
Szekeres Erzsébet mesés világa 

Miért szeretjük a meséket? Mert a mese a vágyvilág kitárása, a képzeletvilág 

korlátlan időhatárok közötti megjelenítése. Előadásával a mesélő mindenkor 

közösségének érdekeit, ízlését szolgálja. Ezeknek az elvárásoknak lesz kiszolgálója, 

s éppen ezért a népköltészeti, folklór alkotások sem egyéniek, nem egyediek, hanem 

közösségiek, egy-egy típusnak variánsai. Olyanok, mint a tenger, amikor magába 

gyűjti a folyók vizét, azaz őrzik az emberiség valós és képzeleti világának évezredes 

örökségét. A mese főhőse rendre a harmadik szülött, a szegény ember legkisebb fia, 

akinek sanyarú élete – valamilyen csodás segítséggel, váratlan fordulattal – mindig 

jóra fordul, kilábal a bajból, túlteszi magát a megpróbáltatásokon. 

Végeredményképpen mindig az igazság arat diadalt, a gonosz, az ártó, az 

ármánykodó elbukik, megbűnhődik. A mesei harcokban csakis az igazat képviselő 

hős győzedelmeskedhet. Ezért szeretjük. A mese a korlátlan lehetőségek világát 

nyitja meg hallgatóságának, benne semmi sem lehetetlen: beszélnek az állatok, 

ugyanúgy gondolkodnak, mint az emberek, azok segítőtársaivá szegődnek. A csodák 

a mesékben mindennaposak. Azzal pedig, hogy a mesélő/meseíró történeteit a Hol 

volt, hol nem volt... formulával kezdi, hallgatósága számára megszünteti mind az időt, 

mind a teret. Olyan dimenziót teremt, melyben hallgatósága a történésfolyam 

jelenidejűségben érezheti magát. Amikor azzal zárja le elbeszélését, hogy Ma is 

élnek, ha meg nem haltak. Ha valaki nem hiszi, járjon utána, csak nyomatékosítja 

annak lehetőségét, hogy az elbeszélt, megelevenített vágyak akár igazzá is 
teljesed(tek)hetnek. 

De hogyan is lehet meghatározni azt a műfajt, amely évszázadokon keresztül le tudta 

nyűgözni hallgatóságát, és még ma is úgy érezzük, ha hiányzik életünkből, nem 

vagyunk igazán boldogok. Minden mese-történet igazából azonos, duális rendszerből 

épül fel. Ha a képzeletbeli vagy valós helyszínek váltakoznak is, mindig, minden 

körülmény között küzd a jó a gonosz ellen, s ebben a párharcban mi, a hallgatók 

mindenkor azért szurkolhatunk, hogy a jó győzedelmeskedjen a világot megrontó 
rossz felett. 

A mese terjesztésében és népszerűsítésében sokan jeleskedtek. Egyik közülük 

Benedek Elek, akinek múlhatatlan érdeme és művészete abban áll – ahogyan egyik 

méltatója, a mondaközlő Lengyel Dénes írta −, hogy mesekönyvének nyomtatott 



szövegét élőszóvá varázsolta. A meséket újra élővé avató szerző 1894−96 között öt 

kötetben, A magyar mese- és mondavilágban adta közre népünk történeteit. A 

gyűjtéséből összeállított kiadványok megjelenésük óta több százezer példányban 

jelentek meg. A Kairosz Kiadó 2010 óta kezdte el újból közreadni a Benedek-féle 

meséket. A szép vállalkozáshoz Szekeres Erzsébet textilművész is csatlakozott, aki 

az eddig megjelent két kötethez, valamint a készülő harmadikhoz rajzolt szépséges 

meseillusztrációkat. Az utóbbinak több mint félszáz illusztrációjából áll a most látható 
kiállítás.  

Legalább olyan nehéz jó képet festeni egy-egy meséről, mint figyelemkeltően, a 

hallgatóságot lekötő módon elmondani a történetet. Ahogy a gondolatból lesznek leírt 

szavak és mondatok, úgy kell ezeknek képi jelekké alakulni. Méghozzá oly módon, 

hogy az illusztráció tükrözze a mese lényegét. Rajta legyenek a szereplők, ahogy a 

művész elképzeli őket, ugyanakkor esszenciálisan maga a történet főbb 

cselekményfolyama is kiolvasható legyen az illusztrációból. Szavak helyett Szekeres 

Erzsébet ügyesen megoldja ezeket az elvárásokat: formákkal, vonalakkal és 

színekkel érthetően fogalmaz. Színvilága mindig azonosul a mese világával és 

hangulatával. Segíti a képzeletet, hogy a mesehallgatónak ne csak lelki, hanem látó 

szeme előtt is elképzelhetővé váljon és megjelenjen a varjúkirály, Tündér Erzsébet, 

Furulyás Palkó, Ludas Matyi, az aranytollú madár, Kígyós Jancsi, a világszép úrfi, 

Szegfűhajú János és a sok-sok többi mesehős. Légies alakjaik finom vonalakból, 

pasztell színekből, áttetsző foltokból vannak megformálva. Egyéni stílusjegyeket 

mutatnak. Könnyű reájuk emlékezni. Bárki számára könnyen felismerhetőek, mert a 

világunkat elárasztó és agyonnyomó képregény-figurák fölé nagyra nőnek, 

kiemelkednek közülük. Szekeres Erzsébet művészetének lényege és értéke abban 

gyökerezik, hogy látásmódja és képzelete alkalmazkodik a meséket hallgató 

gyermekekéhez. Ezt a látásmódot az ő példája nyomán mi, felnőttek is szívesen 

tanulgatjuk, tanulgatnánk, hogy mi is részeseivé, ha csak sóhajtásnyira is, 
válhassunk a mesék csodákkal átszőtt, kitárulkozó, jobbító világának. 
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