
 

 
 

A „Magyar népmese - hagyományos mesemondás” 

című tanfolyam módszertana és az élőszavas 

mesemondás újjáélesztésének gyakorlata a 

Hagyományok Házában 
 

 
JELÖLŐ DOKUMENTUM 

 

 

A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ 

PROGRAMOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI 

NYILVÁNTARTÁSÁRA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  



 

JELÖLÉSI NYOMTATVÁNY  

A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK ÉS 

TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI NYILVÁNTARTÁSÁRA  

 

 

FEDŐLAP 

 

 

A. A jelölést benyújtó(k) neve 

 

Hagyományok Háza 

 

B. A szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló program/tevékenység megnevezése  

 

A „Magyar népmese - hagyományos mesemondás” című tanfolyam módszertana és az élőszavas 

mesemondás újjáélesztésének gyakorlata a Hagyományok Házában 

C. A program/tevékenység kiterjedési köre  

 

helyi 

nemzeti 

regionális 

nemzetközi 

 

D. A program/tevékenység jelenlegi státusza  

 

befejezett 

folyamatban  

 

E. Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy (amennyiben jellemző) egyén(ek) megnevezése  

 

- a tanfolyam oktatói, 

- hagyományőrző mesemondó mesterek, 

- egyéni színpadi mesemondók, 

- pedagógusok, könyvtárosok, közművelődési szakemberek, 

- Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület tagjai, 

- népmeséhez kapcsolódó rendezvények közösségei, közönsége 

 

  



 

F. Az előterjesztett program/tevékenység rövid leírása 

 

A népmese a szóbeli elbeszélő költészet egyik legnagyobb műfajcsoportja.  Magas esztétikai 

kvalitásai és nagyfokú kifejezőképessége miatt a paraszti társadalomtól merőben eltérő környezetben 

is napjainkig él és hat. Az élőszavas mesemondás az utóbbi három évtizedben országos mozgalommá 

nőtt, a folklorizmus keretében létrejött gyakorlata sok szállal kötődik a Hagyományok Háza 1 

tevékenységéhez, tanfolyamához. 

  

A HH ,,Magyar népmese – hagyományos mesemondás” című 60 órás képzése a magyar népmese 

hiteles, stílusos előadásához szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteket koncentrálja 

egyedülálló módon. A kifejlesztett gyakorlat szakemberek és érdeklődők számára nyújt segítséget, 

hogy megfelelő segédanyagokkal, anyag-, és stílusismerettel, narratív készségük fejlesztéséhez 

szükséges szakmai képzési lehetőséggel rendelkezzenek, hiszen létrejöttét megelőzően a népmesével 

kapcsolatban elsősorban az olvasáskultúra, a publikált folklórszövegek, vagy egyéb, az írásbeliséget 

feltételező kérdéskörök mentén lehetett tájékozódni. A tanfolyam ezzel szemben a népmese 

természetes, szóbeli létét, a szájhagyomány által kiérlelt jellegzetességeket tartja szem előtt. 

  

E tanfolyam folyományaként fesztiválok, továbbképzések, mesemondó versenyek, baráti társaságok 

keltek életre, szakmai kapcsolat alakult ki a HH és a nemrég országosan létrejött 14 NépmesePont 

között. A tanfolyam végzett hallgatóiból jött létre az országos hatókörű Meseszó Magyar Mesemondó 

és Szövegfolkór Egyesület. Mesemondói közül sokan váltak professzionális előadóvá, munkájukkal 

az örökség nagyköveteiként közvetítik a tanfolyam által kihangsúlyozott értékeket, a hagyományos 

szóbeli kultúra egyedi mivoltát.  

 

 

 

  

                                                 
1 Továbbiakban: HH 



 

JELÖLÉS 

 

1. A jelölésre javasolt program/tevékenység azonosítása 

1.a. A program vagy tevékenység neve  

 

A „Magyar népmese - hagyományos mesemondás” című tanfolyam módszertana és az élőszavas 

mesemondás újjáélesztésének gyakorlata a Hagyományok Házában 

1.b. Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy (amennyiben jellemző) egyén(ek) azonosítása 

és helymeghatározása 

 

A tanfolyamhoz, valamint a Hagyományok Háza tevékenységeihez köthető közösségek 

 

A „Magyar népmese – hagyományos mesemondás” című tanfolyam életrehívója a Hagyományok 

Háza mint a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti 

kulturális intézménye, így elsősorban az intézményben működő Népművészeti Módszertani Műhely 

(továbbiakban NMM) dolgozói, illetve a kurzus oktatói alkotják a javasolt elem bázisközösségét. Név 

szerint, és az eddigi évfolyamok összes oktatóját és szervezőjét megemlítve: Agócs Gergely PhD. 

néprajzkutató, tanfolyam-alapító, mesemondó, a HH Folklórdokumentációs Fejlesztési Osztályának 

tudományos munkatársa, Berecz András népzenész, mesemondó, Dala Sára néprajzkutató, a HH 

népmese szakelőadója, Fábián Éva népdalénekes, mesemondó, Klitsie-Szabad Boglárka 

néprajzkutató, mesemondó, a HH népmese szakelőadója, Legeza Márta szervező, néprajzkutató, a 

HH NMM munkatársa, Nagy Gabriella Ágnes szervező, a HH volt munkatársa, Raffai Judit PhD 

néprajzkutató, tanfolyam-alapító, Megyeri István szervező, néprajzkutató, a HH népmese 

szakelőadója, Sándor Ildikó PhD néprajzkutató, mesemondó, a HH NMM tárvezetője, Várkonyi 

Tekla szervező, a HH volt munkatársa, Dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az ELTE BTK Folklore 

Tanszékének nyugalmazott vezetője. 

A tanfolyam gyakorlati óráin a hallgatók hagyományőrző mesemondókkal is megismerkednek, így 

tapasztalva meg napjaink élő szövegfolklórjának előadásmódját a leghitelesebb forrásból. A kurzus 

eddig meghívott mesterei voltak: özv. Bárány Antalné Streho Margit (1939-), özv. Bartus Józsefné 

Szandai Teréz (1931-2015), Csipkés Vilmos (1936-2021), Hideg Istvánné Lakatos Anna (1936-), 

Kisláposi András (1930-2013), Pápai Istvánné Páhi Emma (1932-2012), Pál István (1919-2015), 

Petrovecz Lászlóné Bartus Teréz (1951-), Toldi István (1968-), Vereczki Jánosné Kovács Ilona 

(1924-2011). 

