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Hungaricummá vált rajzfilmek a magyar órán 

 
Mottó:  

Minden közösség legnagyobb összetartó ereje a közös történetek ismerete. 
1. Bevezetés  

 
A nyelvtanár számára elengedhetetlenül fontos, hogy az általa oktatott tananyagot minél élőbbé 

tegye. A XXI. században már nem kétséges, hogy a tévé, a videó s a DVD mily felbecsülhetetlen 
segítséget nyújt ebben. Arthur (1999:4) szerint a videofilmek – egyéb erényeik mellett – igazi mintát 
adnak a nyelvtanulóknak a szerepjátékokhoz, egyidejűleg erősítik az audiovizuális nyelvi percepciót, 
kiváló lehetőséget biztosítanak a célnyelv paralingvisztikai jellegzetességeinek megfigyelésére, rendkívüli 
módon gazdagítják a tantermi repertoárt, bővítik a nyelvórákon folytatható tevékenységek körét, 
valamint növelik a nyelvtanulók más kultúrák iránti fogékonyságát.  

Dolgozatom célja annak bemutatása, milyen hatékonyan lehet felhasználni a Magyar Népmesék című 
rajzfilmsorozat egyes epizódjait a MID tanítása során, középhaladó (vagy annál magasabb) szintű 
hallgatóság esetében. Módszereimet többféle nyelvtanulói közegben is kipróbáltam már: 
Lengyelországban, magyar szakos egyetemi hallgatók II–V. évfolyamain, illetve a Balassi Intézet 
magyarságismereti képzésben részesülő, magyar származású hallgatóinak körében. Bízvást állíthatom – a 
lengyel diákoktól kezdve az indiaiakon át a magyar gyökerekkel rendelkező brazilokig, argentinokig – 
mindenütt igen kedvező fogadtatásra találtak ezek a rajzfilmek, illetve órai feldolgozásuk. 

 
2. Kulcskérdések a videó tantermi használatához idegen ajkú nyelvtanulók esetében 

 
A videós órák tantermi beiktatása előtt feltétlenül át kell gondolni, miként épüljenek egymásra a film 

megtekintése előtti (pre-viewing), a nézése közbeni (while-viewing), illetve az utána (post-viewing) 
végzendő feladatok (Köksal 2004:3–6), szervesen összefüggő folyamatot alkotva. Tudatában kell 
lennünk annak is, hogy a videózás alatt nem lehet (és nem is érdemes) külön feladatok sorával 
megterhelni a nyelvtanulókat, elég egy-kettő, nehogy elvonja figyelmüket a filmről, hiszen a fő 
tevékenység ekkor éppen maga a ’nézés’. Hadd soroljak fel ötöt azokból a kérdésekből, amelyeket 
Canning-Wilson (2001:69) ajánl a nyelvtanárok figyelmébe:  

• Mi a videofilm bemutatásának oktatási célja a nyelvórákon?  
• Hogyan lehet feldolgozni a videó egyes (1–10 perces) részeit?  
• Használható-e a videó hangháttér nélkül?  
• Miképpen segíti a vizuális anyag a hallás utáni értést? 
• Hogyan hasznosíthatja a nyelvtanuló a tantermi videózást?  

A fenti felvetések megválaszolásával szeretném bemutatni, hogy a jól megtervezett videós órák 
mennyi hasznot hozhatnak a nyelvtanulók számára.  

 
2.1. A videofilm bemutatásának oktatási célja 
A legfontosabb cél a hallgatók szórakoztató, játékos módon történő motiválása – hallás utáni 

értésük, beszédkészségük fejlesztése, szókincsük bővítése, nyelvtani tudásuk és nyelvhasználati 
jártasságuk elmélyítése, valamint szerepjátékokra való késztetésük érdekében – oly módon, hogy közben 
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betekintést nyerjenek a magyar népmesék világába, s megtudják, milyen értéket képviselnek ezeknek az 
animált változatai.  

Hogy miért éppen rajzfilmeket választottam? Hoppál szerint magát a filmet is szokták a korábbi 
évszázadok esti meséléséhez hasonlítani, ez azonban legfőképp a rajzfilmre illik. Az pedig kezdettől 
fogva nyilvánvaló volt, hogy ennek alapvető műfaja a mese lesz. Hogy a népmese-feldolgozások milyen 
kitűnő lehetőséget adnak a nemzeti színek és formák jelkép-nyelvének megszólaltatására, annak 
bizonysága a Magyar népmesék sorozat. (1998:128).  

A Horváth Mária rendező által tervezett címmegjelölésnek, az egyes epizódok szemet 
gyönyörködtető képi világának, a megjelenítés finom humorának, a mesélők keresetlen, természetes 
előadásmódjának, valamint a Kaláka együttes zenéjének köszönhetően sajátos élményben részesülhet a 
néző. 

A nemzeti kultúra jegyeit, hagyományait továbbvivő irányzat mindig erőteljes volt a magyar 
filmművészetben, és a XX. század utolsó évtizedeiben nemzetközi téren1 is nagy elismertséget vívott ki 
magának (Hoppál 1998:128). Méltán lehetünk büszkék arra, hogy például a már említett Horváth Mária 
rendezőnek a Magyar népmesék sorozatban készült filmjei közül – különböző neves fesztiválokon – több 
is elnyerte a zsűri különdíját. A Cerceruska című epizód Kínában, a Changzhou-ban megrendezett 
CICDAF 2004-es filmmustrán (China International Cartoon and Digital Art Festival), a televíziós 
programok kategóriájában érdemelte ki ezt az elismerést. Japánban, 2004 márciusában a 2. Nemzetközi 
Animációs Népmese és Legenda Fesztiválon A kővé vált királyfi c. alkotása; 2005 őszén Kínában, a 2. 
Nemzetközi Animációs Seregszemlén a Gyöngyvirág Palkó c. filmje kapta meg ezt a rangos díjat. Igen 
nagy sikernek számított 2008-ban, hogy a Hogyan telt a gyerekkorom? c. epizód I. díjas lett a 25. Chicagói 
Nemzetközi Gyermekfilmfesztiválon (CICFF) – a gyerekfilm műfaj legrangosabb nemzetközi 
bemutatóján – az animációs tv-program kategóriában. 2009-ben Nagy Lajos rendező Köcsögkirály c. 
filmje nyert II. díjat a 26. fesztiválon, ugyanebben a kategóriában.  

(Itt mindenképpen említést kell tennünk Jankovics Marcellről2 is, akinek a neve – tanácsadóként 
vagy éppen rendezőként – egyrészt szorosan összefonódott a Magyar népmesék sorozattal, hiszen 75 
epizód elkészítésében működött közre, másrészt pedig a Magyar népmesék sorozatban 1981-ben 
megjelent, egész estés, Fehérlófia3 című alkotását 1984-ben a Los Angeles-i Animációs Olimpián 
„Minden idők legjobb 50 rajzfilmje4” közé választották.) Mindezt összevéve úgy vélem, hogy a Magyar 
népmesék sorozat létrejöttével olyan értéknek kerültünk a birtokába, melyet feltétlenül érdemes 
megosztanunk a diákjainkkal, hiszen világsikernek5 számít.  

