	meglepő,	hiszen	a	mese	eredendően	nem	gyerekmű-
faj,	régen	is	felnőttek	meséltek	felnőtteknek.	Csupán	az	utóbbi	száz	esztendőben	lett	
a	mese	a	gyerekeké,	ami	jól	tükrözi	az	emberiség	szellemi	állapotát.	Én	tulajdonkép-
pen	csak	visszaadom	a	felnőtteknek	azt,	amit	elvettek	tőlük,	amit	elveszítettek,	ami-
ről	lemondtak.	Hatalmas	a	hiányérzet,	az	emberek	nem	jutnak	hozzá	azokhoz	a	törté-
netekhez,	a	beléjük	kódolt	üzenetekhez,	amelyek	évezredekig	eligazította	őket.	Merre	
menjenek,	hogyan	alakítsák	a	környezetüket,	a	természethez,	a	világhoz	való	viszo-
nyukat,	miképpen	építsék	a	lelküket,	mik	az	emberré	válás	kritériumai?	Választ,	útmu-
tatást	a	mesékből	kaptak.	Ezért	egyáltalán	nem	találom	furcsának,	hogy	sokan	igény-
lik	a	meseterápiát.

Mennyi ideig tart a „kezelés”, és van-e gyógyulás, visszaesés?
Van,	aki	fél	év	után	„gyógyultan”	távozik,	van,	akinek	ehhez	három	év	kell.	A	visz-
szaesés	ritka,	ellenben	új	problémák	mindig	keletkeznek.	Ilyen	az	élet,	levágjuk	a	sár-
kány	fejét,	és	kinő	újra.	Az	egészséges	pszichéjű	ember	megbirkózik	az	újabb	nehéz-
séggel	(levágja	a	kinőtt	fejet),	s	van,	aki	erre	csak	segítséggel	(meseterapeuta)	képes.	
Mindenesetre	a	terápia	alatt	megtanulja,	hogy	a	sárkányok	legyőzhetők!

A „gyógyultan” távozóknak amolyan gyógyszerként ajánlja a gyakori meseolva-
sást?

A	rendbe	hozott	mentális	állapot	megtartásáért	meséket	kell	olvasni,	de	erre	még	egyet-
len	páciensem	figyelmét	se	kellett	felhívni.	Tudták	maguktól.	Némi	túlzás,	de	aki	innen,	
a	terápiás	munka	befejeztével	távozott,	az	továbbra	is	erősen	kötődik	a	meséhez,	a	mese	
rabja	lesz.	Mesélnek	a	gyerekeknek,	felnőtt	társaiknak,	társaságban,	összejöveteleken.	
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Sőt	előadásokat	is	tartanak	a	mesélés	előnyeiről,	elmondják,	mit	kaptak	a	mesétől,	mi-
ként	változtatott	rajtuk	a	terápia	stb.	Ők	már	tudják,	hogy	a	lélek	valamely	zugába	rej-
tett	kincs	megkereshető,	felszínre	hozható	és	így	az	életvezetésünk	segítője	lehet.

Önnek ki ült az ágya szélére mesélni annak idején?
Még	egy	nagymamát	se	tudok	felmutatni,	aki	a	kemence	padkáján	ülve	mesélt	volna	
nekem.	Felnőttként	találtam	rá	a	mesékre.	Egy	olyan	életszakaszban,	amikor	éppen	
sok	gondom	volt	magammal.	Nem	mentem	pszichológushoz,	helyette	a	meséktől	kér-
tem	és	kaptam	segítséget.	Ráébredtem,	hogy	a	mesék	rólam	szólnak,	minden	király-
lányban,	tündérben,	hősben	magamra	ismertem.	A	gyerekeim	viszont	meséken	nőttek	
fel,	a	mesehősöktől	tanult	módon	élik	az	életüket.	Mennek	előre	a	maguk	választotta	
úton	és	vagdossák	a	sárkányfejeket.

