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BBoollddiizzssáárr  IIllddiikkóó  mmeesseekkuuttaattóó,,  mmeesseetteerraappeeuuttaa,,  íírróó,,  sszzeerrkkeesszzttõõ,,  aa  vviilláágg

eellssõõ  MMeesseetteerrááppiiaa  KKöözzppoonnttjjáánnaakk  sszzaakkmmaaii  vveezzeettõõjjee..  EEggyy  mmeesseekköönnyyvv

ssoorroozzaatt  hhaattooddiikk  kköötteettéénneekk  kkaappccssáánn  bbeesszzééllggeettttüünnkk..

AA  tteessttvvéérrmmeesséékkbbeenn  aazz  aa  lleeggsszzeebbbb,,  hhooggyy  aa  tteessttvvéérreekk  öörröömmbbeenn  ééss

bbaajjbbaann  iiss  sszzáámmíítthhaattnnaakk  eeggyymmáássrraa..  AA  tteessttvvéérrii  kkaappccssoollaattookk  mmééggsseemm

mmiinnddiigg  ffeellhhõõttlleenneekk,,  mmeesséékk  aallaappmmoottíívvuummaa  lleehheett  aazz  iirriiggyysséégg,,  ffééllttéé--

kkeennyysséégg,,  aa  kküüllöönnbböözzõõ  vviisszzáállyyookk..  EEzzeekk  aazz  üüzzeenneetteekk  nneemmzzeetteekkrree,,

nnééppeekkrree  iiss  vvoonnaattkkoozzhhaattnnaakk..  EEmmbbeerriisséégg  sszziinntteenn  iiss  nnaaggyyoonn  aakkttuuáálliiss--

nnaakk  éérrzzeemm  aa  ttéémmáátt,,  ttaalláánn  hhaa  ttaannuullnnáánnkk  bbeellõõllüükk,,  jjoobbbb  lleennnnee  aa  vviilláágg..

MMii  aa  vvéélleemméénnyyeedd  eerrrrõõll??  

Ma már meggyõzõdésem az, amit a pályám elején még csak sejtet-

tem: ha a mesék újra élõ, lélegzõ részei lennének a felnõttek min-

dennapjainak, valóban élhetõbb és jobb világot élnénk. Húsz éve

még biztos kinevettek volna, ha ezt kimondom (s persze biztosan

most is vannak, akik megmosolyognak), legfeljebb egy naiv kislány

naiv és védhetetlen elképzelésének tartották volna. Ma már ponto-

san meg tudom azt is mondani, hogy miért gondolom így: azért,

mert a mesék a rend világát õrizték meg számunkra, az ember való-

di természete szerinti élet lehetõségét. A mostani káoszban én is

csak a mesék segítségével tudok rendet tartani magamban.

AA  vváállooggaattááss  nnaaggyyoonn  ggoonnddooss,,  rreemmeekk,,  ééllvveezzeetteess  mmeesséékk  kkeerrüülltteekk  aa

kköönnyyvvbbee..  MMii  vvoolltt  aa  vveezzéérreellvveedd??

A válogatás alapja mindig az a téma, amely a kötetek gerincét alkot-

ja: nõkrõl, férfiakról, anyákról, apákról, testvérekrõl szóló mesék kö-

zött válogatok, vagy éppen olyan mesék között keresgélek, amelyek

az élet és halál nagy kérdéseivel foglalkoznak. Elõször összegyûj-

töm ezeket, majd kiválogatom közülük a legszebbeket, legérdeke-

sebbeket és legritkábbakat. Igyekszem mindig olyan meséket vá-

lasztani, amelyek nem annyira közismertek.

SSzzáámmoommrraa  aazz  eeggyyiikk  lleeggkküüllöönnöösseebbbb  mmeessee  AA  bboosszzoorrkkáánnyy  nnyyáárrffáájjaa..