 
2.2. A videofilm kiválasztásának feltételei 
Olyan – jellegzetesen magyar, a nyelvet a maga teljességében használó, ámde jól érthető s viszonylag 

könnyen követhető, ugyanakkor a figyelmet lankadni egy pillanatra sem engedő – legfeljebb 10 perces 
filmeket kerestem, amelyek kb. 400 órai magyartanulás után színes, élvezetes segédanyagként 
szolgálhatnak középhaladó szintű nyelvtanulók számára. Ilyen terjedelemben szinte csak rajzfilmek 
állnak rendelkezésre. Azt is szem előtt kellett tartani, hogy ne szerepeljen bennük túl sok monológ6, és 
megértésükhöz ne kelljen különösebb háttérismeret (Voller–Widdows 1993: 343).  

Bizony nem volt könnyű a válogatás. Az olyan filmek, amelyekben a karakterek jellemzése 
(különösen az egyes állatfigurák hiteles megformálása) érdekében szándékosan „torzított” hangon 
beszélnek a színészek, szóba sem jöhettek, hiszen néha még az anyanyelvű néző számára is nehézséget 
okoz a megértésük. Ráadásul időnként a beszédtempó is annyira felgyorsul, hogy idegen ajkúak számára 
már élvezhetetlen volna. Ezzel szemben a Magyar népmesék sorozat epizódjaiban a mesélés kötetlen, 
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szabad folyású előadásmódja rendkívül közel áll az élőbeszédhez, és annak közvetlen formáit idézi, így 
nem csoda, hogy a nyelvi lelemények e gazdag kincsestárára esett a választásom. A 100 részesre 
tervezett rajzfilmsorozatból eddig – a 2009-es „Az elátkozott kastély” c. DVD-vel bezárólag – 89 
epizód jelent meg. Ezekből – a mesék bűvös számaival élve – 3 x 7 + 7-et választottam ki, mindegyik 
DVD-ről a nyelvtanítás céljaira legalkalmasabb filmeket. 

Sokakban felmerülhet, hogy a mesék nyelvezete meglehetősen sajátos, hiszen néha túlteng benne az 
archaizmusok, a népies kifejezések használata. Természetesen számos ilyen mese akad, de igyekeztem 
úgy válogatni az anyagból, hogy csak ízelítőként, mutatóba kerüljenek a hallgatók elé.  

 
2.2.1. Mesemondók 
Igen lényeges szempont volt, hogy a mesemondók olyan – szépen, tisztán, érthetően artikuláló, 

ugyanakkor természetes módon beszélő – színművészek legyenek, mint például a már-már a nemzet 
mesemondójának számító Szabó Gyula7, aki 2005 nyarán a kecskeméti Animációs Filmfesztiválon 
életmű-díjat kapott három évtizedes tevékenységéért, melynek során a Magyar népmesék sorozat számos 
epizódjának a mesélője volt. Noha a legtöbb mesét ő mondja el, fontosnak tartottam, hogy a 
mesemondók között férfi és nő, idős és fiatal egyaránt szerepeljen: Bánffy György (A kicsi dió), Bánhidi 
László (Eb, aki a kanalát meg nem eszi), Hrotkó Károly (A kismalac és a farkasok), Tolnai Klári (Zöld 
Péter) Molnár Piroska (A csókalányok), hogy minél többféle hanghordozást, hangszínt és beszédtempót 
ismerhessenek meg a nyelvtanulók.  

 
2.2.2. A magyar népmesék szerkezete 
A magyar népmesék szerkezete a nyelvtanítás szempontjából igen kedvező, hiszen a leíró és a 

párbeszédes részek váltakozó egymásutánja figyelhető meg bennük: leírás – párbeszéd – leírás – 
párbeszéd – leírás. A párbeszédek a szó szoros értelmében párbeszédek, kettőnél több figurát ugyanis 
csak nagyritkán hoz össze társalgás céljából a mesemondó. A dialógusok összterjedelme kiteheti a 
meséknek akár a felét, sőt, néhány (ehhez kedvező) típusnál még ennél is nagyobb az arány (Voight 
1998:248). Ugyancsak „nyelvtanuló-barát” a számos ismétlés, amely a mese felépítéséből természetesen 
adódik, és egyáltalán nem tűnik megerőltető „gyakorlatoztatásnak”. 

 
2.2.3. Mesetípusok 
A meséket úgy kerestem össze, hogy a 25 kiválasztott között szinte minden típus képviselve legyen. 

(Kurtasága miatt egyedül csalimese nem került be a Magyar népmesék c. rajzfilmsorozatba.) A 
legnépszerűbb műfaj a tündérmese, bár tündérek nálunk ritkán szerepelnek, a Gyöngyvirág Palkó című 
mesében azonban ők is képernyőre kerültek a bakarasznyi emberrel egyetemben.  

A legkedveltebb szereplők a természetfeletti lényekkel vagy szörnyekkel megküzdő, rendkívüli 
képességű és bátorságú emberek, akik elrabolt vagy elveszett rokonokat találnak meg csodálatos 
segítőtársak és ajándéktárgyak révén. Ilyen úgynevezett hősmese pl. Az égig érő fa vagy az égitesteket 
visszaszerző Király Kis Miklós. A magyar mese másik nagy típusa a novellamese (A talléros kalap). 
Válogatásomban találhatók állatmesék (A hét kecskegida), tréfás mesék (Prücsök), egy hazugságmese 
(Hogyan telt a gyerekkorom?), valamint egy láncmese is (Pityke és a kökény).  

 
2.3. Népmesei fordulatok 
A hallgatóknak a magyar mesevilágba való bemerítkezését a következőképpen készítem elő: az 

alább sorjázó népmesei formulákat egy-egy 10 cm széles, 30 cm hosszú papírcsíkra egy vastag filctollal 
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igen jól láthatóan felírom (hosszú ideig használhatóak maradnak, ha megfelelő keménységű a papír), és 
ezekből – a legelső alkalommal legfeljebb 10–12 darabot összeválogatva – egy nagy asztalon vagy 
mágneses táblán kirakjuk a hallgatókkal a „mese-vázat”. Az összekevert csíkokból minden diák húz 
egynéhányat, és megpróbálja kitalálni, vajon a mese elején, végén vagy a közepén használatos-e az a 
formula, majd elhelyezi a megfelelő helyre. Tehát, amikor sor kerül a videós órára, már ismerősek 
lesznek számukra ezek a népmesei fordulatok. (A dőlt betűs szólásforma kivételével mind előfordulnak 
a kiválasztott mesékben.)  

• Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember s annak … 
• Egyszer volt, hol nem volt,…/ … hetedhét országon túl …, /…. az Óperenciás-tengeren is 
túl, … / … még az üveghegyen is túl, … / … ott, ahol a kurta farkú kismalac túr, volt egyszer 
egy szegény ember s annak …  
• … annyi gyermeke volt, mint a rosta lyuka … 
• Szegényebb volt a templom egerénél. 
• Egyszer csak mit gondolt, mit nem, …/elindult világgá szerencsét próbálni. 
• Megy-mendegél…/ Ment-mendegélt…  
• Meg sem állt, míg … nem … 
• Egyszer csak egy rengeteg erdőbe ér(t)… 
• Telik-múlik az idő / Telt-múlt az idő… 
• Adjon Isten jó napot, öreganyám / öregapám / felséges királyatyám…!  
• Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál…, mert különben … 
• Mi járatban vagy?/ Mi járásban vagy? 
• Ki járt itt? Idegenszagot érzek!  
• Halálnak halálával halsz8 …/ Ebek igyák a véredet! 
• Jótét helyébe jót várj! / Jótett helyébe jót várj! 
• Honnan, honnan nem egyszer csak ott terem egy … 
• S ím, halljatok csudát, (mi történt)! 
• Olyan fényes / szép / gyönyörű(séges)… volt, hogy a napra lehetett nézni, de r(e)á nem.  
• Te az enyém, én a tied, ásó, kapa, nagyharang válasszon el minket! 
• Csaptak olyan lakodalmat, hogy híre ment hetedhét országban…/ csaptak lakodalmat, hét 
országra szólót … 
• Mindjárt megtartották a lakodalmat, a fele királyságot is megkapta.  
• Rá is íratta az egész országot s a királyságát… 
•     És boldogan éltek, amíg meg nem haltak… / Még ma is élnek, ha meg nem haltak. / Ha a 
farkas bele nem fulladt volna, az én mesém is tovább tartott volna. / Aki nem hiszi, járjon utána! 
/ Így vót, vége vót, igaz vót. / Itt a vége, fuss el véle! 
 

2.3.1. A népmesei fordulatok kódjainak megfejtése 
A hallgatókkal röviden meg szoktuk tárgyalni, vajon honnan vette eredetét a „hetedhét ország” 

kifejezés. Többször is kitalálták, hogy a hét vezér földjére utal. Az Óperenciás-tenger9 a német „ober 
Enns” (az Enns folyón túl) kifejezésből „óperenciásult”, s nagy valószínűséggel a Földközi-tenger 
megfelelője, hiszen az „Óperencián” jócskán túlhaladva a tengert is megpillanthatta az utazó. 
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Az „Adjon Isten jó napot!”, valamint a „Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!” formulák igen 
kifejezően hívják fel a figyelmet az üdvözlési és megszólítási formák fontosságára.  

A halált, illetve a temetést igen érzékletesen, képszerűen jeleníti meg az „Ásó kapa, nagyharang 
válasszon el minket!” formula, s a diákok számára nem okoz nehézséget kihüvelyezni, hogy mit is jelent. 

A mesezáró fordulatokban különös jelentősége van a szórendnek. Feltétlen hívjuk fel a hallgatók 
figyelmét arra, hogy ennek is megvan a maga varázsereje. Hogy miért? Az igekötő–tagadószó–ige 
szórend igen erős nyomatékkal bír, sokkal feszesebbé válik általa a mondat, és valósággal összeesne, ha 
a szokásos szórendet követné: tagadószó–ige–igekötő. Aki kisgyermekkora óta mindig az „amíg meg 
nem haltak” szólásformát hallotta, abba oly mélyen beleivódott ez, hogy a sima tagadás (amíg nem haltak 
meg) egyenesen sutának tűnne számára.  

 
2.3.2. A magyar népmesék szereplői 
Még mielőtt sor kerülne a film megtekintésére, azt is megbeszéljük, kik szoktak szerepelni a magyar 

népmesékben: 
• szegény ember, szegény legény 
• a legkisebb testvér (általában a harmadik) 
• király, királyfi, királylány, királykisasszony 
• hétfejű sárkány10 
• vasorrú bába11 / gonosz boszorka / boszorkány / vén banya 
• (gonosz) tündér 
• óriás, bakarasznyi ember12 
• állatok: táltos paripa13, sovány gebe/csikó, ravaszdi róka, ordas farkas, nyúl, medve, 
hangya, egér, madár, griffmadár, galamb, holló, csóka, kutya, macska, béka, hal stb. 

Megtárgyaljuk, hogy a „vasorrú bába” nevében a jelző az osztják stb. bálvány-ősszobrok 
fémálarcaihoz vezet el, az ősök tiszteletével, a szellemhittel kapcsolatosan (M. Pap Gizella:1994). 
Fontos, hogy a táltos paripa alakjának megtárgyalása előtt szót ejtsünk magukról a táltosokról, a táltossá 
váláshoz nélkülözhetetlen fölös számú csontról (pl. foggal születtek, vagy hat ujjuk, két sor foguk volt). 
Ehhez nagyszerű forrásként szolgál Diószegi Vilmosnak14 a pogány magyarok hitvilágáról szóló könyve. 
A vékony kötetet gazdag képanyag egészíti ki a világfa-ábrázolásoktól kezdve a hétujjas sámánkesztyűn 
át a különböző térképekig (pl. a táltosjelölt hivatásra születéséről vallott hit elterjedéséről). „A 
táltosjelölt betegséggel történő kiválasztása, a huzamos alvás és a testének földarabolása révén való 
tudománykapása, az égigérő fa megmászása által való felavatása elénk tárja a honfoglaló magyarság 
táltosjelöltről alkotott képzeteit. A táltos felszerelése, a révülés15 idején bekövetkező állatalakokban való 
viaskodásban és az indulatszóval történő szellemidézésben a táltos ősi tevékenysége tárul elénk.” 
(Diószegi 1983:135). A könyvet mutassuk meg, mindig akad érdeklődő, akinek kedve támad elolvasni, 
kiből mikor és hogyan lett táltos. Hoppál Mihálynak az eurázsiai sámánokról szóló kiváló könyve (2005) 
seregnyi színes képet sorakoztat fel a sámánok világáról. A hallgatók felkészülhetnek a következő 
témákból egy-egy 2–5 perces kiselőadásra: Hogyan lesz valakiből sámán? (13–24); A sámánok tárgyi világa: a 
ruházat és a dob (216–238); A sámánfa ( 248–249). A sámánhitről16 szóló irodalmat természetesen csak 
apránként adagoljuk, hiszen a rajzfilmek feldolgozásakor nem táltosképzés a célunk. Mindenesetre a 
„táltos” szóhoz kérjünk a hallgatóktól szómagyarázatot, állítsák össze szócsaládját. Ezután beszéljük 
meg, hogy a „táltossá válás” a „megtáltosodik” igében is megőrződött (noha jelentésváltozáson ment 
át). Mintegy összefoglalóként ajánlanék egy alig egy oldalnyi fejezetet a táltosokról, a sámánizmus 
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nyomairól Tarján Gábor értékes könyvéből (2005:43–44). Ebből az anyagból akár egy feleleletválasztós 
feladatlap is készülhet. 

Az állatszereplőket (ravaszdi róka, ordas farkas stb.) – a táltos paripa és a sárkány kivételével – 
ilyenkor még nem nagyon részletezzük, arra a későbbiekben, egy állatmese megtekintése után kerítünk 
sort. Kimeríthetetlen humorforrás szokott lenni, amikor pl. az állathangokat, az állathívó vagy -kergető 
szavakat hasonlítjuk össze, vagy éppen azt, hogy mely állatok neve használatos becézésként azokban az 
országokban, ahonnan a diákok jöttek.  

Igen jó játéknak bizonyult a közös „hajtogatós” meseírás is, melynek során mindegyik hallgató 
megír egy részt, és valamelyik közismert fordulattal fejezi be sorait, majd úgy hajtja be a papírt, hogy 
csak a fordulat látszódjék, amiből a következő meseírónak ki kell találnia, merre „mendegélünk” épp a 
mesében, és milyen folytatás illik oda.  