A	Meseközpont	gyerekeket	is	fogad
Egyéni terápiára csak felnőtteket fogad, viszont itt, a Meseközpontban állami gon-
dozott gyerekkel is foglalkozik. Beszélgetésünk délutánján Budapestről jön egy di-
ákcsoport. Elmondaná, hogyan zajlik a fogadásuk, a munka velük a tíz nap alatt?

Nincs	kész,	minden	csoportnak	megfelelő	program.	Idekerülésük	előtt	komoly	előké-
szítő	munkát	végzünk.	Felkeressük	őket,	beszélgetünk	velük	és	a	nevelőikkel,	nevel-
őszüleikkel.	Ezt	követően	pályázatot	írunk	ki	a	hat	éven	felüli	gyerekeknek	a	tíznapos	
turnusra.	Nálunk	minden	karitatív	alapon	működik,	nincs	térítési	költség,	a	gyerekek	
ingyen	kapnak	mindent:	szállást,	teljes	ellátást	és	egyénre,	csoportra	szabott	terápi-
át.	Az	előkészítő	munkára	azért	is	szükség	van,	hogy	amikor	együtt	vagyunk	velük,	
akkorra	már	a	megfelelő	meséket	meséljük,	és	azért	is,	hogy	a	programot	előzetesen	
megtervezhessük.

Tehát nem itt találkoznak először a gyerekekkel. Mégis kerülhetnek váratlan hely-
zetbe?

Igen,	mert	gyakran	vegyes	a	csoport,	vannak	köztük	nevelőszülőnél	lakók	és	neve-
lőotthonokban	élők.	Ilyen	esetben	első	feladatunk	az	egyenként	már	ismert	gyerekek	
csoporttá	szervezése.	Egyébként	a	napi	foglalkozásokat	szertartások	köré	építjük	fel.	
Szertartás	a	gyerekek	fogadása	a	kapuban,	séta	velük	a	park	girbegurba	útjain	mese-
helyről	mesehelyre	haladva	(Vasorrú	Bába,	Felejtés	kútja	stb.),	ahol	meghökkentő,	ne-
kik	eddig	fel	nem	tett	kérdésekre	kell	válaszolniuk.	Aztán	van	nyitó-	és	persze	záró	
szertartás,	számos	foglalkozás	(mesehallgatás,	történetek	értelmezése,	rajzolás,	festés,	
sportolás,	fürdés	stb.).	Nyáron,	gyümölcsérés	idején	a	park	fáiról	leszedjük	a	barackot	
és	lekvárt	főzünk	belőle,	amit	elvihetnek	magukkal	a	gyerekek.

A mesére, nyilván koruknál fogva is érzékenyek. Megnyitja őket egy-egy történet?
Nem	ilyen	egyszerű	a	dolog.	Ők	nem	igen	nyílnak	meg	maguktól.	El	kell	jutnunk	ve-
lük	oda,	hogy	biztonságban	érezzék	magukat,	magukba	mélyedhessenek.	Tíz	nap	alatt	
tíz	mesével	foglalkozunk	a	csoportban.	Minden	meséből	sajátos	út	bontakozik	ki	előt-
tük,	a	hős	a	célig	tartó	útján	találkozik	segítőkkel,	hátráltatókkal,	baráttal,	ellenséggel.	
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A	hős	sorsába	behelyettesíthetik	a	sajátjukat,	és	egy	idő	után	ráébrednek	arra,	hogy	a	ke-
zükben	van	az	új	világ	megnyitásának,	tulajdonképpen	a	jövőjüknek	a	kulcsa.	Ez	nem	
megy	gyorsan,	ráadásul	itt,	a	tíz	nap	alatt	szinte	minden	pillanatban	történik	valami.	
Adódik	olyan	helyzet,	amelynek	megoldásához,	feloldásához	a	legmegfelelőbb	mesét	
kell	előhívnia	a	terapeutának,	a	beszélgetésünk	elején	említett	kétezer	típusból.	Tavaly	
öt	turnusban	száznyolc	gyerek	töltött	el	nálunk	összesen	ötven	napot,	és	mindig	sikerült	
rálelni	az	alkalmas	mesére.	Láthatja,	itt	nincs	eltörve,	elrontva	semmi,	nem	talál	firká-
lásokat,	rongálásokat.	Le	tudtuk	vezetni	az	agresszív	ösztönöket.	Sokat	segít	ebben	ne-
künk	a	madárház,	ahol	a	gyerekek	ornitológus	munkatársunk	segítségével	megismerhe-
tik	a	madarak	életét,	viselkedését,	a	fiókanevelést,	a	repülés	tanulását,	a	tisztálkodásukat.	
Látják,	hogy	a	madarak	tudják,	mit	akarnak,	azt	is,	hogyan	s	mit	kell	tenniük	céljuk	el-
éréséért.	Megjegyzem,	nem	idomított	madarakról	van	szó,	mégis	közel	tudnak	hozzá-
juk	kerülni	a	gyerekek.	Azoktól,	akik	nyitott	szívvel,	agresszív	ösztöneiket	takarékra	
téve,	kíváncsian,	szeretettel	közelednek	hozzájuk	nem	elrepülnek,	hanem	odamennek,	
esznek	a	tenyerükből.	Ennek	elérése	azonban	nagy	küzdelem	a	gyerekek	részéről,	és	ál-
talában	több	napba	telik.	Alapítványi	szórólapunkon	látható	Misi,	amint	egy	asztalkára	
hajolva	szinte	beszélget	az	előtte	pár	centire	levő,	falatozó	madárkával.	Tudni	kell,	hogy	
ez	a	fiú	a	megérkezését	követő	két	napon	mindenkibe	csak	belerúgott.	A	hetedik	napon	
változott	meg,	amikor	először	maradt	meg	tenyerén	kedvenc	madara.