         A tanfolyam évi rendszerességgel történő meghirdetésén túl a NMM a HH Hálózat 

segítségével Magyarország több megyéjében, valamint Kárpátalja (Ukrajna), Erdély (Románia), 

Vajdaság (Szerbia) és a Felvidék (Szlovákia) területén rendszeresen szervez (vagy szakmai 

tanácsadással besegít a szervezésbe) az élőszavas népmesemondást éltető rendezvényeket 

(mesterkurzusok, mesemondó, népmeseismertető vándorprogramok, mesecsaták, szakmai fórumok, 

évente-kétévente népmese-konferencia, népmesemondó versenyek, kihelyezett, rövidített 

tanfolyamok, mesemondó szakmai napok). 

A Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület 

 

A 2008-ban akkreditált tanfolyam első meghirdetése óta csaknem 300 résztvevő, köztük 

közművelődési szakemberek, pedagógusok, könyvtárosok, pszichológusok, színészek, illetve egyéni 

érdeklődők kapcsolódtak be a tanfolyam munkájába. Sokan közülük nem elégedtek meg ismereteik 

bővítésével, de a tanfolyam elvégzését követően felismerték: a magyar mesekincs természetes 

formáját, szájhagyomány által kiérlelt jellegzetességeit minél több plénumon szükséges 

népszerűsíteni szerte a magyar nyelvterületen s azon is túl. Ilyen kezdeményezésként alakult meg 

2013-ban a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület, mely céljául tűzte ki, hogy - a 



 

további önképzés mellett - felkarolja a szövegfolklór és a hagyományos mesemondás ügyét, értékeit 

megismertesse a világgal. A szervezésben és az egyesületi munkában legaktívabb tagjainak (Kovács 

Marianna elnök, Bukovics János, Bumberák Maja, Csiki Lóránt, Gregus László, Hajós Erika, Kiss 

Ágnes, Pintér Zsolt, Szabó Ágnes, Tóth Krisztina) munkája által mesekocsmák, mesekalákák, 

mesecsaták, szakmai napok, online események jönnek létre, társszervezőként évi rendszerességgel 

szakmai konferenciákat rendeznek (HUNRA – Meseszó Egyesület éves népmese-konferenciája).  

 

A NépmesePontok közösségei 

A családoknak, óvodás és iskolás csoportoknak 2018 óta van lehetőségük élményekkel gazdagodni, 

hagyományt ápolni az élőszavas népmesemondás és a köré épülő foglalkozások által a Magyarország 

14 városában, országos lefedettséggel, állami forrásokból működő NépmesePontokon. A HH a 

fenntartó szervétől feladatul kapta e hálózat működésének szakmai felügyeletét, ezért az induló 

NépmesePontokkal egyenként együttműködési megállapodást kötött, melynek értelmében a fél évnél 

tovább dolgozó szakmai munkatársaknak lehetőségük van a HH akkreditált tanfolyamát elvégezni, 

valamint az adott NépmesePontnak lehetősége van a HH NMM szakembereivel konzultálni, így válik 

folyamatossá a közösségek közötti szakmai kapcsolat. A 14 NépmesePont munkatársainak a 

tanfolyamon kívül is szervezett már a HH NMM rövidebb képzéseket a szövegfolklór, majd a 

kézművesség témájában. 

1.c. A program vagy tevékenység földrajzi elhelyezkedése és hatóköre  

 

A Hagyományok Háza ,,Magyar népmese – hagyományos mesemondás” című 60 órás tanfolyamának 

kivitelezése a HH-ban (1011, Budapest Corvin tér 8.) valósul meg minden évben, hagyományőrző 

népmesemondók bevonásával, akik között hazai és határon túli magyar mesemondó mesterek is 

megjelentek az évek során: özv. Bárány Antalné Streho Margit (Varsány, Nógrád), özv. Bartus 

Józsefné Szandai Teréz (Herencsény, Nógrád), Csipkés Vilmos (Arló, Borsod), Hideg Istvánné 

Lakatos Anna (Ördöngösfüzes, Mezőség, Románia), Kisláposi András (Ördöngösfüzes, Mezőség, 

Románia), Pápai Istvánné Páhi Emma (Karcsa, Bodrogköz), Pál István (Tereske, Nógrád), Petrovecz 

Lászlóné Bartus Teréz (Herencsény, Nógrád), Toldi István (Kupuszina, Vajdaság, Szerbia), Vereczki 

Jánosné Kovács Ilona (Iliny, Nógrád). Ahogy jól nyomon követhető, a mesemondó mesterek nagy 

része az észak-magyarországi (palóc tájnyelvi) régióból, egyesek Erdélyből (Románia), Vajdaságból 

(Szerbia) érkeztek a kurzusra, mely a megközelíthetőség, praktikus és egyéni szempontok miatt 

alakult így. A tanfolyam „utógondozását” jelentő éves egynapos mesterkurzusok helyszíne is a HH 

budapesti székháza. 

Magyarországi, minden régiót lefedő rendszeres tevékenység valósul meg a HH Hálózat megyei 

szervezetein, valamint a HH olyan vándorprogramjain, mint a ,,Mese vándorúton” keresztül, emellett 

az országszerte 14 helyszínen (Sopron, Keszthely, Székesfehérvár, Tatabánya, Pécs, Baja, 

Dunaújváros, Jászberény, Eger, Kiskunfélegyháza, Berettyóújfalu, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza) 

létesült NépmesePontoknak köszönhetően. 

 

Ezen túl a tanfolyam oktatói, a HH Hálózat határon túli (felvidéki, délvidéki, vajdasági és erdélyi) 

munkatársai, az országos hatókörű népmese-szervezet, a Meseszó Magyar Mesemondó és 

Szövegfolklór Egyesület, valamint a Magyarországon és Erdélyben (Románia) is tevékenykedő 

Tekergő Meseösvény Egyesület, mesemondó baráti társaságok biztosítják, hogy Kárpát-medence 

szerte jöjjenek létre rendezvények, szakmai napok az élőszavas mesemondás témájához kapcsolódva. 

Így például eddig létrejöttek mesemondó versenyek Jászberényben, Székesfehérváron, Békéscsabán, 

Hatvanban, Zentán (Szerbia), Rimaszombatban (Szlovákia), Csákányházán (Szlovákia), Vácon, 

mesekocsmák Turán, Kupuszinán (Szerbia), Zsobokon (Románia), Bodrogszerdahelyen (Szlovákia), 

Válaszúton (Románia), Szovátán (Románia), mesekaláka Korondon (Románia), mesecsata Pécsen és 

Budapesten, mesemondó találkozó Nagyharsányban, szakmai napok Visken (Ukrajna), Kútbereken, 

kihelyezett (rövidített, 1-3 napos) népmesetanfolyamok Baracskán, Abonyban, Egerben, Szovátán 

(Románia), Csíkszeredában (Románia), Marosvásárhelyen (Románia), Kolozsváron (Románia), 



 

Visken (Ukrajna), Füleken (Szlovákia), Dunaszerdahelyen (Szlovákia), Zentán (Szerbia), 

Magyarkanizsán (Szerbia) népmesetáborok Szigligeten, Magyarpolányban, Városlődön, 

Somogydöröcskén és a NépmesePontok helyszínein, népmese-konferencia Kaposváron, Füleken 

(Szlovákia), Hatvanban, Sepsiszentgyörgyön (Románia), Kecskeméten, Pécsen, Eszéken 

(Horvátország), Nyíregyházán, Beregszászon (Ukrajna), Budapesten, Százhalombattán, valamint 

mesemondó-fotókiállítás Budapesten. 