A népmesei fordulatok, illetve a szereplők ismeretében a hallgatók házi feladatul saját mesét is írnak. 
Abból pedig valóságos interkulturális kutatás kerekedhet, ha a hallgatók összevetik a magyar 
mesehősöket más nemzetek népmeséinek hőseivel. 

 
3. Tevékeny videózás  

 
Nagyon fontos, hogy a videós órákon – az egyes filmek nézésekor – a nyelvtanár célirányos 

tevékenységre serkentse a hallgatókat. „Az active viewing, vagyis az aktív nézés – cseleked(tet)ve nézés – 
(Lonergan 1988: 16–17) során az összetett képi és hallott információ feldolgozása előre megadott 
szempontok vagy feladatok segítségével történik.”  

A Magyar Népmesék epizódjai feldolgozásának számtalan módját lehet alkalmazni, például: igaz (I) – 
hamis (H) – nem szerepel benne (N) feladatlap kitöltése; feleletválasztós feladatlap; a szellős mese 
szövegének bizonyos szavakkal, illetve végződésekkel való kiegészítése; táblára írt vagy 
fóliáról/számítógépről kivetített, papíron kiosztott vagy szóban feltett kérdések megválaszolása; a 
mesékben szereplő népnyelvi szavaknak és papíron kiosztott köznyelvi változataiknak a párosítása; 
egyes nyelvtani formák megfigyeltetése, kigyűjtetése, átalakíttatása; a megadott rokon értelmű 
szavaknak, illetve hasonló jelentésű kifejezéseknek a mesébe történő beillesztése, bizonyos mesefigurák 
és állandó jelzőik párosítása, a tanár által különböző mértékben „szétszabdalt” mese összerakása (melyet 
a későbbiek folyamán azzal is lehet nehezíteni, hogy kivágjuk belőle a meseformulákat).  

Ami a filmek visszajátszását illeti, természetesen csoportja válogatja, hányszor van erre szükség. 
Mivel átlagosan 7 percesek (a két leghosszabb is csak 10 perces), nem jelent gondot akár többszöri 
visszajátszásuk sem – megfelelően előkészített feladatokkal kombinálva. Jómagam a kiválasztott filmek 
mindegyikének lejegyeztem a szövegét, s lábjegyzettel vagy megjegyzésekkel láttam el őket. Ezek a 
tanári példányok pontosan jelzik, mire érdemes felhívni a hallgatók figyelmét. A másik, „szellős” 
változat a diákok számára készült, ezek nem tartalmaznak magyarázatokat, sőt, bizonyos szavak, 
kifejezések hiányoznak belőlük, s általában a film első megtekintését követően kapják kézhez. Néha 
előre kiosztom ezeket a példányokat, s ilyenkor a hallgatóknak bizonyos meseelemekből17 – megadott 
szempontok alapján – előre fel kell készülniük, de mindig marad „kitalálandó rész”, amit hallás után kell 
megérteniük. Van olyan kiegészítéses feladat, amely csak a helyesírásra szorítkozik, a Balassi Intézet 
magyarságismereti képzésén részt vevő hallgatók közt ugyanis szép számmal akadnak olyanok, akik 
számára ez a legnagyobb gond, ezért minden alkalmat meg kell ragadni a gyakoroltatására. 
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3.1. Hang nélküli videózás  
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy igen jól használhatóak ezek a rajzfilmek hangháttér nélkül is. 

Elsőnek természetesen csak egy-egy perces rész kihagyását javaslom, nagyszerű nyelvgyakorlás és 
egyben játék is, amikor a hallgatók – egymást váltva – kommentálják, mi történik a képernyőn. A 
„némafilm” viszont csak némi gyakorlás után vethető be, hiszen a meséléshez rendkívül fontos – még a 
legelső „mese-óra” előtt – beavatni a hallgatókat a magyar mesék világába, ehhez pedig 
elengedhetetlenül szükséges a meseformulák ismerete. A Balassi Intézetben az utóbbi években ún. 
magyarságismereti képzésen részt vevő diákokat tanítottam, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek. 
Többnyire harmad- vagy negyedgenerációs (fél)magyarok, akiknek gyermekkorukban ritkán volt részük 
abban az élményben, hogy otthon a szüleik magyarul meséljenek nekik. Így tehát részben egy kis 
időutazást is végzünk, amikor „meséül” tanulunk. Igen kedvező a fogadtatás a hallgatók részéről, már 
egyetlen mese megtekintése után is érdeklődni szoktak, hol vásárolhatók meg a DVD-k18.  

 
3.2. Hogyan segít a vizuális anyag? 
A filmek kitűnően megjelenítik a népművészet tárgyi világát. A rendezők nagy figyelmet fordítottak 

arra, mely tájegységről származik a mese, hogy például székely, palóc vagy bukovinai-e. Megkeresték az 
adott tájegységekre jellemző motívumokat a fafaragásokon, szőtteseken, hímzéseken, fazekas edényeken 
stb., ezek aztán visszaköszönnek a rajzfilm képi világából. A hátterek elkészítéséhez gyakran olyan 
művészeket, festőket, grafikusokat kértek fel, akik igazából nem háttérfestők, de szín- és formaviláguk a 
népmesék világát idézi.  

A filmek megtekintése után – vagy akár előtte is, de akkor csak néhány dolog erejéig – 
a hallgatókat meg lehet bízni kisebb kutatási feladatokkal, hogy nézzenek utána népművészeti 

albumokban, milyen is egy fatornyos templom, kazettás mennyezet, búbos kemence, szemeskályha, 
tulipános19 láda, tál vagy – a ruházatot illetően – a hímzett suba, ködmön, mellény, bő gatya stb., s a 
legközelebbi alkalommal hozzák el a magyarórára bemutatni csoporttársaiknak. Igen szép képanyag 
található például a Magyar Népművészet című albumban (Hofer-Fél 1975:256–281, 321–337), melyek 
láttán mindenki meggyőződhet arról, milyen alapos munkát végeztek a Magyar népmesék sorozat alkotói, 
mennyire hűségesek voltak azon apró részletekhez, „melyek a kultúrát s benne a mesét érthetővé és 
egésszé teszik” (Hoppál:1998:128).  

A filmek kapcsán szót ejthetünk a népi hangszerekről, a magyar pénzverés történetéről is20 . 
A rajzfilmekben igen látványosak a különféle átváltások. Nézés közbeni feladatként kiadható ezek 

megfigyeltetése: például a Szegény ember szőlője c. epizódban mi lesz a legkisebb fiú arcából a következő 
pillanatban (telihold), miképpen válik a Sündisznó c. film főhőse királyfivá és az általa meglovagolt kakas 
táltos paripává. Ezekre előre fel lehet hívni hallgatóink figyelmét, és megkérni őket, mondják majd el, 
mely ötleteket tartották a képi megjelenítést illetően a legsikerültebbeknek. Láthatóan mindenkit 
lenyűgöz például az utóbb említett filmben a következő mondat képi megformálása: „Örült, hogy ilyen 
jószívű a leánya, s búsult, hogy ezt a jószívű gyermekét el kell, hogy veszítse”. Az egyszerre örvendező s 
búslakodó királynak – aki mögött a magyar címer21 látható – egyik szeme ragyogó nappá változik, a 
másikból meg félhold lesz, s arcának „holdas” fele elsötétül.  