Veszélyes	az	önálló	képalkotás	hiánya
Örömmel hallom. Ámde a mai gyerekek többsége virtuális világban él, készen ka-
pott képektől körülvéve (televízió, számítógép). Némiképp virtuális a mese is, de 
szabadjára engedi a képzeletet, rászorít a képalkotásra. Miért kedvelik mégis job-
ban a virtuális világot a gyerekek, illetve miért kopik ki lassan a mese az iskolá-
ból, sőt az óvodából is?

Nagy	a	baj,	ugyanis	két	generáció	nőtt	fel	úgy,	hogy	agyműködése	nem	áll	rá	belső	ké-
pek	készítésére,	és	az	ilyen	embernek	a	saját	jövőképe	megalkotása	is	gondot	okoz.	Ké-
szen	kap	képeket,	kép	kliséket	a	televíziótól,	a	számítógéptől,	és	így	a	gondolkodása	is	
klisékre	alapozódik.	Egyébként	a	készen	kapott	képek	többnyire	illúziót,	elérhetetlen	
vágyat	keltenek	az	emberben.	Az	önálló	képalkotás	hiánya	hatalmas	veszélyt	jelent.	
Elkerülésére	vissza	kellene	kerülnie	a	mesének	az	oktatásba,	az	óvodába,	az	iskolába.	
Olyan	tankönyvekre	lenne	szükség,	amelyek	a	meséken	keresztül	láttatnák	a	gyerek-
kel,	hogy	mi	minden	megtörténik	az	emberrel,	mire	vagyunk	képesek,	mit	tehetünk	
a	világ	jobbításáért,	miként	győzzük	le	a	nehézségeket	stb.

Elsős tanítóm mindig mesével kezdte a napot annak idején. Később elmaradt a mese, 
amit felsősként talán már nem is szerettünk volna. Ráunhatunk a mesére?

Csak	akkor,	ha	nem	az	életkornak	megfelelő	mesét	választunk.	Vegyes	életkorú,	anya,	
apa	nélkül	nevelkedő	gyerekeknek	meséltem	a	kővé	vált	királyról,	akinek	a	legkisebb	
gyereke	addig	nem	nyugodott,	amíg	életre	nem	keltette	az	apját.	Mérni	lehetett	a	csen-
det,	hallani	a	szívek	dobbanását,	a	szipogást,	annyira	megfogta	őket	a	történet.	Kicsi-
ket,	nagyobbakat	egyképpen.
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Nyílt	és	szakmai	nap	az	érdeklődőknek
Ahhoz, hogy az oktatásban újra helye legyen a mesének az óvónőket, tanítókat, ta-
nárokat meseterapeutává kellene képezni. Vállalná?

