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M esévé szőttgye re kd a l o k
Szeptember végén Van a népmese napja, ez aIka|ombó| egy igazán autentikus he|yszínen,
a Mesemúzeumban mutaqa be Kerekégenjáró című Új mese|emezét a K|árisok. A zenekar
öt|etgazdájával, Korze nszky K|ára énekes-gyermekpsziého|ó9ussaI a mesék és a népdalok
gyigyító hatásáró|, az egyÜtt ének|és evo|úciós szerepérő| beszé|gettÜnk, és arró|, vajon mi a
közos a csi||aoszemű iuhászban és Harrv Potterben?

- Pszichológia és a népze-
ne ötvözését kiemelkedően
fontosnak taftja kőtházi
munkájában és a zenei pro-
jektjeiben is. Hogyan lehet
ezt akét,|átszó|ag e|térő te-
riiletet összesimítani}

- Eredetileg klasszikus
zenét tanultam, fuvolistá-
nak készültem, de párhuza-
mosan érdekelni kezdett a
népzene és a néptánc is, így
beléotem a Bihari Tánc-
együttesbe, majd a Bartók
Táncegyüttesbe, népzenét az
obudai Népzenei Iskolában
tanultam. Ugy alakult, hogy
a népzenét-néptáncot sokkal
közösségibb műfajnak éltem
meg, mint a klasszikus zenét,
abban a zenei közegben vala.
hogy magányosnak éreztem
magam. Az egyetemen pszi-
chológiát tanultam, lassan tíz
éve gyermekpszichológusként
dolgozom. Három és fel éve
kerültem a Bethesda Gyer-
mekkórházba, ahol gyeÍ-
mekrehabilitációs osztálvon.
intenzív osztáIyon és égési
osztáIvon súlvosan traumati-
záIt [yerekekkel és családja-
ikkal foglalkozom. Emellett
futnak a kicsiknek szóIó ze-
nés projektjeim, a Klárisok
mesekoncert és a Hangszer-
simogató produkció, illetve

"É gondolatok mentén építem fel.
A koncerteken a gyermekpszi-
chodrámából fontos elemként
vett ,,mintha játéknak,,, a sze-
repjátéknak és a fantáziatevé-
kenységnek nagy jelentősége
van. A mesekoncertek törté-
netei pedig a rendkívül gazdag
magyar népzenei anyagbóI
merített dalokra épülnek, ami-
ket ha a saját jelentésüknek
megfelelően használunk, segít-
ségükkel fel lehet ra1zolni egy
komplett népmesei történe-
tet. Például a Cickom cickom
kezdetíi ének egy lánykérő dal,
ami a mesében saiát funkció-
jába kerül, vagy a"Sárkányö|ő
mondókát ugyancsak az adott
mesei szituáciőban alkaÍmaz-
zuk, és így tovább'

- Vagyis a gyermekpszi-
chodráma a mese gyakorlati
használata?

_ Igy ,^n, az eszköztára
pedig kimeríthetetlen. Csök-
kenti a kisebbrendűs égi érzést,
az alacsony önértékelést, mi-
közben a szerepjáték élménye
feIszabadítóan hat a gyerekre,
bátorító, énerősítő funkciója
van, előhozza a szeméLyiség
rejtett lehetőségeit, segít az
önállósodásban, és még so-
rolhatnám. Es ami nagyon
fontos: a fantázia világában, a
mintha térben zajló játékban

gyermekpszichodráma csoportokat veze- _ A Mesemúzeumban óvodás és kisisko- nincs jó vagy Íossz megoldás, mindenki a
tek a Mesemúzeumban. A munkámban lás korosztálynak szólnak a gyermekpszi- saját megoldásairányába haladhat.
igyekszem a|kaImazniazenét,miközben chodráma foglalkozásaink, Ez a Kende - Mennyire étződlk a csoportos fog-
a míísoraimat úgy építem fel, hogy apszi_ Hanna nevéhez fíiződő terápiás módszer lalkozásokon az, hogy a mai korosz-
chológia alapelveire támaszkodom. alapvetően a meseszimbólumokra épít, tály nem hall és nem olvas annyi mesét,