A filmek apró hibáiból22 is erényt kovácsolhatunk, ugyanis nézés közbeni feladatként szolgálhatnak. 
Például A szegény ember szőlője című filmben egy bizonyos képsor előtt ezt halljuk: „Próbálkozott 
mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni”, ennek ellenére 
világosan látni, hogy a messziről jött vitézek némelyike ennél bizony jóval feljebb ugrat, hogy lekapja a 
magas fenyőfa tetejére tűzött tárgyakat. 
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Van olyan mese (Az égig érő fa), melyben a sárkány hosszas kérlelésre elárulja feleségének, miben is 
rejlik erejének titka. Mikor aztán a főhős megküzd vele, képről-képre láthatóvá is válik, amit a sárkány 
előzőleg elmondott. Mindez hang nélkül történik, igen kényelmessé téve a tanár munkáját, hiszen le sem 
kell venni a hangot, a film maga kínálja a lehetőséget, hogy valamelyik hallgatóval alámondassuk, mi is 
történik éppen a képernyőn.  

Érdemes kiosztani a szerepeket a videó legalább kétszeri megtekintése után. Ilyenkor teljesen 
levesszük a hangot, s a képanyag alá a hallgatók mondják a szöveget. Erre egy-két ’nézés utáni’ feladat 
elvégzését követően kerüljön sor, nehogy unalmassá váljon egymás után a film többszöri megtekintése. 
Lehet olvasni is a mesét, a megfelelő beszédtempó, a helyes kiejtés, intonáció gyakoroltatása érdekében.  

 
3.3. Miben segít a hanganyag?  
A hanganyag képes olyan nyelvi összetevők közvetítésére is, melyek az írott szövegben nem 

érzékelhetők , ilyen például a magyar nyelvben az eldöntendő és a kiegészítendő kérdés intonációja 
(Durst: 2006:123). Az előbbi néha még a magyar származású diákok számára is nehézséget jelent, igen 
furcsának találják az utolsó előtti szótag „föllebbentését”. A kiváló mesemondók azonban meggyőzik a 
„kétkedőket” is, annyira természetes az előadásuk, annyira híján vannak minden sallangnak, 
modorosságnak, ugyanakkor élményszerűen érzékeltetik a mesék érzelmi gazdagságát, a hanglejtés, a 
hangsúlyok s az egyéb nyomatékosító nyelvi eszközök segítségével.  

A Magyar népmesék epizódjainak készítői a film dramaturgiáját aláfestő zenét is igyekeztek az adott 
tájegységre, illetve témára jellemző dallamokból meríteni, tovább árnyalva a képi megformálás 
hangulatát. Jól példázza ezt A kővé vált királyfi című mese feldolgozása: a szerencsét próbáló 
ikertestvérek elindulásakor az Egyszer egy királyfi dallama hangzik fel. Érdemes az egészet elénekelni vagy 
végigmenni a szövegén, mert a következő mondat nagyszerű alkalmat kínál a kötőmód gyakoroltatására: 
„De nem azért jöttem, hogy én itt leüljek…” 

(Itt jegyzem meg, hogy a Balassi Intézet magyarságismereti képzésben részesülő diákjai minden év 
októberében háromnapos tanulmányi kiránduláson vesznek részt. Ennek során bőven adódik lehetőség 
a közös éneklésre, ezt a filmet tehát már a kirándulás folyamán sikerült észrevétlenül előkészíteni.) 

A magyarórán aztán mindenki kap egy-egy kártyát, melyen például a következők állnak: beszélget, 
kitakarít, fürdik, megfőzi az ebédet, elmosogat, megfésül téged stb), majd ezeket a igealakokat / kifejezéseket 
egyes szám első személyben kell mondaniuk a fenti dal mintájára: De nem azért jöttem, hogy (én itt) 
beszélgessek, kitakarítsak, megfőzzem az ebédet, megfésüljelek stb. Ha valaki pl. a királyi udvar 
„hopmestereként” még kommentálja is, hogy az illető éppen mit mondott: De nem azért jött, hogy itt 
beszélgessen, kitakarítson, megfőzze az ebédet, megfésüljön téged stb., még tudatosabbá válik a felszólító mód 
használata, és erősebben rögzülnek ezek a formák. (Akadnak olyan diákok, akik már-már verset 
faragnak a dallamhoz: De nem azért jöttem, hogy én megöleljem / hogy én megetessem / hogy én megfürösszem 
stb. 

A kővé vált királyfi című filmben, amikor az egyik fivér találkozik egy vénasszonnyal, a zene – annak 
számára, aki ismeri a játszott melódiát – sejteti, hogy pórul fog járni a királyfi, hiszen az Egy boszorka 
van, három fia van23… szól a háttérben. (Több filmben is felcsendül, valahányszor feltűnik a mesében 
egy-egy boszorkányfigura, s az Egyszer egy királyfi melódiája úgyszintén, mikor egy királyfi hosszú útra 
indul, tehát ezeknek a dallamoknak kulcsszerepük van.) 

A következő zenei betét: a Repülj madár, repülj kezdetű csodaszép, csíki népdalt24 idézi, melyet a film 
megtekintése előtt okvetlenül hallgassunk meg Sebestyén Márta előadásában. Néhány célirányosan 
kihagyott szó beíratásával a helyesírást is gyakoroltathatjuk: repülj, vidd el, mondd meg. Jó játék, ha a 
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diákok valamilyen módon jelzik, egy-két-három ujjuk, vagy kis cédulákra írt számok felmutatásával, 
melyik dallam hallható éppen a filmben.  

A film igen kifejező zenei háttere minden bizonnyal nagyban hozzájárult a japán különdíjhoz. 
A sorozat legújabb DVD-jén található Marci és az elátkozott királylány c. epizódban a Cickom, cickom 

kezdetű népdal melódiája hallható. Hívjuk fel hallgatóink figyelmét arra, hogy a dal szövegében a 
samanisztikus varázslás emlékeit őrzi a „Szita, szita, péntek, szerelem csütörtök, dobszerda25” rész, 
hiszen a visszafelé mondás a varázslások alkalmával volt szokásos. A dob és a szita a sámánkodás 
kellékei, a szerda és a péntek a szerelem és a tűzhely körüli tennivalók napja, illetve a szerda a lakodalom 
napja is.  

 
3.4. Nézés utáni feladatok 
A film megtekintését követően hasznos szituációs játékokat lehet játszatni a hallgatókkal – a 

meséből kiindulva, de csak egy-egy párbeszéd erejéig szorítkozva rá, igen hamar váltva olyan 
szerepjátékokra, amelyek a mindennapi társalgási szokásokat elevenítik fel. Ez általában úgy történik, 
hogy a hallgatók páronként húznak egy-egy borítékot, melyben két kártya található, ezeken a 
legkülönbözőbb párok26 neve szerepel, A kártya hátoldalára írt utasításoknak megfelelően meg kell 
szólítaniuk, illetve üdvözölniük egymást, majd egy 2–3 perces helyzetgyakorlat következik, melynek 
során bőven van lehetőség a rögtönzésre. Legjobb, ha a diákok párban két-két szerepet játszanak 
felváltva egymás után – úgy, hogy forduljon a kocka, ha az egyik szituációban az egyik volt az idősebb 
vagy a ranglétrán feljebb álló, akkor az utána következő jelenetben fordítva legyen, így senki sem 
érezheti magát beskatulyázva. 