 

A tanfolyam oktatóinak, végzett hallgatóinak folyamatos egyéni és szervezett közösségekben történő 

határon átívelő munkája folyamatos, 2020-2021-ben a pandémia okozta nehézségek ellenére a 

mesemondók rendszeres online megjelenéseikkel fenntartják a kapcsolatot állandó közönségükkel 

(szakmai ismeretterjesztő előadások és mesemondás, lásd a HH “A népmese mai élete” és a 

“Vasárnapi mese”-sorozata, a HH és a Meseszó közös webinárium-sorozata). A könnyen elérhető 

internetes felületeken megjelő programok által még szélesebb körben ismertetik meg a magyar 

mesekincset az érdeklődőkkel, így válik mindenhol hozzáférhetővé és nemzetközi hatókörűvé az 

élőszóban megszólaltatott népmese.  

 

A tanfolyam végzett hallgatói és előadói közül néhányan bekapcsolódtak a nemzetközi storytelling 

szervezetek munkájába is, aminek következtében a tanfolyam eredményeit ismertetni tudták az 

Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Írország, Belgium, Csehország területén is.  

 

1.d. A program vagy tevékenység a szellemi kulturális örökség mely területéhez(eihez) 

kapcsolódik 

 

a) szóbeli hagyományok és kifejezési formák, beleértve a nyelvet is, mint a szellemi kulturális 

 örökség hordozóját  

b) előadóművészetek 

c) társadalmi szokások, rítusok, ünnepi események 

d) a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok 

e) hagyományos kézművesség 

 

 

2. A program vagy tevékenység ismertetése  

 

2.a. Háttér információ, célok  

 

Előzmények 

A népmese sokáig a szóbeliség műfaja volt (több szociokulturális rétegben megjelent, elsődlegesen 

felnőtt mesélők sajátjaként), később az írásbeliségben kezdődött új ,,létmódja”. Napjainkban a 

mesemondás folklorizmusának tendenciái pedig újra a szóbeliségre koncentrálnak.  

A 18. században indult tudományos érdeklődés a népmesék szövegének tartalmi rögzítését tartotta 

fontosnak. A 19. század vége felé, a 20. század  elején kezdtek a néprajzkutatók  már a mesemondókra, 

majd a mesélési alkalmakra, és az alkotáslélektani vonásokra is koncentrálni.  Az 1960-as években 

került sor általános kommunikációelméleti, esztétikai jellemzők együttes vizsgálatára, a kutatók 

ekkor már a hagyományozódás és a variálódás kérdéseivel is foglalkoztak. Legkésőbb a 

szájhagyomány és írásbeliség összefonódását, a határműfajokat kapcsolták össze az egyéniségkutatás 

eredményeivel. 



 

A tanfolyam alapítói ennek az egyéniségkutató iskolának, a magyar folklorisztika nemzetközileg is 

elismert irányzatának eredményein vetették meg a képzés folklorisztikai-módszertani alapjait. A 

tananyag kialakításában emellett a mesemondás komplexitását, a mese tanulását, a mesemondó 

technikát, mesélő és közössége kölcsönös viszonyát vizsgáló kutatók megállapításaira 

támaszkodtak.2  

 

A tanfolyam életrehívásának motivációi 

 

Az 1970-es években kibontakozó táncházmozgalom ráirányította a figyelmet a népzene, a néptánc és 

a kézművesség értékeire. A mozgalom intézményesülését követően kiépült e területek művelésének 

széleskörű módszertani bázisa. Bár a hagyományos mesemondásnak is akadtak követői, a szakterület 

művelésének nem lett kidolgozva a módszertana. Emellett a tájnyelv alacsony presztízs-értéke, 

valamint a korszakban szervezett mesemondó versenyek nem megfelelő színvonala is negatívan 

hatott a népmese revival gyakorlatára. Ezért megfogalmazódott egy olyan összefoglalás gondolata, 

amely tudományos igényű, de mégsem egyetemi tankönyvi szinten, hanem gyakorlati példákkal, 

ismeretterjesztő stílusban, közérthetően szól a hagyományos mesemondásról. 

         A Hagyományok Háza 2002-ben megkezdte a népmese-folklorizmus jelenségeinek 

regisztrálását, vizsgálatát és támogatását. A 2002-2006 közötti időszak előkészítő munkálatai, 

beleértve hiánypótló kiadványok megjelentetését, a népmesetáborok megszervezését, a mesemondás-

tanítás módszertanának kidolgozását, fontos szerepet játszottak a népmese-terület nagy fejezetének, 

az élőszavas mesemondás akkreditált képzésének megvalósításában. A tanfolyam elindítását 

megelőzően a hagyományos mesemondás elméletének megismerésére, gyakorlatának elsajátítására 

nem létezett Magyarországon kidolgozott módszer. 

 

A tanfolyam elindítása előre megfogalmazott célok mentén 

 

Az élőszavas mesemondás a népmese hagyományos, improvizatív, változatokban és a szóbeliségben 

élő (a szöveget emlékezetből felidézve előadó) formája. A HH ennek újjáélesztéséért tesz lépéseket 

és ezt a célt követi a mesemondó tanfolyamán is. A HH fő irányvonala a közművelődési keretek 

között végzett – tehát nem kifejezetten tudományos, de „néprajzi alapú” – tevékenység: „alkalmazott 

néprajz”. Az intézmény fontos híd-szerepet tölt be, hiszen olyan területeken nyújthat szakmai 

segítséget, népszerűsítheti az „alkalmazott néprajz” különböző aspektusait, melyek irányában az 

együttműködés meghaladja egy tudományos intézet szakmai kereteit. A tanfolyam így jelentősen 

hozzájárul a népmesehagyomány előadói értékeinek társadalmi szintű megismeréséhez.  

