TÜNDÉRSZALAG GYERMEKANTOLÓGIA
– KORTÁRS MESÉK GYŰJTEMÉNYE
Az Apáczai Kiadó gondozásában látott napvilágot az az egyedülálló válogatás, amely a kortárs gyermekirodalom gyöngyszemeit köti
egy csokorba. Mesék, történetek, világok, szerepek és szereplők – ez
a Tündérszalag.

Már régóta foglalkoztatott az a gondolat,
hogy hogyan lehetne
a „meséket”, a mai
kortárs gyermekköltészetet becsempészni
az iskolai hétköznapokba, hogyan lehetne a tanítás egyik
meghatározó és nélkülözhetetlen elemévé tenni a meseolvasást. Egy év leforgása alatt az ötletből kezdeményezés lett,
a kezdeményezés mellé számtalan támogató csatlakozott,
és így testet öltött a Tündérszalag.
Hiszem, hogy minden gyermek megérdemli, és minden
gyermeknek szüksége van arra, hogy meséljenek neki.
Hiszem, hogy az igazi mesék képesek hatni, jó irányba
befolyásolni mind a gyermekek, mind a felnőttek életét.
Hiányzik a mese az emberek életéből. A mai világban
„helikopter-szülők” nevelik fel gyermekeiket, akik ma
a felgyorsult világgal csak úgy képesek lépést tartani, ha
a beszélgetéseket, a meseolvasást és az együtt töltött időt
lerövidítik, egyszerűen lemorzsolják a mindennapokból.
Pedig a mese, a meseolvasás varázslat. Hagyja szárnyalni
a fantáziát, hagyja játszani a képzeletet, hagyja szabadon
engedni a gondolatokat. Így képesek vagyunk elrugaszkodni a gondoktól, problémáktól; képesek vagyunk a
mese idejéig csak a mesében élni és a mesében hinni.
Közel harminc éve nyitom meg újra és újra a tanévet az
első osztályos gyermekeknek, és egyértelmű tapasztalatom az, hogy igenis áhítoznak a gyermekek a mesékre.
Igényük van arra, hogy a magyarórákon újabb és újabb
történeteket ismerjenek meg azáltal, hogy felolvasom
nekik a meséket. Leírhatatlan élmény látni azt, hogy
egy-egy történet milyen rajzokra ihleti a kisiskolásokat.
A jó-rossz harca, a gonosz legyőzése, az elesettek segítése,
a királylány megmentése, az állatok és a természet szeretete olyan részletei ezeknek a történeteknek, amelyek
újabb és újabb ösztönzést adnak a gyermekeknek. Ösztönzést adnak arra, hogy a képzeletükben megjelenő kép-
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sorok az előttük lévő papíron keljenek életre. A tanításnak, a nevelésnek eme szegmensét szeretném, szeretnénk
hangsúlyozni, szorgalmazni ezzel a kötettel.
Mitől egyedülálló a Tündérszalag? Tudomásul kell vennünk nekünk, tanítóknak, hogy a mai gyermekek, a
mai első osztályosok egy merőben új generáció alanyai.
A szakirodalom szerint a mai gyermekek „cybergyerekek”.
Ők máshogyan és másra fogékonyak. A tanításnak is idomulnia kell ehhez a változáshoz egyrészről, de ugyanakkor meg kell tartanunk az örök alapértékeket, az örök elveket és alapokat. Nevelnünk kell.
A mai kortárs gyermekirodalom is idomult az „új” gyermekek igényeihez. A mai mesék a maguk nemében,
ugyanakkor a klasszikus mesék jellemzőivel nem, vagy
csak részben írhatók le. Egyfelől tehát idomultak e történetek az új generációhoz, másfelől idomultak az új, megváltozott élethez, mindennapokhoz. Ma már nem királyok és királykisasszonyok próbatételeiről olvashatunk,
már nem a három fiúból a legkisebb próbál szerencsét,
hanem Rufusz Rafaelről, aki nem tudott elaludni, vagy
a Csillagszemű és Szivárványos bogarakról, amik különböző helyzeteket és problémákat oldanak meg. A mai
gyermekeknek erre van szükségük. E történetek nekik,
hozzájuk szólnak. Az ő életükből, az őket körülvevő világból merítik e történetek a szereplőket és a szituációkat.
Az Apáczai Kiadó adott ki elsőként egy olyan könyvet,
amely mint gyermekantológia a kortárs gyermekirodalom mellett szól, s ennek köszönhetően felhívja a figyelmet az új mesék és történetek jelentőségére. Esztergályos
Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója teret és le-

