
A mesék gyógyító ereje és pap tudott írni, olvasni, akkor nem derült ki a 
PSZICHOLÓGUS diszlexia, diszgráfia. Ha ezt nézzük, akkor nincs gond. 
Ha magunkban látjuk a képeket, akkor De a valóságban tényleg van valami. A mai gyerek nem 
könnyebben fel tudjuk dolgozni az ingereket mászik fára, nem ugrál a patakparton. Holott 

bizonyított, hogy a mozgás, az egyensúlyi feladatok 
hozzájárulnak bizonyos neuronpályák kialakulásához. 
A sok mozgás jobb beszédképességet az pedig 
fejlettebb gondolkodást hoz. Ezek nélkül megjelenik 
az agresszió. Ráadásul ott a nyomás: karácsonyra 
olvasni, írni kell. Miért? Miért nem lehet időt adni?

– Akkor a szülőnek csak a szabadba kell vinnie a 
gyereket?
– Sokat segít, de nem csak erre van szükség. A feltétlen 
szeretet, amelyben lubickolhat, fejlődik a gyerek, az a 
legfontosabb. Hogy ne akarjon a szülő folyamatosan, 
görcsösen fejleszteni. Ne döntse el előre, hogy milyen 
gyereket szeretne. Legyünk tisztában azzal, hogy 
nyolcféle intelligencia létezik. Ebből egy a verbális. 
Akkor miért pont azt az egyet erőltetjük? Igaz, az Dr. Vekerdy Tamás volt a József  Attila Megyei 
iskola is ezt várja el. De az élet már mindegyiket Könyvtár vendége az Olvasásra születni programban. A 
igényli.klinikai gyermek-szakpszichológussal a mai 

gyerekekről, a mesék szerepéről és a szülők 
– Ahogy említette, az iskola igényli a verbális lehetőségeiről beszélgettünk.
intelligenciát. Lehet fejleszteni?
– Igen. A mesék, az olvasás adja a kulcsot. Hegedűs Mudri Anna
Géza szerint ha a gyerek tíz éves koráig nem nézne – SNI (sajátos nevelési igényű), diszlexiás (olvasási 
tévét, akkor regényolvasóvá válna. Azt pedig tudjuk, zavar), diszgráfiás (írászavar), diszkalkuliás (számolási 
hogy a kamaszkori drámákat könnyebben dolgozza zavar), hátrányos helyzetű. Szinte minden oktatási, 
fel a regényolvasó. Hiszen a kamasz leskelődő. Beles a nevelési intézetben ezeket a szavakat halljuk. Tényleg 
felnőtt életbe. A regény pedig éppen erre nyit ablakot.baj van a mai gyerekekkel?

– Amikor a népesség három százaléka tanult tovább, 
– Általános kép: a gyerek nem szeret olvasni.akkor nem látszottak a zavarok. Ma a népesség 60-70 
– Meséljünk, meséljünk! A mesék a belső képalkotást százaléka tanul tovább. Amikor csak néhány szerzetes 

Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.ildiko@jamk.hu



fejlesztik, amely a minket érő hatások feldolgozásának mindig legyőzi a sárkányt a legkisebb királyfi. A 
legfőbb eszköze. A világ minden részén dúdolókat, gyermek megérti, feldolgozza a történetet. Csak ne 
mondókákat, dobálókat, ringatókat mondanak a kövessük el azt a hibát, hogy közhelyszerű 
gyermeknek, hiszen a ritmikus, redundáns beszéd a tanulságokat vonunk le. A mesemondás, közös 
belső képalkotást segíti elő. Ez a világtudás viszont felolvasás esti rítussá válhat. Ez is erősíti a gyermek 
eltűnt. A szülőket meg kell tanítani újra a technikára. személyiségét, minőségivé teszi a szülőhöz való 
Aztán a másfél éves gyereknek már el lehet mesélni a kapcsolatát.
napját. „Reggel felkeltél, autóba ültünk, te aludtál egy 
jót...” Ezek az úgynevezett én-mesék, amelyekkel – A tévé?
könnyebben feldolgozhatja a gyerek az őt ért – A gyerek falja a képeket, ezért nem tud elszakadni a 
ingereket. Később ezeket felválthatják az állatmesék, tévé elől. De nem tud különbséget tenni a belső és a 
ahol a kismackó ugyancsak a gyerek, aki a mamájával külső kép között. Bizonyított tény, a külső kép 
boltba megy. Innen eljutunk a nagymesékig, amelyek blokkolja a belső képalkotást, így nem működik a 
olyan alapvető dolgokat magyaráznak el, mint a jó és a feldolgozás, ami agresszióhoz vezet. Ehhez jön hozzá, 
rossz, az élet és a halál, a szeretet és a gyűlölet. A mese hogy a gyerek nem mozog, ami ugyancsak agresszívvá 
megnyugtat, ezért például olvassunk a beteg teszi. Lehet tévézni, de csak a hármas szabály 
gyereknek! betartásával. Közösen kiválasztott műsort, limitált 

ideig szülővel lehet nézni.
– A sárkány, a gonosz boszorkány, aki meg akarja enni 
Jancsit, nem rémisztik meg a gyereket?
–  Nem. Amúgy a sárkányok léteznek, léteztek, a 
dínókultusz éppen ebből adódik. A mesékben pedig 

Az interjú Mudri Anna jóvoltából jelenhetett meg.
Forrás: 24 Óra