         A néphagyomány társadalmi alkalmazására vonatkozóan a néprajztudomány nem él 

iránymutatással, vagy követendő szempontrendszerrel, éppen ezért a közművelődési munkának 

sokkal nagyobb szerepe van, hiszen ezek a folyamatok vezetnek azokhoz a „jó gyakorlatokhoz”, 

melyeknek köszönhetően egy kiérlelt módszertan leírhatóvá válik. Dr. Agócs Gergely és Dr. Raffai 

Judit kezdeményezése egy innovatív ötletből progresszív folyamattá vált: az élőszavas mesemondás 

élvezetes közösségi tevékenység lett a 21. században, amely tanítható és az egyéni adottságok mentén 

tanulható is.  

 

                                                 
2 Így elsősorban Kovács Ágnes, illetve Dégh Linda, Sándor István, Benedek Katalin, Nagy Ilona, Keszeg Vilmos, 

Raffai Judit és Voigt Vilmos tanulmányait említjük. 



 

2.b. A megőrzésre irányuló intézkedések  

A ,,Magyar népmese – hagyományos mesemondás” című, 60 órás képzés a magyar népmese mint 

folklórműfaj ismeretéhez, a hiteles, stílusos előadásához nyújt szükséges elméleti, gyakorlati és 

módszertani felkészítést. A mesemondáshoz kapcsolódó folklorisztikai, szakirodalmi és előadói 

ismeretek átadását tűzte ki célul. 

Elméleti képzés 

A tanfolyam hallgatóinak többsége már rendelkezik felsőfokú (jellemzően humán szakirányú) 

előképzettséggel, így ebben a szakaszban az oktatók alapismeretekre építenek, igyekeznek 

elmélyíteni a hallgatók tudását a népmese, valamint a rokon népköltészeti műfajok jellemzőit illetően. 

A hallgatók megismerkedhetnek a magyar és nemzetközi népmesekutató-iskolák legfőbb 

eredményeivel, a magyar népmese nemzeti, illetve táji jellegzetességeivel, valamint a legjelentősebb 

hagyományőrző mesemondó egyéniségek hagyatékával. Tájékozódhatnak a népmese- és 

mesemondói hagyomány változásairól, a népmese színpadi jelenlétének állapotáról, a mesei 

nyelvezet sajátosságairól, valamint arról, hogy a meseszövegekben rögzült nyelvi kódok, illetve a 

mesei fantasztikum világának sajátosságai miképpen hatnak a gyermeki pszichére, vagy akár a 

felnőttek társadalmi tudatára. A hallgatókat a következő elméleti vizsgatételekre készítik fel az 

oktatók: a népmese alapfogalmai, állandó és változó elemei, formai jellemzői, a népmese 

kutatástörténete, a népmesék tipológiai vizsgálata, a szövegfolklór a magyar revival új hullámában, 

tájnyelv és mesei nyelvezet a színpadon. 

Gyakorlati és módszertani képzés 

A tanfolyam gyakorlati szakaszának legfontosabb feladata, hogy a hallgatók kialakítsák saját 

mesemondó technikáikat, egyéni stílusukat hagyományőrző mesemondókkal való közös 

foglalkozások segítségével. A módszertani órák keretében megtanulhatják ezen technikák tudatos 

alkalmazásának, a meseszövegek stílusos, szabad variálásának módját, valamint mindezek 

hasznosítását a mesemondás tanításának folyamatában. A hallgatók a következő gyakorlati 

vizsgatételekre készülnek: hagyományos mesemondás, a mesemondó jellemzői, a mesemondás 

tanulása és tanítása, mesemondás óvodásoknak és iskolásoknak, a gyermeki psziché és a mese 

kapcsolata, népmese-feldolgozás, drámapedagógia. 

Dr. Agócs Gergely és Dr. Raffai Judit a tanfolyam gyakorlati módszertanát, a hagyományos 

mesemondás átörökítési gyakorlatát ennek megfelelően a népi kultúrában, a folklór komplexitásában 

tapasztalt és dokumentált elemekkel, a tudomány eredményeivel és módszerességével együttesen 

alakították ki. 

Felhasználják a hagyományban folytatott gyakorlat elemeit, úgymint: a hagyományőrző mesterek 

helyszíni és videofelvételről hallgatott mesemondásával mintát adni, az aktív-interaktív 

mesehallgatói helyzettel a mesemondói-mesehallgató szerepet kialakítani, az azonnali visszajelzéssel 

a mesei stílusérzéket fejleszteni, a közösségi kontroll szituációját megéreztetni. A tanfolyam hossza 

(öt hétvége, vizsga, és a kapcsolódó egynapos mesterkurzus), népmese-fesztiválok, versenyek, 

mesemondó baráti körök találkozási alkalmat teremtenek, valódi kisközösség kialakulását, egymás 

repertoárjának megismerését segítik elő. 

Az időtálló és a korszerű kutatási eredményeket ugyanakkor beépítik a saját felkészültségük révén a 

tananyagba. Bemutatják, ajánlják, elemeztetik a hiteles, szöveges és mozgóképes 

népmesegyűjtéseket.  Átadják az egyéniségkutató iskola és a történeti folklorisztika eredményeit a 

19-20. századi mesemondó egyéniségekre, valamint a repertoárt és a mesemondói stílust, illetve 

általánosan a műfajról alkotott elképzeléseket befolyásoló tényezőkre vonatkozóan. Ez az átadás 



 

főként a tanfolyami tananyagban és módszertanban manifesztálódik, de a HH egyéb 

tevékenységeiben (kiadványok, rendezvények) is ugyanúgy érvényesül. 

A képzést egyedivé teszi az elmélyülést garantáló óraszám; a tudás-, és hagyományátadás formája: a 

kurzust frontális előadások mellett interaktív foglalkozások, a népi társadalomban alkalmazott a 

„belenevelődés”-hez hasonló mesemondótechnika-elsajátítás jellemzi, amely lehetővé teszi az 

értékmegőrzésen túl az emberi kreativitás kifejeződését. A meghívott idős hagyományőrző 

mestereket hallgatják, kérdezhetik a hallgatók is. Az oktatók vezetésével egyedi, az azonnali 

visszajelzésre módot adó mesemondás-gyakorlat zajlik. A válogatott, szakmailag beavatott, interaktív 

hallgatóság pedig modellezi a mese természetes „életközegét”. 

 

3. A program, illetve tevékenység eredménye, hatása 

3.a. A program/tevékenység hozzájárulása az adott örökség-elem megőrzéséhez 

A mesemondás hagyományos alkalmai a paraszti társadalom kereteinek felbomlásával, a technika 

gyors fejlődésével mára magyar nyelvterületeken is megszűntek, ennek ellenére a HH munkatársai 

bizonyítva látják, hogy az ember közösségi lény, a történetmesélés univerzális emberi igény és 

népmesekincsünk megőrzésére, tovabbadására a magyar narratív hagyomány művészi 

teljesítményeinek felmutatására mindig szükség lesz. Nemcsak egykor, a paraszti közösségekben, de 

ma, a folklorizmus korának mesemondó alkalmain is a mesemondó és közönsége élmény-, tudás- és 

kommunikációs közösséget alkothat, az élőszavas mesélés a kortárs kultúrába szervesen be tud 

illeszkedni. 