Eddig	is	tartottunk	tanfolyamokat	pedagógusoknak.	Fizetősöket,	a	pénzt	a	Meseköz-
pontra,	a	gyerekekre	fordítottuk.	Januártól	120,	150,	180	órás	akkreditált	tanfolyamo-
kat	indítunk,	amelyekre	felvételivel	lehet	majd	bekerülni.	Egyébként	a	Meseközpont	
nem	látogatható,	hiszen	a	terápiás	munkát	zavarnák	az	érdeklődők.	Évente	egyszer,	
pünkösdkor	nyílt	napot	tartunk,	bárki	bejöhet,	tájékozódhat,	nézelődhet.	Szakmai	na-
pot	is	rendezünk	minden	évben	a	Népmese	napján	(szeptember	30.).

A Meseközpontot a Meseterápia Alapítvány működteti, de kinek a pénzéből épült 
meg?

A	művészettörténész	Wirtz	Ágnes és	a	közgazdász	Wirtz	Albrecht	vagyonának	jelen-
tős	részét	fordította	erre	a	célra.	Az	én	szememben	ők	Ágnes	királyné	és	Albrecht	ki-
rály.	Hiszik,	hogy	a	mesehősök	megmutatják	azokat	az	utakat,	amelyek	a	legszorultabb	
helyzetből	is	kivezetnek.	Célcsoportunkba	tartoznak	a	már	említett	állami	gondozot-
tak	éppúgy,	mint	a	különleges	tehetségű	gyerekek,	illetve	az	anyagi	és	lelki	nehézsé-
gekkel	küzdő	családok.

Van-e nemzetközi érdeklődés a világ első Meseterápia Központja, illetve a terápi-
ás módszer iránt?

Sokan	kíváncsiak	a	központra,	az	itteni	munkára,	a	módszerre	külföldön	is.	De	nem	
megyek	sehova,	mert	nekem	itt	van	dolgom,	itt	szeretnék	dolgozni.

*

Hétágra	süt	a	Nap,	forró	a	levegő,	szinte	álltó	helyében	is	izzad	az	ember.	Úgy	tűnik	
fel,	ez	nem	zavarja	a	parkban	zárt	ruhában,	védőszemüvegben	dolgozókat,	csattognak	
a	metszőollók,	zúgnak	a	fűnyírók,	kövérednek	a	hulladékgyűjtő	zsákok.	A	hőségre	való	
tekintettel	nem	lehet	a	munkát	halogatni,	hiszen	délután	húsz	állami	gondozott	gye-
rek	érkezik	a	fővárosból.	Arra	a	rendre	kell	majd	vigyázniuk,	ami	fogadja	őket.	És	ez	
nem	mese,	a	meseterápia	része.	Ha	úgy	tetszik,	a	bevezető	szakasza.	Hiszen	ahogyan	
Boldizsár	Ildikó	mondta,	a	csoportfogadás	első	szertartása	a	parkban	történik.	A	ka-
putól	a	terápiás	épületig.
Boldizsár	Ildikó	elkísér	a	kapuig,	melynek	két	szárnya	ezúttal	is	szétnyílik	egy	gomb-

nyomásra.	Búcsúzóul	egy	ízléses	kivitelű,	mindössze	négy	oldalból	álló	prospektussal	
ajándékoz	meg.	Borítóján	Misi	látható,	amint	egy	asztalon,	behajlított	karjára	eresztett	
fejjel,	átszellemülten	figyeli	az	előtte	néhány	centire	üvegtálból	csipegető	madarat.	Be-
lül,	az	ismertetőben	pedig	a	következő	soron	akad	meg	a	szemem:

„Mi minden gyermekre legkisebb fiúként vagy leányként tekintünk, mert hiszünk 
abban, hogy királyfinak és királylánynak születtek, és mindannyian királlyá és király-
nővé válhatnak saját életükben.”


