
Műmese  

 

Szokatlan könyv – nem a rendkívüliség jegyében, hanem az eredeti 

ötlet megvalósulásának látványa miatt. A Nemzeti Tankönyvkiadó  

által megjelentetett gyűjteményt egyfajta ötletes, kedves és tanulságos 

újszerűség jellemzi. Akár hagyományteremtő szándéknak is nevezhető 

újdonság. 

 

A hagyományteremtés Lesznai Anna kezdeményezésére kezdődött, 

Meseszövés címmel (ez a kiadvány ma is megtalálható a Nemzeti 

Tankönyvkiadó honlapján), ezt követte a második pályázat, a Képek 

krónikása (a Mátyás-emlékév kapcsán), majd a harmadik meseíró 

pályázat, a legújabban megjelent kötettel, mint szép eredménnyel. 

Benne a meseíró képzeletnek egyetlen részlet szabott határt: a 

festmény, amelyhez kapcsolódnia kellett a kitalált történetnek.  

 

Alaposabban körbejárva a diákok elé kitűzött feladatsort, a 

feladványként, kiindulópontként megadott festményeket, kitűnik, 

hogy a diákok a magyar festészet történetének jelentős alkotóitól 

válogatott összeállításból bármelyiket választhatták. Így az egyéni 

képzelet a legszabadabb szárnyalásban képzelhette el a mesét a kép 

mögé. És a megírt mesék annyi érzésről, beleélő készségről 

árulkodnak, álmodozásról bizonykodnak, hogy az szinte hihetetlen.  

 

A (kész) összeállítás bevezető írásában Czecze Enikő tanárnő sem 

tudott a gyermeki szavak bájosságától megválni, több fiatal tehetség 

meséjének részletével jelzi, pár mondat erejéig, milyen különleges 

eredményeket csillantott meg a felhívás. A Magyar Nemzeti Galéria 

képállományából jó ízléssel Szűcs György főigazgató-helyettes 

válogatott.  

 

A festmények kötetbeli sorendjében Ligeti Antal, Than Mór, 

Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Zempléni Tivadar, Fényes 



Adolf, Csontváry Kosztka Tivadar, Csók István, Bortnyik Sándor, 

Bernáth Aurél, Paizs Goebel Ernő, Aba-Novák Vilmos, Korniss 

Dezső, Anna Margit, Kocsis Imre, Gedő Ilka, efZámbó István és 

Roskó Gábor műveit válogatta össze.  

 

A fesmények mellé írt (rendkívül) tömör és találó elemzései segítik a 

könyvben az eligazodást, utánuk következnek a képekhez írt díjazott 

mesék. Egy-egy kép után kettő-három is, attól függően, hogy hány 

fiatalnak támadt jobbnál jobb meseötlete a látottakhoz. Egyúttal 

vállalta a kötet beköszöntőjének megírását is, melynek stílszerű 

kezdésével nemcsak kortörténetet rajzol meseszerűen, de az olvasót 

felkészíti a festészet és irodalom közti hidat verő mesék befogadására. 

 

Az országos felhívásra 385 pályázat érkezett, közülük 32-t díjaztak. 

Ezekből, a gyerekek által írt mesékből állt végül össze a kötet színe-

java. Így lett a címe is: Műmese (Nagy mesterművekhez írt kis mesék. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2010.) 
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