RReennddkkíívvüüll  mmoozzggaallmmaass,,  ssookk  mmiinnddeenn  ttöörrttéénniikk,,  mmééggiiss,,  mmiinntthhaa  nneemm  aa

ttöörrttéénneett,,  hhaanneemm  aa  sszzöövveegg  ddiinnaammiikkáájjaa  vvoollnnaa  bbeennnnee  aa  lleegglléénnyyeeggee--

sseebbbb..  KKiiccssiitt  oollyyaann  eezz,,  mmiinntt  aa  ddzzsseesssszz--zzeennéésszzeekknneekk  sszzóóllóó  ggyyaakkoorrllóó--

zzeennee,,  aazz  úúggyynneevveezzeetttt  „„mmiinnuuss  oonnee””;;  jjááttsszziikk  aa  rriittmmuusssszzeekkcciióó,,  mmeeggyy  aa

tteemmppóó  ééss  nneekkeedd  kkeellll  kkiittöölltteenneedd  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  ddaallllaammmmaall,,  aa  ssaajjáátt

hhaannggsszzeerrjjááttéékkooddddaall..  AA  mmeesséékknneekk  kküüllöönnbbeenn  iiss  vvaann  eeggyy  ssooddrróó  eerreejjee,,

ddee  eennnnééll  kküüllöönnöösseenn  éérreezzhheettõõ..

Ez egy egészen találó hasonlat, köszönöm, s ha megengeded, al-

kalmazni fogom a tanfolyamokon, amikor a mese idõtlenségérõl be-

szélek. Mert valóban így van: a szerkezet, a struktúra, vagy ahogy te

mondtad a hasonlatodban: a tempó, a mese megszületése óta

adott, de mindig az éppen aktuális kor embere töltötte meg ezt a

tempót a saját „hangszerjátékával”. A mese egyik nagy varázsa

ugyanis, hogy nincs korhoz és idõhöz kötve,  mindig az adott kor-

szakban élõk mentális állapota határozta meg, hogy mit kezdett a

mesékbe kódolt komplex tudásanyaggal.

MMiinnddiigg  sszzeerreetttteemm  aa  mmeesséékkeett,,  ééss  mmoosstt  ffeellnnõõttttkkéénntt  iiss  mmáárr--mmáárr  aalliigg

vváárrttaamm,,  hhooggyy  eessttéénnkkéénntt  oollvvaasshhaassssaamm  eezztt  aa  kköönnyyvveett..  MMiinnddeenn  éélleett--

kkoorrbbaann  jjóóll  jjööhheettnneekk  aa  mmeesséékk,,  ddee  mmáásstt  jjeelleenntt  ööttéévveesseenn,,  hhaarrmmiinnccéévvee--

sseenn  ééss  mmáásstt  ööttvveennéévveesseenn..  SSõõtt,,  eeggyy  kkoorráábbbbii  iinntteerrjjúúbbóóll  ttuuddoomm,,  hhooggyy

kkoorraasszzüüllöötttt  ccsseeccsseemmõõkk  áállllaappoottaa  jjaavvuulltt  aa  sszzáámmáárraa  kkiivváállaasszzttootttt  mmeesséé--

ttõõll,,  aammiitt  aa  sszzüüllõõ  oollvvaassootttt  ffeell  nneekkii..  HHooggyyaann  aallaakkuull  éélleettüünnkk  ssoorráánn  aa

mmeessééhheezz  ffûûzzõõddõõ  vviisszzoonnyyuunnkk??

Errõl mindenki maga dönt. Az enyém például úgy alakult, hogy nem

múlik el egy napom sem mese nélkül. De nem azért, mert ez a „fog-

lalkozásom”, hanem azért, mert a mesék az életem és a magam job-

bításában segítenek. A felnõttek hamar elfelejtik, hogy a mesék már

gyerekkorukban sem azért vonzották õket, mert megmozgatták a

képzeletüket, hanem azért, mert egységes és egylényegû – mond-
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hatnám teljes – világképükkel ahhoz a bizonyos, elõbb már említett

rendhez kapcsolták õket. A hasonlatodnál maradva: A mai kor em-

berének „hangszerjátéka” már nem illeszkedik a mese alaptempójá-

hoz, s emiatt óriási a hangzavar. 

AA  ssoorroozzaatt  ttoovváábbbbii  kköötteetteeii::  MMeesséékk  nnõõkkrrõõll  ––  fféérrffiiaakknnaakk,,  MMeesséékk  fféérrffiiaakk--

rróóll  ––  nnõõkknneekk,,  MMeesséékk  aannyyáákkrróóll,,  MMeesséékk  aappáákkrróóll  ééss  MMeesséékk  éélleettrrõõll,,  hhaa--

lláállrróóll  ééss  úújjjjáásszzüülleettééssrrõõll..  AA  tteessttvvéérrmmeesséésskköönnyyvvvveell  eezz  eeddddiigg  hhaatt..  KKéé--

sszzüüll--ee  hheetteeddiikk  ééss  mmii  lleesszz  aazz??