Az élőszavas népmese ugyanis a modern városi közegben egyre népszerűbb: gyermekek körében a 

formális oktatásban is, mesemondó versenyeken, de a felnőttek között is. Esztétikai-mentális 

funkciója tovább, illetve újra él: gyönyörködtet, szórakoztat, és mintegy mellékhatásként közösségi 

és lokális, regionális, etnikai identitásképző funkciója is van. A mesék a magyar nyelv legszebb 

fordulatait tartalmazzák, olyan szóképeket, szó- és mondatszerkezeteket, melyek az esztétikai 

hatáskeltés eszközei, hatásuk élőszóban a legteljesebb. Az élőszavas mesemondás hallgatása által a 

magyar nyelv tájnyelvi változatai nagyobb megbecsülést nyerhetnek akár lokálisan is.3 A tanfolyam 

oktatói a HH gyermekprogramjain is tudatosan nevelik a tájnyelvi sajátosságok ismeretére, 

elfogadására a hallgatóságot. 4 

A HH vállalta a tanfolyam folyamatos meghirdetését, az azt övező tudományos tevékenység 

koordinálását, valamint az élőszavas mesemondást népszerűsítő feladatok megszervezését:  

• A HH mesemondás-mesehallgatás viszonyrendszerébe „belenevelő” gyermekprogramjain 

évente 3500 fő fordul meg. 

• A népmesetáboraiban résztvevők többsége a következő években is kapcsolatot tartott a HH-

val.5 

• Az intézmény népmesei forrás- és tanulmányközlő kiadványai folyamatosan jelennek meg 

(lásd: 5.c. pont). 

• A HH csatlakozott a Magyar Olvasástársaság kezdeményezéséhez, hogy a közművelődési 

intézmények minden évben, szeptember 30-án ünnepeljék meg a Népmese Napját. 2015 óta 

ezen a napon tartják az éves vándor-népmesekonferenciát. 

                                                 
3„A tájnyelveket sem fogja tudatlanul lenézni az a városi gyerek, aki tudja, hogy a különféle magyar nyelvjárásokban 

elmondott mesék mind máshogy szépek.” https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4565 2021.03.06. 
4 Fábián Éva pedagógiai fogásáról lásd Németh N. 2021. 47-48. 

5 Hagyományok Háza archive honlap. http://archive.hagyomanyokhaza.hu/page/334/ 2020. 04. 10. 

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4565
http://archive.hagyomanyokhaza.hu/page/334/


 

• A HH szakmai és szervezési segítségnyújtással csatlakozott a Hetedhét Hatvan 

Népmesefesztiválhoz (legutóbb, a HH „Hencidától Boncidáig” című felnőtt népmesemondó 

versenyének döntőjére is itt került sor). 

• „Szőjük-fonjuk a mesét” - népmesemondó estek szervezését vállalta felnőttek számára. 

• „A népmese mai élete” címmel ismeretterjesztő előadássorozatot szervez évek óta, a 

népmesekutatás eredményeinek, a mesemondó mesterek repertoárjának, stílusának 

megismertetése szándékával. 

A végzett hallgatók létrehozott szervezeteik tevékenységeiben és egyéni munkásságukban 

továbbviszik a kapott értékeket, elősegítik, hogy a népmesemondás újra, mint felnőttek által, 

felnőtteknek (is) előadott folklóralkotás megjelenjen a magyar társadalom kulturális életében. Az 

elsajátított szemléletmód gyakorlásával és átadásával biztosítják az örökség-elem fennmaradását akár 

családi és baráti köreikben is. 

• Az egykori tanfolyami hallgatókból alakult Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór 

Egyesület tagjai Kárpát-medencei mesegyűjtő- és mesemondó utazásokkal, programokkal 

gyarapítják az egyesület tudástárát és szakmai kapcsolatait. Mentorprogram indításával 

biztosítják a kezdő mesemondók szakmai fejlődését. Az egyesület jótékonysági 

kezdeményezésekben is részt vesz, illetve önálló programokkal készül. 6  A közelmúlt 

kihívásaira válaszul online sorozatot indítottak, ahol tanfolyami oktatók és volt hallgatók 

előadásaihoz lehet hozzáférni. 

• Volt tanfolyami hallgatók alakították a Gárembucka Napos-Holdas Mesemondók csoportját 

és a Tekergő Meseösvény Egyesületet.  

• A Meseszó Egyesület és a HH szakmai együttműködése révén, a tanfolyam hatására 

mesekörök is létrejöttek. Ezek közül kiemelkedik a budapesti ,,Ahol a madár se jár…” 

mesemondó baráti társaság, mely 10 éve folyamatosan havonta tartja mesemondókörét. 

3.b. A program/tevékenység helyi, regionális, és/vagy nemzetközi szintű modell értéke  

A gyakorlati modell értéke módszerének egyedülálló mivoltában, valamint a hagyomány 

továbbéltetésére irányuló célkitűzéseiben rejlik, ennek elméleti alapját és elhelyezését a népmeséhez 

való mai közművelődési-tudományos hozzáállásban Raffai Judit „a népmese három élete” - 

elméletével szemléltethetjük. 

A HH egyedülálló módszertana a magyar nyelvterületen a népmese „harmadik életéhez” járul hozzá 

jelentősen. 

A népmese első „élete” során létmódja a szóbeliség volt élőszóban hagyományozódott, döntően 

felnőttek meséltek felnőtteknek. A második „élete” akkor kezdődött, amikor a szépirodalom, a 

pedagógia és a néprajzkutatás tárgya lett: a publikációk, a szöveggondozás–stilizálás nyomán írott 

szöveggé, „könyvmesévé”, a gyermekkultúra részévé vált.7 

A népmese harmadik „élete” pedig a jelenben is zajló folyamat: amikor eredeti környezetéből 

kiemelve, de mégis hagyományos funkcióban újra „használatba kerül”, a mesemondás 

folklorizmusának alkalmain.8 

Ennek a harmadik történeti-funkcióbeli korszaknak a részese és aktív formálója a HH tanfolyama. 

                                                 
6 ,,Kérj egy mesét ajándékba!”,  ,,Mondj egy mesét ajándékba!” - adventi program, lásd az egyesület honlapján. 

7 „A könyvmese nem műmese és nem népmese: ez utóbbinak akar azonban látszani.”  Nagy Ilona: A Grimm testvérek 

mesegyűjteményéről. 2007. 36. 
8  Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya. Hagyományok Háza. Budapest. 2004. 37. 