-Hogyan? egyébként a népzenei koncertjeimet is e mintaze|őzőgenerációk?
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_ Ebben a rohanó világban a szi\ő szá-
mára egyszerí,ha a gyerek kezébe ad1a a
telefont vagy a tabletet. Pedig a mesemon-
dás még ennél is egyszerűbb: nem ke1l
hozzá semmi más, csak a fantáziánk, és
hogy kapcsolatba kerüljünk a gyerekünk-
kel. A mesélés közös élmény' ami szo_
ros köteléket sző szilő és gyerek között.
Ugyanakkor fejleszti a figyelmet, hiszen
végig a történetre kel1 koncentráIni' ami
a mostani, néhány percenként játéktevé-
kenységet váItoztató gyerekek számára
komoly kihívást jelent. A magyar népme-
sék' a népdalok több ezet éven keresztül
úgy kristályosodtak ki, hogy éppen meg-
feielnek a gyerekek számára szövegben,
da11amban, és a gyerekek pontosan úgy
reagálnak rájuk, ahogyan az elvárhatő tő-
lük. A kicsik eszköztára megvan a mesék
befogadására, átéIésére, ezeket nem kell
újraformálni, kitalálni. Inkább hasznáIn\
kell a népzenét, a népmeséket arra' hogy
a gyerekek harmonikus személyiséggé
válhassanak.

- A gyermekpszichodráma alka|maz-
kodik ahhoz, hogy egy adott életkorban
melyik mese haszná|legiobban, melyik
a legátélhetőbb?

- Abszolút, hiszen a gyermekpszicho.
drámábzn a gyerek szimbolikus vi1ág-
ban élheti meg az éppen őt foglalkoztatő
problémákat, ki1átszhatja magáb ó1 azokat
a meséken keresztül, hiszen őváIaszt sze-
repet és történetet. A mesében minden
megtörténhet, bárkiből bármi válhat, a
gyerek pedig a szimbólumok nyelvén ki-
fejezheti magát. Ezt jelenti a saját mese.
A módszernek ugyanakkor több lehető-
sége is van: előfordul, hogy mi hozunk té-
rnát, amiköré építeni kell egy mesét. Van,
hogy mi kezdjük és a gyerekek fejezik be
a történetet, de o1yan is előfordul, hogy
a kicsik szerepet választanak, és a közös
ötletekból formálódik a mese.

- Milyen szerepeket választanak ma-
guknak a mai gyerekek? Van új a nap
alatt?

- Természetesen az alapszerepek ugyan-
azok:, a lányok előszefetettel válnak tün-
dérré, királykisasszonnyá, hercegnővé, a
fiúk pedig sárkányöIővé, kirá7yfrvá, sz,l-
perhőssé. Az egészen kicsiknél az áIlat_
mesék nagyon fontosak: az állatszereplők_
kel azonosulnak, akik kezdetben kicsik és
védtelenek, de a történet folytán bátor hős-
sé válnak. Ma rengeteg szuperhőst lehet
látni a tévében, ami nem baj, mert a törté-
netek mechanizmusa alapvetően vgyafiazi

ajó és a gonosz harca. Fontos, hogy a me_
sében legyen egy hős, aki végigmegy atör-
téneten' véghez vigye küldetését, mindegy,
hogy Luke Skywalker harcol Darth Va-
derrel, Harry Potter Voldemorttal vagy z
csillagszemű juhász az örökké tüsszentő
kiráL\yal, a mese ugyafiazt a szerepet tölti
be. És fontos, hogy mindenre tud megol-
dást, alternatívát adni.

- A Klárisok zenekar új albuma a Ke-
rekégenjáró. Más a tematikája, mlintaz
e|őző mese|emeznek, a Szerelemcsü-
törtök dobszerdának?

_ A Klárisokban zenésztársaim Ere-
dics Dávid, Porteleki Aron és Buzás
Atti1a, ve1ük korábbi zenekari munkáim
során találko ztam, Az e7őző lemezink a
klasszikus tündérmese elemeire fe|fíizött
zenei artyagon alapult, ezen nem váItoz_
tattunk, hiszen a cél most is az, hogy a
népdalok értelmét és funkcióit megis-
mérje a hallgatóság, a cselekményt itt
is Kálloy Molnár Péter gördíti tovább.
A Kerekégenj áró a hős Napvitéz vándor-
ntjárőI szóI, aki legyőzi a sárkányt: a
történetben nem nehéz felismerni a vilá-
gosság és a sötétség harcát. Azzal pedig,
hogy a bátor legény legyőzi a gonoszt'
újra világosságlesz a foldön, és elnyeri a
szépséges tündérleány szerelmét is. Fon.
tosnak tartottam ugyanakkor, hogy olyan
dalokat válasszunk, amit mindenki ismer,
azért, hogy együtt énekeihessünk.