A mesékben előforduló megszólítási formákból kiindulva (kigyelmed, maga stb.) kerítsünk sort a 
magázás, önözés kialakulásának megtárgyalására (Bárczi: 260–262). Az igen érdekes nyelvtörténeti 
adalékok (pl. hogyan alakult ki a kend a kegyelmed szóból, ki alkotta az ön megszólítást), továbbá a 
hozzájuk kapcsolódó nyelvtani és pragmatikai gyakorlatok segítenek eligazodni a hallgatókat. 
(Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a formális-informális nyelv használatára a magyar származású 
hallgatók esetében, akiknek kezdetben számtalan gondjuk származik abból, hogy mindenkit letegeznek. 
S mivel jól beszélik a nyelvet, számos alkalommal elvárnák tőlük a mindennapi élethelyzetekben 
(vásárlás, ügyintézés, orvos), hogy tisztában legyenek azzal, kit mikor kell tegezni, magázni, önözni vagy 
éppen tetszikelni.  

Kiváló lehetőséget nyújtanak a mesék a külföldiek számára igen nehéznek bizonyuló magyar 
műveltető szerkezet megtanítására, hiszen a történetekben igen sokszor szerepel parancsokat osztogató 
király, kinek utasításokat tartalmazó szavait a mesemondó műveltető igével adja vissza. A 
szerepjátékok27 során számos alkalom nyílik a műveltető szerkezeteknek a kötőmóddal történő 
feloldására.  

Megjegyzem, egyedül a melléknévi igenevek bizonyultak mostohagyereknek, csak elvétve akad 
belőlük ebben az amúgy páratlanul gazdag nyelvi anyagban, s jellemző módon, különböző ételnevekben 
fordulnak elő: cukorba forgatott sült malac, tejben sült dióbél. A mindennapi társalgásban is az ételek 
neveiben használjuk a leggyakrabban (pl. pácolt sonka, párolt zöldség, rakott krumpli, rántott csirke, sült 
hal, töltött káposzta, tűzdelt nyúlgerinc, vagdalt hús stb.), tehát teljesen természetes közegben fordulnak 
elő a mesében is.  
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4. A tantermi videózás hasznosítása 
 
A nyelvtanulók a rajzfilmek megtekintése és feldolgozása során a magyar közösségi identitástudat 

számos elemével találkoznak, például a meseformulákban rejlő, nemzedékekről nemzedékekre 
áthagyományozott „rejtjelezett” információkkal, melyek kibontása során fokozatosan gyarapodhatnak 
történelmi, néprajzi, nyelvtörténeti ismereteik. (Volt olyan magyarságismereti képzésen részt vevő 
amerikai magyar hallgatóm, aki – a népmeséket megismerve és megkedvelve – év végi hungarológiai 
záródolgozata témájául Az égig érő fa c. mese három különböző változatának összehasonlító elemzését 
választotta, és ebben a rajzfilmes verzió motiválta. Egyik lengyelországi tanítványom így fogalmazott: 
számára egyfajta beavatási szertartással ért fel, hogy az egyetemi magyar órán eredetiben hallhatta a – 
gyermekkorában a lengyel televízióból megismert – Magyar népmesék rajzfilmsorozat bizonyos részeit, s 
így a „körön belülre került”.  
Mivel a népmese az élőbeszéd művészete, igen alkalmasak ezek a rajzfilmek annak szemléltetésére, 
milyen sokféle lehetőséget kínál a magyar nyelv az érzelmek, az indulatok, a nyomatékosítás 
kifejezésére, mely formák a nyelvkönyvekben bizony csak hiányosan vagy ritkán szerepelnek. Ezeknek 
az eszközöknek az ismeretében sokkal gazdagabbá és használhatóbbá válik a hallgatók nyelvtudása. 
 