 

Segíti e mesei folklorizmus-mozgalmat az a tény, hogy a mesemondókat Magyarországon 1953 óta 

a Népművészet Mestere címmel tüntethetik ki, ezáltal egyéni műfajkategóriában kiemelten 

hangsúlyozva a magyar szövegfolklór jelentőségét, nagyfokú diverzitását, a mesemondói 

egyéniségek szerepét. 

A HH szakelőadói rendszeresen felterjesztenek hagyományőrző mesemondókat a Népművészet 

Mestere címre, ösztönzik a fiatal mesemondó tehetségeket a Népművészet Ifjú Mestere elismerés 

megpályázására. (2005. tavaszán a HH szakelőadói sikeresen felterjesztették a vajdasági, 

oromhegyesi Czérna Miklóst a Népművészet Mestere címre; 2012-ben Bumberák Maja, a tanfolyam 

egykori résztvevője elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere címet, 2019-ben a HH szakelőadói 

sikeresen felterjesztették Csipkés Vilmos arlói mesemondót a Népművészet Mestere címre, 2019-ben 

Klitsie-Szabad Boglárka szakelőadó, mesemondó megkapta a Népművészet Ifjú Mestere címet.) 

A folklorizmusként értékelhető storytelling jelenség nemzetközi mozgalommá nőtte ki magát. A 

magyar történetmondás, is jelen van ebben a nemzetközi mozgalomban, de a magyar nyelvterületen 

a folklorizmus keretein belüli történetmondás, mesemondás a népmese műfajára korlátozódva, illetve 

– a hagyományos népmesemondói technikák életben tartására koncentrálva – a nemzetközi 

tendenciáktól és ideológiáktól függetlenül alakult ki.” 9  Elmondhatjuk tehát, hogy a tanfolyam 

egyediségét nemzetközi viszonylatban az avantgard mesei neofolklorizmus megvalósítása is adja. 

Konkrét modellértékű módszertani eljárások, rész-elemek, melyeket a tanfolyam és „hatóköre” is 

alkalmaz: 

• Modellértékű a kutatás és közművelődési gyakorlat, a folklorisztikai elmélet és a valós 

közoktatási, közgyűjteményi, kisközösségi igények közötti közvetítés.  

• A folytonosság mozzanata a néphagyomány és a mai társadalmi igények között: személyes 

találkozás hagyományőrző mesterekkel és a róluk készült archív felvételek, vagy a 

szövegeiknek a szakirodalomban megjelent lejegyzései által. 

• A gyakorlati mesemondás-foglalkozásokon azonnali, nem szubjektív, hanem a folklorisztikai 

hitelesség néprajztudomány által dokumentált példáival igazolt visszajelzés: az oktatók a 

kezdő mesemondót mesemondó előadása után szembesítik a stílus, szókincs, technikája, az 

„eszköztelen” mesélés 10  hagyománybeli példáival, hogy így csiszolódjon a saját 

mesemondása, tudása is. 

• A lokalitás, a sokféleség helyi példáinak hangsúlyozása: a hallgatóknak a saját régiójában 

feltárt, lokális mesemondói anyagra hívják föl az oktatók a figyelmét. 

A NépmesePontok éves munkatervére adott reflexiókban a HH szakelőadói mindig felhívják a 

figyelmet a néprajzilag hiteles és lokális meseanyagra, a gyerekek mellett a felnőtt mesehallgatói 

rétegre, az ,,eszköztelen” és élőszavas mesemondásra. Egyes médiafelületeken (pl. Mária Rádió) a 

HH munkatársainak szakmai tanácsai az előadókat a prózamondás felől a hagyományos stílusú, 

élőszavas mesemondás felé orientálták. 

 

 

 

 

                                                 
9  http://adattar.vmmi.org/folyoiratszamok/1865/hid_2013_10.pdf 

10 Az eszköztelenség alatt a népmesekutatás a szemléltető eszközök, díszlet, vagy jelmez szükségtelenségét, 

abszenciáját érti. 



 

A jelöléssel kapcsolatos adatok  

 

4.Közösség részvétele a programban és hozzájárulása a jelöléshez 

 

4.a. A közösségek, csoportok, illetve egyének részvétele a programban vagy tevékenységben 

 

A HH-ban működő NMM-ben tevékenykedő, népmesével foglalkozó szakemberek az évente történő 

tanfolyamindítást megelőzően aktualizálják a célokat, közösen kidolgozzák a meghirdetésre kerülő 

tanfolyam és kísérő rendezvények részleteit, megvalósítási formáit. A tanfolyam alkalmával bevonják 

a hagyományőrző mestereket, alkalmanként lehetőséget biztosítanak a népmese gyűjtésének 

folyamatába történő bepillantásra a hallgatók számára. Az intézményben dolgozó érintett 

szakemberek folyamatosan egyeztetnek és szakmai kapcsolatot tartanak fenn a HH Hálózat országon 

belüli és határon túli munkatársaival, az akadémiai tudományosság képviselőivel, valamint a 

népmese-szervezetekkel, társaságokkal, mesemondó egyénekkel a közösen szerveződő események 

mentén. A közösen szerveződő, az előzőekben részletezett rendezvények magas száma is bizonyítja 

a kapcsolódó egyének, kis- és nagyobb közösségek elkötelezettségét, együttműködését. 

 

Emellett a HH szakmai segítséget nyújt a 14 NépmesePont munkatársai számára, közvetítik a 

tanfolyamon képviselt szemléletmódot a lokálisan szerveződő megvalósításokban. 

 

2020 óta még nagyobb a hangsúly az online tér lehetőségeinek kihasználásán, így mind a HH, mind 

a kapcsolódó mesemondók platformjain folyamatos a tartalomgyártás annak érdekében, hogy az 

élőszavas mesemondás a pandémia okozta helyzetben is kapcsolatot teremtsen mesemondó, 

folklorista, pedagógus, és minden meseszerető ember között. 

 

4.b. Szabad elhatározáson, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezés 

 

A felterjesztés gondolatától indulva folyamatos a kapcsolattartás, tájékoztatás a HH-ban működő 

Mese-munkacsoport és a kapcsolódó egyéni mesemondók, élőszavas mesemondást éltető 

szervezetek, közösségek között. Ezt megkönnyítette a tény, hogy a HH FolkStúdió 

magazinműsorának Vasárnapi mese c. online adásába Magyarország számos kiemelkedő tehetséggel 

bíró mesemondója meghívást kapott és a műsorban szerepelt. A felterjesztéshez szükséges anyagok 

összeállítása a tanfolyam oktatói, hallgatói és a szervezetek rendszeres, személyes vagy elektronikus 

úton történt konzultálásával történt. A kapcsolódó egyének és közösségek tájékoztatása a felterjesztés 

kapcsán részletes tájékoztató körlevél formájában megtörtént, lehetőséget biztosítva a szabad 

kapcsolódásra, véleményformálásra. Ennek köszönhetően egyéni mesemondók, néprajzkutatók, 

intézményvezetők és szervezetek képviselői is írásos hozzájárulásukat adták a felterjesztésben 

foglaltakhoz, nyilatkozataikat a mellékletben csatoltuk (Melléklet 1.). A HH munkatársai felvették a 

kapcsolatot a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség 

Igazgatóságának munkatársaival tájékoztatva őket a felterjesztés tartalmi részleteiről. 