„A hetedik te magad légy!” felszólítást komolyan véve szeretném ezt

a sorozatot a saját meséimmel zárni, olyan mesékkel, amelyek a

népmesék és a mítoszok ihletésében születtek. Ez is lesz a kötet cí-

me: Régrõl született mesék. De még nem tudom, mikor fejezem be,

mert most épp egy kétkötetes könyvön dolgozom, amelynek elsõ

kötete az életfordulókhoz köthetõ meséket, a másik pedig az életvál-

ságok megoldását segítõ meséket gyûjti össze segítõ magyaráza-

tokkal, úgynevezett „mese-kalauzokkal”. A Népmese Napján, szep-

tember 30-án fog megjelenni. 

EEddddiigg  mmeeggjjeelleenntt  ssaajjáátt  mmeesseekköönnyyvveeiidd  aa  kköövveettkkeezzõõkk::  BBoosszzoorrkkáánnyyooss

mmeesséékk,,  KKiirráállyylláánnyy  sszzüülleettiikk,,  KKiirráállyyffii  sszzüülleettiikk..  HHooggyyaann  sszzüülleetttteekk  aa  ssaa--

jjáátt  mmeessééiidd??  

Megérkeztek hozzám. Egyetlen mesénél sem volt bennem elhatáro-

zás, hogy na, akkor én most írok egy mesét. Úgy tûnik, hogy én

csak meséken keresztül tudom közölni a tapasztalataimat a világról.

Járok-kelek, figyelek, érzékelek, s amikor már nem fér belém több

tapasztalás, elmondódik bennem egy mese. Láthatod, nem írok túl

sokat, nem fecsegem ki idõ elõtt a felfedezéseimet a világról.

AA  mmeesséékk  ggyyóóggyyííttóó  eerreejjéénneekk  ttiittkkáátt  aa  MMeesseetteerrááppiiaa  ccíímmûû  kköönnyyvveeddbbeenn

ffooggllaallttaadd  öösssszzee..  AA  vviilláágg  eellssõõ  MMeesseetteerrááppiiaa  KKöözzppoonnttjjaa  BBaallaattoonn--ffeellvvii--

ddéékkeenn,,  PPaalloozznnaakkoonn  nnyyíílltt,,  22001100..  sszzeepptteemmbbeerr  3300--áánn,,  aa  NNééppmmeessee

nnaappjjáánn..  TTuuddoomm,,  hhooggyy  nneehhéézz  rröövviiddeenn  lleeíírrnnii,,  hhooggyy  mmii  ttöörrttéénniikk  iitttt,,

mmééggiiss  mmeeggkkéérrnnéélleekk,,  mmuuttaassdd  bbee  eezztt  aa  hheellyyeett,,  aammeellyynneekk  aabbllaakkáábbóóll

eeggyyéébbkkéénntt  aazz  ÓÓppeerreenncciiááss  tteennggeerrrree  llááttnnii!!

Nevével ellentétben a Meseközpontban nagyon is valóságos munka

folyik: állami gondozott gyerekek jönnek hozzánk tíznapos turnusok-

ban, hogy a meséken keresztül megkapjanak valamit, ami élethely-

zetükbõl adódóan nem adatott meg nekik. A mesék ereje krízishely-

zetekben mutatkozik meg igazán, s mindig megrendítõ látni, hogy

egy-egy jókor elmondott történet milyen hatással tud lenni egy trau-

mákat átélt, bántalmazott, eldobott gyermekre, és milyen reményteli

folyamatok indulnak meg benne a mesei példa nyomán. Munkánk

lényege, hogy olyan „gyökereket és szárnyakat” adunk a család

nélkül felnövõ gyerekeknek, amelyek segítségével mintaadó háttér

nélkül is emberhez méltó életet tudnak kialakítani. A meséket tartjuk

„gyökereknek”, a „szárnyak” pedig 250 madár képében vannak je-

len a Meseközpontban. A gyerekek a madarakkal való találkozás

során megtanulják, milyen „technikákkal” lehet kapcsolódni más élõ-

lényekhez úgy, hogy a bizalom legyen a kapcsolat alapja. Ezeknek

a gyerekeknek ez a legnehezebb, hiszen már senkiben sem tudnak

megbízni. De elmondhatom, hogy az eddig nálunk járt gyerekek –

akik karitatív alapon kapnak segítséget tõlünk – mindegyikét úgy en-

gedtük vissza, hogy képesek voltak meglátni a jót önmagukban és

egy lehetséges világban.
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