
Mese nélkül felnőni – Mikolasek 

Zsófia előadása Bakonysárkányon 

Bene Nikolett 

Április ötödikén a kora esti órákban gyűltünk 

össze a bakonysárkányi könyvtárban, hogy 

meghallgassuk, milyen hatásai vannak annak, ha 

egy kisgyermeknek nem mesélnek. Az előadó 

Mikolasek Zsófia, a megyei könyvtár munkatársa 

volt.  

 

Mikolasek Zsófia. Fotók: Bene Nikolett. 

Zsófia sok érdekes dolgot mesélt, ezekből 

ragadok ki számomra néhány új gondolatot. 

 A mesék a gyermek gondolkodását, 

szókincsének bővültségét segítik, ez 

nyilvánvaló.  

 Érdekes azonban az a megfigyelés, hogy 

azok a gyerekek, akiknek sokat olvasnak 

verbálisan erőszakosabbak társaiknál, míg 

akiknek nem, ezt az erőszakosságot 

tettlegességben vezetik le, nem tudnak 

uralkodni a bennük lévő érzelmeken, nem 

tudják megfogalmazni azt. 

 Az iskolában nem csupán magyar órán 

teljesítenek jobban azok, akik sok mesét 

hallgatnak, hanem minden tantárgyból 

jobban jeleskednek. 

 Minden életkornak megvan a mesetípusa, 

nem szabad például 3-4 éveseket 

tündérmesékkel terhelni. 

 A mesék, a mesélés fontos nevelési 

eszközök lehetnek, mert egyfajta 

kommunikációs folyamat részeként 

működnek, melyben a gyermekeknek 

érthető nyelven adnak át információkat, 

megoldási javaslatokat a bennük lejátszódó 

belső konfliktusokra. 

 Nagyon fontos a mesemondó személye! A 

családban általában az anya feladata a 

mesélés. Ez nem mindig jó, mert a 

gyerekeknek úgy rögzül, hogy ez a feladat a 

nők dolga, és a fiúk ezért is olvasnak 

nehezebben vagy nem is, mert úgy 

gondolják, hogy nekik nem is kell, mert a 

női szereppel azonosítják azt. 

 A szülőnek és gyermeknek is jó, ha 

olvasnak, érzelmileg szorosabb kapcsolatot 

alakít ki.  

 Fontos, hogy a megkezdett mesét mindig 

olvassuk végig, ne rakjuk félre azzal, hogy 

majd holnap folytatjuk. 

Érdekes játékba is bevont minket az előadó. 

Gyermekkori-fiatalkori frusztrációra okot adó 

élethelyzeteket sorolt fel, és megkért minket, 

hogy találjunk egy olyan mesét, amely feloldhatja 

azt. (Javaslom az olvasóknak, hogy 

gondolkodjanak el ezen Önök is, a Kemlib júniusi 

számában eláruljuk a megoldást!) 

Az élethelyzetek tehát:  

− A szülőkről való leválás,  

− Az azonos nemű szülővel való versengés 

− A felnőtté érés akadálya,  

− Serdülőkorral járó passzivitás 

Jó hangulatú, interaktív estét tölthettünk el. Külön 

öröm volt számomra, hogy a végén a résztvevők 

is bekapcsolódtak a beszélgetésbe, és elmondták 

saját tapasztalataikat a témakörben. 

 