hetőséget adott arra, hogy a Szivárvány Rímek – amely a
kortárs verseket sűríti egy kötetbe – méltó folytatásaként
elkészülhessen a Tündérszalag.

Hiszem, hogy az antológia darabjai egytől egyig szeretetet
közvetítenek, fokozzák a gyermekek jókedvét, boldogságát, s hozzájárulnak a fejlődésükhöz.
Amikor Gombos Péterrel, a Magyar Olvasástársaság alelnökével együtt dolgoztunk a Tündérszalagon, azt a célt
tűztük ki magunk elé, hogy olyan meséket válasszunk e
kötetbe, amelyek felkeltik a 6–10 éves gyermekek érdeklődését, és kíváncsivá teszik őket. Ezekre a könyvrészletekre
Kovács Eszter, a Pagony Kiadó főszerkesztőjének segítségével, hasznos tanácsaival leltünk rá, illetve személyes
tanítási tapasztalataim vezettek el hozzájuk. Ez utóbbi
csoportba tartoznak azok a történetek, amelyeket lélegzetüket visszatartva, folyamatos vágyakozással a folytatás
iránt követtek figyelemmel az első osztályos gyermekek.
A meseolvasás, mesehallgatás mellett az író-olvasó találkozóknak is meghatározó szerepük van. Ezek a dél-

utánok igen magas hatásfokúak. A megismert történetek
az íróikkal való találkozás során igazán közel kerülnek a
gyermekekhez. Számtalan kérdés és válasz apró részletekre
derít fényt, újabb és újabb varázslatos pillanatot alakít ki a
történet az író és a gyermekek között. Nálam a tanítás során már programszerű esemény, hogy egy mese elolvasása
után egy író-olvasó találkozót szervezek a gyermekeknek.
Ezeken a könnyed, fesztelen délutánokon a szerzők, írók
a gyermekek barátaivá válnak, partnerként mesélnek a
történeteikről és önmagukról. Csodásak ezek a találkozók. Büszke vagyok arra, hogy a Tündérszalag meseantológiában megjelent mesék íróival személyes barátságban
vagyok, és sokukat bemutathattam egy-egy író-olvasó találkozón a gyermekeknek. Az antológia szerzői között is
szerepel Berg Judit, Lázár Zsófia, Bosnyák Viktória, Lackfi
János, akik mosolyt csaltak a gyerekek arcára, és történeteikkel azonnal elszórakoztatták a „kis közönséget”.
Szívből ajánlom minden szülőnek, gyermeknek és kollégának ezt a kortárs mesegyűjteményt, hogy örömmel olvassák, használják és alkalmazzák.

Felhívás!
Továbbra is kérjük Olvasóinkat, hogy küldjenek nekünk minél több és minél színvonalasabb
óravázlatot, óratervezetet, projekttervet, módszertani ötlettárat, szóval mindent, amit szívesen látnának lapunkban és a napi munkában nélkülözhetetlennek tartanak.
Kérjük, hogy a beküldött anyagokban minden esetben tüntessék fel a következő adatokat:
– tanító neve; iskola neve; település neve; évfolyam
– tanítás időpontja
– tantárgy; témakör; tananyag; nevelési, oktatási feladatok
– felhasznált irodalom; szükséges eszközök.
A folyóiratban megjelenő szakmai anyagok szerzőit az Apáczai Kiadó legújabb, Tündérszalag
címmel megjelenő válogatáskötetével jutalmazzuk.
Beküldési határidő: a megjelenést megelőző hónap elseje (például a januárban aktuális anyagot
december 1-jéig várjuk).
Beküldési cím: tt@apaczai.hu; monika@apaczai.hu; laszlo.rozman01@gmail.com
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