-Aközös élménymiatt?
- Tudományos kísérletek igazol1ák,

hogy az együtténeklésnek neurobiológiai
szinten is iótékony élettani hatása van.
Mikor enáklrlnk,. az agyban endorfin
szabadul fe1, ami a jÍalmazó központot
stimulálja, ezétt érzink örömöt, boldog-
ságot. Ugyanakkor evo1úciós funkciója
van a közös éneklésnek. A közösség tag-
jai együtt éIik át a jutalmazás éIményét,
és ha a közosséghez tartozók nyugodtak
és boldogok, jobban megbíznak a másik-
ban. Ez pedig az együttműködés feltéte-
le: e oonton érdekes mindez az evolíció
szempontjából, hiszen az együttműködés
segítj az adott fai fennmaradását.

] A rehabilitációban milyen szerepe
van a népzenének}

- A kdiházb an balesetes, kop onyas érült,
égési sérült gyerekek fekszenek, sokuk
elvesztette mozgás_ és beszédképességét.
olyan zeneterápiás csoportot tartunk,
ahol a zene kognitív funkciókra tett jó-
tékony hatását használjuk fel. A zenével,
a ritmusgyakorlatokkal, a dallamokkal, a

szövegek elismétlésével a memóriát és a
mozgáskoordinációt fejlesztjük, azokat
a képességeket szeretnénk visszahozni,
amelvek elvesztek. A zenének köszönhe-amelyek elvesztek. A zenének köszönhe-
tően pedig fejlődik az idegrendszer és a
kommunikációs készség. Természetesen
ezt gyógytoÍnászok és szakorvosok fel-
ügye1ete és terápiája mei1ett, kiegészítő'
kézelésként végezzik, de vitathatatlanul
hasznos, és hétrő1 hétre tapasztalható a
fejlődés. Miközben ez közösségi élményt
is jelent a gyerekeknek, ami plusz öröm_
forrás.

- Hogyan lehet feldolgozni ezt a
munkát, hogyan lehet érzelmileg vala-
mennyire kívül maradni?

_ olyan személyiség vagyok, aki mind-
ezt feladatként fogja fel. Nekem az a fel_
adatom, hogy a gyerekeket aktivizáLjam,
motiváljam, segítsek he|yreáI!ítani az ér.
zelmi világukat, hogy képesek legyenek a
sikeres rehabilitációr a. A kórházban van
lehetőségem arra, hogy nálamnál taPasz-
taltabb szakemberekkel megoszthassam
kétségeimet, problémáimat, emellett
nagyon jó szakmai, és már mondhatom,
hogybaúttközösség alakult ki, ami szin-
tén sesíti ennek a munkának az érzelmi
nehézségeit. Ugyanakkor fontos, hogy
apró rituálék segítségével érzelmi7eg vi-
sLonylag kívülátló tudjak maradni egy-
egy adott helyzetben. Mikor az ember
bemegy akőrházba, átveszi a cipőjét és a
köpenyét, egy másik élethelyzetbe kerü1.
É,.miko. d7iután kilép ebből a környe-
zetbőI, a megoldandó feladatokat hátra-
hagyja. Természetesen ez nem jelenti azt,
hogf ne érintene meg egy-egy eset, -de
önvédelembőI muszáj ezeket a rituálékat
alkalmaznl A régiek egyébként pontosan
ismerték ennek a fontosságát: nem vélet-
len, hogy minden mese végén van egy
k\jőzanItő mondat. A gyermekpszicho_
diáma csoportokban a közös játékkezde-
tekor hármat tapsolunk, amivel belevará-
zsolódunk u .".éb". Mikor pedig véget
ér a történet, ismét hármat tapsolunk, és
kileptink a meséből. Fontos, hogy elkü-
löníise a gyerek a játékhoz kapcsolódó
szerepét, hiszen a valóságban ő már nem
katicábogár, hanem Luca. Ezek a rituálék
a mindennapokban is Sokat segíthetnek'
a gyereket rendszerességre tanithat1ák,
és 

-biztonságot 
jelenthetnek a változó

élethelyzetekben. Ezek évezredeken át
kiválóan múködtek a néphagyom ányban,
nem szab adn a őket v eszni nu*Ll';,.. 

onn.