5. Összegzés 
 
A Magyar népmesék rajzfilmsorozat legsikerültebb darabjainak bemutatásával a nyelvhasználat szinte 
minden elemét gyakoroltathatjuk hallgatóinkkal – szórakoztató, mégis rendkívül hatékony formában. 
(Hogy melyik mese milyen kérdéskör tanítására alkalmas leginkább, azt a mellékletben28 sorolom fel.) 
Úgy vélem, nem kell agyonmagyarázni, teljesen darabokra szedni egy-egy mesét. A hallgatóságra 
leginkább „ráférő” nyelvi jelenségekből egyet-kettőt válasszunk ki, és a tanítás jelentős részét bízzuk 
nyugodtan a kép- és hanganyag, a film megtekintése előtti, közbeni, majd utána következő feladatok, 
valamint a dalok erejére, és akkor örömmel tapasztalhatjuk majd, hogy a többszöri megerősítés révén 
milyen jól megértik a hallgatók a meséket, miközben a különféle nyelvtani szerkezetek, valamint a 
szókincs is szilárdan rögzül bennük.  
Melegen ajánlom minden nyelvtanár figyelmébe – akik a magyart mint idegen nyelvet oktatják 
középszinttől felfelé – a Magyar népmesék sorozat által kínált felfedeztető módszereket a felkészültségi 
szinteknek megfelelő nehézségű feladatokkal. 
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1 Egy 5 perces kiselőadás keretében – Gőzsi Katalin tanulmánya alapján – a hallgatók képet kaphatnak a magyar 
animáció aranykoráról (1980-86), arról, hogy a Pannónia Stúdiót „negyedik évtizedének kezdetén a világ öt 
legjelentősebb rajzfilmstúdiója között tartották számon, a Walt Disney, a Hanna-Barbera, a Szojuzmultfilm és a japán 
Toei társaságában.” 
2 Jankovics Marcell Küzdők c. színes animációs filmje a rövidfilm kategóriában, 1977-ben elnyerte a Cannes-i 
Filmfesztivál első díját; az Arany Pálma-díjat. 
3 Haladó nyelvtanulók számára a film megtekintése előtt ajánlhatjuk Hoppál Mihály egyik tanulmánykötetéből a 
Népmese és rajzfilm c. fejezetet, mely a Fehérlófia szerkezetéről szól.  
Egy kiselőadás keretében érdemes szót ejteni a magyar mitológia világfelépítéséről, a háromszintű (alsó, középső, felső) 
világról. http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90smagyar_vall%C3%A1s 
Ha már megnézték a filmet, hívjuk fel figyelmüket a Bëlga együttes Fehérlófia című, nagysikerű számára, mely a 
YouTube-on is megtalálható: (Bëlga 3 – Zsolti, a béka, 2. rész) 
http://megabeat.network.hu/blog/megabeat_klub_hirei/belga_feherlofia__1_resz__dalszoveg 
http://megabeat.network.hu/blog/megabeat_klub_hirei/belga_feherlofia__2_resz__dalszoveg 
4 Tegyünk említést arról is, hogy Rofusz Ferenc 3 perces, Légy c. filmje 1981-ben Oscar-díjat kapott.  
http://www.origo.hu/filmklub/20071206-nezd-meg-az-elso-oscardijas-magyar-filmet-rofusz-ferenc.html  
5 Huszonhét országban vásárolták meg a sorozatot. Olaszországban az állami televízió, a RAI1vasárnap délelőttönként 
vetíti, s rendkívül jónak biznyult a fogadtatása. Japánban a DVD-formátum mellett mesekönyv-átdolgozásban is 
megjelent. 
6 Két esetben tettem kivételt: A kicsi dió c. mese kiválasztásával, melyben egy viszonylag hosszú monológ található. 
Egyrészt a mívesen ízes beszédű mesemondó (Bánffy György) miatt választottam, másrészt azért, hogy a hallgatók az 
egymás után sorjázó példákon világosan lássák, kire utalnak a határozatlan ragozásban használt tárgyas igék, pl.: jól 
megvertek, kínoztak, megsütöttek, meg is égettek, kitettek, gyúrtak, behoztak stb. Egy – általam „suttogós”-nak 
elkeresztelt – játék során, a csoport egyik tagja (a kenyér szerepében) elsuttogja az őt elvinni akaró ördögnek, hogy 
mennyire meggyötörték, mennyi mindent kellett tűrnie. (Érdekes módon mindig nagyon figyelnek a többiek, amikor 
suttogóra fogja valaki a hangját. Előtte csendben ül az „ördög” – a játék kedvéért tehetünk a fejére egy krampusz-sapkát 
– és egyre ijedtebben hallgatja a „kenyér” panaszáradatát. Mielőtt a monológ véget érne, a kenyér hangosan kiáltsa 
drámai hangon: „engem” (, az „ördög” pedig ennek hallatán rémülten meneküljön el (vegye le a sapkáját). A suttogás 
által finoman jelezzük, rejlik még valami ezekben a mondatban, amit kimondani ugyan nem mondunk, csak beleértjük a 
mondatba. Csakhogy nem mindig az „engem” érthető bele. Ennek érzékeltetésére (szókártyák segítségével, melyeken 
csak ennyi áll: elver vagy elvisz, malom stb.) okvetlenül játszassuk el a hallgatókkal úgy is, hogy a sokat tűrő 
„kenyeret” egy – a közvetlen közelében ülő – másik „suttogó” kezdje el sajnálni– Ó, te szegény! Jól elvertek. A 
következő így folytathatja: Jaj, te szegény, látom, megkínoztak! A harmadik: Szegénykém, igaz, hogy elvittek a 
malomba? A negyedik: Meg is égettek, te szegény? (Az utolsó egyre erősödő hangon: Szegény pára! Nagy vaskéssel 
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darabokra vágtak/hasogattak téged? A hallgatókban így tudatosítsuk: mindig az adott helyzet függvénye, mikor utal az 
ige egyes szám 1. személyű tárgyra (engem), s mikor 2. személyűre (téged).  
A másik, egyes szám 1. személyben elmondott mese a világsikerré vált hazugságmese: Hogyan telt a gyerekkorom? 
(Kiváló alkalmat szolgáltat a hallgatók képzelőerejének felcsigázására, hasonló jellegű mese írására.) 
7 Szabó Gyulával kapcsolatban említsük meg, hogy 2006-ban megkapta a Nemzet Színésze címet. Hogy a hallgatók 
számára világos legyen, mit is jelent ez az elismerés, mi alapján ítélik oda a Nemzet Színésze, illetve Színésznője címet, 
nézés előtti feladatként egészíttessünk ki velük egy erről szóló, rövid szöveget. (A beillesztendő szavakat, kifejezéseket 
egy külön oszlopban adjuk meg, jól összekeverve sorrendjüket.) 
Ha tehetjük, képeket is vigyünk be az órára az illető művészekről, vagy kerestessünk a hallgatókkal.  
8 Figura etymologica – Noha ez a formula nem szerepel a kiválasztott mesékben, említsük meg, s utaljunk egyéb 
előfordulására (mint pl. a Halotti beszédben); Világ világa, Virágnak virága! (Ómagyar Mária-siralom) 
9 http://mese.lap.hu/#b11236109 
 