 

5. Dokumentáció  

5.a. Csatolandó dokumentumok mennyisége  

 Fényképek (kötelező) 45 db 

Filmek (kötelező) 1 db 

Hangfelvételek (nem 

kötelező) 

- 

Térképek (1 db kötelező) 1 db  

Könyvek (nem kötelező) - 

 



 

FÉNYKÉPEK (45) 

SOR- 

SZÁM 

CÍM ÉS TARTALOM KÉSZÍ-

TÉS 

IDEJE 

FOTÓS TULAJDONOS 

01. Dr. Agócs Gergely beszél a mesemondó 

tanfolyamon 

2015 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

02. Mesemondó tanfolyam, gyakorlati rész 2015 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

03. Dr. Raffai Judit beszél a mesemondó 

tanfolyamon 

2015 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

04. Az ,,Add tovább! Tehetséggondozó Tábor”-ban 

dr. Agócs Gergely gyermekeknek mesél 

2015 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

05. Berecz András és dr. Agócs Gergely oktatják a 

kurzus hallgatóit 

2013 Legeza 

Márta 

Hagyományok 

Háza 

06. Dr. Voigt Vilmos előadása a népmese 

tanfolyamon 

2013 Legeza 

Márta 

Hagyományok 

Háza 

07. Pál István portréja, háttérben dr. Agócs Gergely 2014 Farkas 

József 

Farkas József 

08. Pál István mesél a tanfolyam hallgatóinak 2009 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Agócs Gergely 

09. Kisláposi András meséjét, gesztusait figyelik a 

tanfolyam hallgatói 

2009 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Agócs Gergely 

10. A 2014-ben népmesetanfolyamot végzett 

csoport 

2014 Ismeretlen Dala Sára 

11. Özv. Bárány Antalné Streho Margit mesél a 

tanfolyamon 

2015 Szilárd 

Katalin 

Hagyományok 

Háza 

12. Özv. Bárány Antalné Streho Margit mesél a 

tanfolyam hallgatóinak 

2014 Dala Sára Dala Sára 

13. ,,A népmese mai élete” c. rendezvényen Csipkés 

Vilmos arlói mesemondó mesél 

2019 Vörös Előd Hagyományok 

Háza 

14. ,,A népmese mai élete” c. rendezvényen 

Petrovecz Lászlóné Bartus Teréz mesél 

2019 Szilárd 

Katalin 

Hagyományok 

Háza 

15. ,,Ahol a madár se jár” mesemondó baráti kör a 

Hagyományok Házában 

2019 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

16. ,,Ahol a madár se jár” mesemondó baráti kör a 

Hagyományok Házában 

2019 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 



 

17. A magyar népmese napja a Hagyományok 

Házában 

2014 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 

18. A mesemondás folklorizmusa c. előadás, 

beszélgetés Zentán, HH Hálózat vajdasági 

szakmai nap a 25 éves Kálmány Lajos 

Népmesemondó Verseny jubileuma alkalmából 

2019  A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

Hálózat 

Vajdaság 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 

19. Hideg Anna mesél a FolkUdvarban Kapolcson 2018 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 

20. Dr. Sándor Ildikó mesél a FolkUdvarban 

Kapolcson 

2018 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 

21. Felnőtt és gyermek egyaránt figyeli a meseszót 

a FolkUdvarban Kapolcson 

2018 A 

Hagyomány

ok Háza 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 

22. ,,A népmese mai élete” c. rendezvényen Hideg 

Anna mesél 

2019 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 

23. Klitsie-Szabad Boglárka, a Népművészet Ifjú 

Mestere mesél 

2019 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

24. ,,A népmese mai élete” c. rendezvényen Berecz 

András előadását hallgatják az érdeklődők 

2016 Szilárd 

Katalin 

Hagyományok 

Háza 

25. Dr. Sándor Ildikó előadása a ,,Népmese-

konferencia és családi mesenap”-on 

2016 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 

26. ,,Szőjük, fonjuk a mesét” c. tematikus esten dr. 

Sándor Ildikó és Kovács Marianna mesélnek 

2016 Ambrus 

Laura 

Hagyományok 

Háza 

27. ,,Szőjük, fonjuk a mesét” c. tematikus esten dr. 

Sándor Ildikó és Kovács Marianna mesélnek 

2016 Ambrus 

Laura 

Hagyományok 

Háza 

28. Agócs Gergely mesél felnőtteknek a Mera 

World Music fesztiválon 

2019 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 



 

29. Klitsie-Szabad Boglárka mesél 2018 Ismeretlen Klitsie-Szabad 

Boglárka 

30. Bukovics János mesél a Páva Minősítőn 2019 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

31. Csiki Lóránt mesél a Páva Minősítőn 2019 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

32. ,,Találkozás a néphagyománnyal” c. 

programsorozaton Fábián Éva mesél 

2016 Dusa Gábor Hagyományok 

Háza 

33. Népmesegyűjtés Csipkés Vilmos arlói 

népmesemondónál 

2019 Németh 

Nóra 

Klitsie-Szabad 

Boglárka 

34. Népmesemondó verseny Erdélyben 2009 Dala Sára Dala Sára 

35. Mihalovcs Zsófia (Szlovákia) mesemondását 

hallgatja Varga Norbert a Hagyományok Háza 

népmese-konferenciáján 

2018 Dala Sára Dala Sára 

36. Hajós Erika a Hetedhét Hatvan 

Népmesefesztiválon mesél 

2019 Gregus 

László 

Gregus László 

37. Baranyi Ildikó, a Meseszó Egyesület 

mesemondója mond mesét, mellette Bukovics 

János és Toldi István, az Egyesület tagjai 

2020 Gregus 

László 

Gregus László 

38. ,,Hencidától Boncidáig…” népmesemondó 

verseny Hatvanban 

2020 Szilárd 

Katalin 

Hagyományok 

Háza 

39. Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál 2017 Szeles János Hagyományok 