10 Népmeséink sárkányalakja teljesen különbözik a nyugat-európai mesék sárkánygyík típusú állati szörnyetegétől, 
hiszen tulajdonképpen emberi alak (amint a Magyar Népmesék c. rajzfilmsorozatban is ábrázolják). „Várkastélyban 
lakik, elrabolt földi nővel él, buzogány és kard a fegyvere, a főhős ölre megy vele, birkózva győzi le. Emberi mivoltát 
szörnnyé csak az változtatja, hogy több (6, 9, 12) feje van és óriási termetű démon.”(Solymossy 1991:84) Amikor csak 
egy sárkány a főhős ellenfele, az hétfejű szokott lenni, ez a sárkány állandó jelzője.  
11, Azoknak, akik behatóbban szeretnének foglalkozni a témával, ajánljuk figyelmébe Solymossy Sándornak a vasorrú 
bábáról és az ural-altaji hitvilágról szóló rendkívül érdekes tanulmányát (1991:42-64, 170-176). Az ural-altajiak szerint 
az elhunyt ős felszabadult lelkének – a sírhelyen kívül – az eredeti otthonában is kell egy hüvely, amibe beköltözhet. Ez 
vezetett az ún. házibálvány, szellembábu készítéséhez. (Családfőnek nagyobb, nőnek, gyereknek kisebb készült, mindig 
a legközelebbi családtag készítette el.) A durván faragott, kisméretű bábot a ház szembetűnőbb helyén állították fel. A 
fejen és az arcon, esetleg a karokon kívül a többi testrészt nem is kellett megformálni, annyira körül volt bugyolálva az 
elhunyt ruhájával, illetve állatbőrrel. Áldozati állat leölésekor mindig ennek a bábunak adták az ún. tiszteletdarabot 
(vagyis az első vérrel, húsdarabbal bekenték a bálvány arcát). Az arcot fémlappal (bádog-, réz-, vaslappal, később pedig 
tükörrel) borították, nehogy beigya a nedveket a fakép, s emiatt maszatos maradjon. (A „faképnél hagy” szólásunk (1. 
cserbenhagy 2. szó nélkül otthagy vkit) talán éppen innen ered, hiszen a bálványt mindig otthon hagyta – mintegy 
elhagyta – a családtagja, amikor hazulról elment valahová.) A bábu fémarcán jelezték a szemét, a száját és az orrát, 
mely egy külön beillesztendő, hegyesedő cső volt. Ennek az emléke maradt fenn a „vasorrú bába” kifejezés jelzőjében. 
(A „bába” szó szláv jövevényszó, pl. az oroszban és a lengyelben a bűbájos banya neve: Baba Jaga).  
12 Mely alatt «kisebb (a szétfeszített hüvelyk és a mutató ujj, nem pedig az előbbi és a kisujj közé fogható) arasznyi»-t 
kell értenünk. (http://www.kislexikon.hu/babszem_janko.html) 
13 A táltos ló igen gyakori szereplője a magyar mesekincsnek. „Jellemzői: 1. A táltos ló jövendő tulajdonosa rendkívüli 
módon tudja meg, hogy miként juthat a táltos lóhoz, 2. a leendő táltos hitvány, rossz gebe, 3. nemhogy ő vinné hátán a 
gazdáját, hanem ellenkezőleg, a hős cipeli; közben meg is döglik, de újraéled, 4. a hitvány állatot a hősnek meg kell 
mosnia, ekkor változik át táltos lóvá, 5. amikor a hős valamilyen vállalkozásra indul, eleven szénnel kell megetesse 
táltos lovát (így válik a hitvány gebéből táltos ló) 6. a táltos ló – gazdájával a hátán – elhagyja a földet, felemelkedik a 
levegőbe, s oda megy vele, ahová gazdája akarja.” (Diószegi: 1983:78)  
Itt jegyezzük meg, hogy a pogány magyar nép emberfeletti képességű személyeinek, táltosainak is nélkülözhetetlen 
eszköze lehetett a varázsdob. Vagy szellemeket idézett vele, vagy rajta ülve hagyta el a földet, s ment el a szellemek 
birodalmába. A dob tehát a táltos hátaslovát, „táltos lovát” jelképezi. A táltos paripa parázzsal való etetése pedig 
valószínűleg azt a szertartást idézi, amikor a sámánkodás előtt a dobot a parázs fölé tartották, hogy a melegtől szépen 
megfeszüljön a bőre. 
14 Az erősen haladó szintű hallgatóknak mutassuk meg Diószegi Vilmosnak, a magyar néphitkutatás kiemelkedő 
alakjának A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben c. kötetét is. A táltos égig érő fájáról, létrájáról és a 
sámánfáról igen értékes információkat találhatnak benne a hallgatók. (1998:270-293)  
15 Karácsony közeledtével tanítsuk meg hallgatóinknak a Sebestyén Márta és Szörényi Levente Jeles napok c. CD-jén 
található regöséneket, melynek refrénje: „Haj! Regő rejtem, ezt is megadhatja az a nagy Úristen!” A „haj! regő rejtem” 
eredeti jelentésében révülésre, vagyis természetfeletti lények idézésére szolgált (Diószegi 1998:132) Magasabb nyelvi 
szinten kutatási feladatul kaphatják az érdeklődők, nézzenek utána, honnan származnak az extázis magyar műszavai: 
révül, rejtezik. (Diószegi 1998:316-328).  
16 Diószeginek a Sámánizmus c. könyve középhaladók számára is ajánlható, könnyűszerrel elolvashatják a „Sámáni 
világkép” fejezetet (20-29). Hívjuk fel az érdeklődő hallgatók figyelmét a vékony kis kötet utószavára, melyben 
Morvay Judit Diószegi Vilmos életútját tárja az olvasók elé (105-118).  
17 Például Az égig érő fa esetében a világfa után kell nyomozniuk, a Király kis Miklós c. mese kapcsán pedig az a 
feladat, hogy nézzenek utána, általában kik a főhős segítői (itt: Messzinéző, Messzilépő), és kik az ellenfelei, ellenségei: 
(itt: a 3, 7, 12 fejű sárkány, ill. a bakarasznyi ember). 
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18 A Magyar népmesék rajzfilmsorozat epizódjai az Alexandra Könyvkiadó gondozásában nem csak DVD-n, hanem 
már könyvformátumban is kaphatók – a rajzfilmek képanyagából származó csodaszép illusztrációkkal. Szabó Gyula és 
Molnár Piroska hangján hangoskönyv formájában is a megvásárolhatók a Magyar népmesék sorozat meséi. (Általában 
nyolc mese található egy-egy kötetben.) Több meséből (pl. A sündisznóból) puzzle-könyv is készült, de ezek a 
keménylapos könyvecskék is tartalmazzák az egyes mesék teljes szövegét. (Hallgatóink egy része a hazájában aktív 
tagja a cserkészetnek, s ezek az anyagok nagyon jól szolgálhatják tevékenységüket.)  
19 A népművészetünkben oly gyakori tulipánmotívumról ajánljuk Hoppál Mihály Tulipán és szív c. könyvecskéjének két 
idevágó részletét. (30-31, 47-50).  
20 A sündisznó c. filmben szereplő „csizmadia tallér” kapcsán a szótárhasználatot is gyakoroltathatjuk a hallgatóinkkal 
(Csak a tájszótárban fogják ugyanis megtalálni – 4 krajcáros rézpénz jelentésben) A világhálón pedig érdemes 
megnézni: A magyarországi pénzverés történetéből  
http://www.staff.u-szeged.hu/~kofalvi/numizmatika.html#mpénzverés 
A magyar pénzverés rövid történeti áttekintése http://www.pszfz.bgf.hu/konyvtar/penztar/penztort.htm 
Pénznézde – http://www.pszfz.bgf.hu/konyvtar/penztar/penznezo.htm 
21 Ezt is figyeltessük meg, egy rövid kis címertörténet alapjául szolgálhat, melyhez jobbnál jobb segédanyagok 
találhatók könyv formájában (Ruffy:1988), (Laszlovszky:1989), de interaktív órát is tarthatunk, a Magyar 
nemzetismeret külhoni magyar diákoknak c. rendkívül jól összeállított anyag segítségével, ha megfelelő számítógépes 
terem áll rendelkezésünkre.  
22 (Azt is észre szokták venni a diákok, hogy – bár A sündisznó c. mesében a király lábai között látható a kis 
tüskésdisznó – , a mesélő így mondja: Hát egy kicsi sündisznó van a lába alatt. A kővé vált királyfi című mesében ezt 
halljuk: „Vándorolt az öregebb testvér, míg egyszer csak elért egy városba. Az be volt húzva fekete posztóval.” (Hiába 
keressük, hol van behúzva, csak egy vékony sávnyi, gyászkarszalagra emlékeztető fekete posztó látszik a háztetőn.)  
23 Ezt a dalt érdemes kánonban is elénekeltetni diákjainkkal.  
24 Repülj madár, repülj, Menaságra repülj, kedves galambomnak gyenge vállára ülj! (Érdekességként megemlítem, hogy 
pünkösdkor a „magyarságismeretis” hallgatókkal kb. 8-9 napra Erdélybe szoktunk utazni, s a Menaságot is érintjük. A 
Menaság elnevezés a „Ménes ág”-ból ered, mivel régen az emberek errefelé lótenyésztéssel foglalkoztak, és a falu a 
ménesekről kapta a nevét. Állítólag mindmáig sok lovat tartanak. Ezzel a dallal tehát egy kicsit az erdélyi utat is 
előkészítjük. 
25 http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/103.html 
26 Pl.: tanár – diák, tanító néni – kisdiák, orvos – nővér, vevő – eladó, férj – feleség, főnök – beosztott, igazgató – 
titkárnő, (déd)nagymama – (déd)unoka, kalauz – utas, idős szomszéd – kisgyerek, ellenőr – utas, benzinkutas – vezető, 
tizenéves szerelmespár stb. 
27 Erre szolgál például az állandóan kérdezgető, nagyothalló szolga, s a neki szájbarágóan, igen 
hangosan felelgető társa jelenete: – Hé, mit parancsolt a király? – Azt, hogy azonnal tűzz(él) egy 
arany selyemkendőt a fenyőfa tetejére. – Micsodát? – Egy a-rany se-lyem-ken-dőt. (Közben a 
szótagolást is gyakoroltathatjuk.) 
28 1. sz. melléklet: Mesék címe – Feldolgozható tananyag; 2. sz. melléklet: a mese címe, hány szóból áll, hány perces a 
belőle készült rajzfilm, ki a mesemondó, a film melyik DVD-n található 