Háza 

40. Integrációs mesefoglalkozás Kántorjánosiban 2019 Rézműves 

Csaba 

Rézműves Csaba 

41. Mesegyűjtésen özv. Bárány Antalnénál 2018 Szigeti 

Ferenc 

Albert 

Szigeti Ferenc 

Albert 

42. Mesekocsma, Felvidék-Bodrogköz, Pintér Zsolt 

mesél 

2019 Farkas 

József 

Farkas József 

43. Toldi István mesél Zentán a HH Hálózat 

vajdasági rendezvényén 

2018 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

Hálózat 

Vajdaság 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 

44. A mesélő közönsége a népmesetáborban, 

Magyarpolányban 

2003 A 

Hagyomá- 

nyok Háza 

munkatársai 

Hagyományok 

Háza 



 

45. Mesekocsma, Felvidék-Bodrogköz, Bukovics 

János mesél 

2019 Farkas 

József 

Farkas József 

 

 

FILMEK (1) 

SOR- 

SZÁM 
CÍM ÉS TARTALOM 

KÉSZÍTÉS 

IDEJE 
RENDEZŐ TULAJDONOS 

01. 

A „Magyar népmese - hagyományos 

mesemondás” című tanfolyam 

módszertana és az élőszavas 

mesemondás újjáélesztésének 

gyakorlata a Hagyományok Házában 

2021 Sztanó Hédi Hagyományok Háza 

 

 

TÉRKÉPEK (1) 

SOR- 

SZÁM 
CÍM ÉS TARTALOM 

KÉSZÍTÉS 

IDEJE 
KÉSZÍTŐ TULAJDONOS 

01. 

A „Magyar népmese - hagyományos 

mesemondás” című tanfolyam 

módszertana és az élőszavas 

mesemondás újjáélesztésének 

gyakorlata a Hagyományok Házában 

2021 DIMAP BT. Hagyományok Háza 

 

 

 

5.b. Szerzői jogokról való lemondás 

 

Melléklet 2. 

Melléklet 3. 



 

5.c. További források listája  

AGÓCS Gergely: Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse. (CD/DVD-

melléklettel) Hagyományok Háza, Budapest, 2017. 

 

BENEDEK Katalin – RAFFAI Judit (szerk.) Kovács Ágnes: Tanulmányok a mesemondásról. (Webes 

hangzómelléklettel) Népmesetár-sorozat Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 

 

BESZÉDES Valéria: Szőcs Boldizsár meséi. (Népmesetár-sorozat, kazetta-melléklettel) (Népmesetár-

sorozat) Hagyományok Háza, Budapest, 2004. 

 

BUJDOSÓNÉ PAPP Andrea (szerk.) A gyermeknek mese kell. A mese szerepe az óvodai nevelésben. 

Hagyományok Háza, Budapest, 2017. 

 

DALA Sára (szerk.) Kibédi népmesék Ráduly Jánostól. (Hallgasd – olvasd – mondd! sorozat) 

Hagyományok Háza, Budapest, 2020. 

Czérna Miklós történetei. Mesék, mondák, anekdoták Oromhegyesről. (Népmesetár-sorozat, 

kísérőfüzetes DVD) Hagyományok Háza, Budapest, 2006. 

Az aranyréce. Mesék Moldvából. Iancu Laura gyűjtése. (Népmesetár-sorozat, kazetta-melléklettel) 

Hagyományok Háza, Budapest, 2005. 

Beszámoló a mesetáborról/konferenciáról In: Dala Sára (szerk.) Csepűposta: A Magyar Pedagógiai 

Társaság Hagyományismereti Szakosztályának hírlevele. 1.évf. 1.sz. 2003 

 

DALA Sára – KLITSIE-SZABAD Boglárka – VARGA Norbert (szerk.) Élőszóval. Palóc népmesék 

Varga Norbert gyűjtésében. (Népmesetár-sorozat, kísérőfüzetes DVD) Hagyományok Háza, 

Budapest, 2019. 

NÉMETH Nóra (szerk.) Ott küjjel Andrásfalán. Fábián Éva mesél. DVD-könyv. Hagyományok 

Háza, Budapest, 2021 (megjelenés alatt) 

RAFFAI Judit: A magyar mesemondás hagyománya. Útmutató mesemondók, pedagógusok és minden 

népmesekedvelő számára. (Népmesetár-sorozat) Hagyományok Háza, Budapest, 2004., 2008, 2017 

 

SÁNDOR Ildikó (szerk.) Mesebeszéd. DVD (tanulmányok, revival mesemondók meséi) 

Hagyományok Háza, Budapest, 2017. 

SEBŐ Ferenc (szerk.) PATRIA - Magyar néprajzi felvételek 1937-1942. Hagyományok Háza, 

Budapest, 2010 (CD melléklettel) 

SZÉKELY Anna (szerk:) A népi előadó-művészeti alkotások minősítésének zsűrizési 

szempontrendszere. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. (benne Agócs Gergely, Klitsie-Szabad 

Boglárka, Raffai Judit és Sándor Ildikó írásai a népmesemondás színpadi jellemzőiről) 

 

http://adattar.vmmi.org/cikkek/21040/hid_2013_10_10_raffai.pdf 

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/vasarnapimese, https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4373 

https://webaruhaz.hagyomanyokhaza.hu/konyv01/nepmes001 

www. meseszo.hu, www.nepmesepont.hu   

MESEBESZÉD MOBILAPPLIKÁCIÓ (archive) 

http://adattar.vmmi.org/cikkek/21040/hid_2013_10_10_raffai.pdf
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/vasarnapimese
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4373
https://webaruhaz.hagyomanyokhaza.hu/konyv01/nepmes001
http://www.nepmesepont.hu/


 

 

6. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok  

6.a. A jelölést benyújtó(k) neve  

 

Kelemen László, főigazgató 

Hagyományok Háza  

1011 Budapest, Corvin tér 8. 

foig@hagyomanyokhaza.hu 

 

6.b. Kapcsolattartó személy 

 

Agócs Gergely, PhD. 

Hagyományok Háza, Folklórdokumentációs Fejlesztési Osztály 

1011 Budapest, Corvin tér 8. 

agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu   

 

6.c. Felelős helyi illetékes szerv(ezet) 

 

Kelemen László, főigazgató 

Hagyományok Háza  

1011 Budapest, Corvin tér 8. 

 

6.d. Az érintett közösség szervezete(i) vagy képviselője(i) 

 

Hagyományok Háza 

Kelemen László, főigazgató 

1011 Budapest, Corvin tér 8. 

 

Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület 

Kovács Marianna, elnök 

1133 Budapest, Thurzó utca 22. 

 

7. Aláírás a jelölést benyújtó nevében  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Kelemen László 

főigazgató 

Hagyományok Háza 

 

mailto:foig@hagyomanyokhaza.hu
mailto:agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu

