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A kápek Umája
1. kép:

A várkastély
magas

2. kép:

egyik oldalára árnyékot vet egy

jegenye.

A király

megparancsolja,

hogy

a fát vágják

ki.
Kihirdetik a királyi parancsot.

3. kép:
4. káp:

Jelentkeznek a favágók.

5. kép:

Megérkezik akiskondás.

6. kép:

Tetszik a királynak a kiskondás ajánlata.

7. kép:

Vágja

a

nagy fát a kondás,

tarisznyája

egy

ágra akasztva lóg.

8. kép:

Az öregasszony azt tanácsolja,

9. kép:

fa tetejére.
Felfelé kapaszkodik akiskondás.

menjen fel

a

10. kép:

Kinyilik az ajtó, forog akasza.

ll. kép:

A csodálatosan piros gyümölcsökkel megrakja a

12. kép:

legény a tarisznyáját.
Ámulva áll a következo kitárult ajtónál.
Gyönyörü tarka virágok, pipacs, r6zsa, szarka-

13. kép:

láb viritanak a tündéri kertben.

14. kép:

Egy nagy kastély kapujához ér,mögötte

t6 lát-

szik.

15. kép:

A

16. kép:
17. kép:

Három tüDdérlány a t6 partján.

18. kép:

Fürdenek a t6ban. Szines ruhájuk a parton.

19. kép:

Tündérszép Ilona kéri a kiskondást6l ruháját.

tó partján pihen, csodálkozik, hová is ~erült.
Éppen három hattyú ereszkedik a vizre.
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20. kép:

Szorgalmasan dolgozik akiskondás

Tündérszép

Ilona lovainál.
21. kép:

A legényke átveszi a kulcsokat

és

hallgatja

Tündérszép Ilona tilalmát.
22. kép:

Éppen a tiltott szoba ajtaját

nyitja ki

10-

pakodva.
23. kép:
24. kép:

Egy szörnyü sárkány mászik ki egy hord6 a161.
A táltos hátán repül, hogy megvivjon

a

sár-

kánnyal.
25. kép:
26. kép:

Darabokra hull a szörny a táltos rugásától.
Akiskondás

és Tündérszép Ilona. Kéz a kézben,

boldogan~

27. kép:

Szereplők:
A k1skondás

28. kép:

Tündérszép Ilona

29. kép:

30. kép:
31. kép:

Az öregasszony
táltos
A sárkány
A

Színhely:

32. kép:
33. kép:

Az ég1géro jegenye
Akacsalábon

forg6 kastély

Mesélj r6lukl
34. kép:

A fejsze és a kötőfék

35. kép:

Az óceán partján legelésző táltos csik6
MelYikmeseszám szerepelt a történetben?

36. kép:

1,3,7,12,21,77
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számok össze-vissza elhelyezve

"A képek felhasználásának

lehet6ség.!.?-_ésm6djal;.

A megindullszemléltetóeszköz

tervezés az irodalomhoz

legel5ször a diafilm-lehetőséget
Az általános
legnagyobb

5. osztályos

iskola

rbze

a

nulandók·lényeges

kapta.
irodalom anyagának

mesével foglalkozik.
tudnivalólt

azonban

Amesérell

ta-

a Népmesék

c.

fejezet szemelvényein keresztül tanitjuk meg. A tudnivalókat az összefoglalás is rögziti.
,

"

Ezért tartottuk
nulnlvalóihoz

szükségesnek,

I

hogy az első fejezet ta-

vizuális segitségetadjunk

kartársaink-

nak. Az eddigi vizuális, vagy audio-vizuális eszközök
segitségével tartott óru hatékonysága, a tananyag megszllárdulása

terén tart6sabb,

mélyebb volt a

hagyomá-

nyos 6rák eljárásainál.
Szükségesnek
azért is,
sás,

tartottuk . a
mivel tanu16ink

környezetismeret,

kapnak.

vizuális szemléltet6eszközt
az als6 tagozatban

az olva-

rajz órákon sok vetitett képet

Fontosnak tartjuk, hogy ez a sor ne szakadjon

meg a fels6 tagozatban

sem,hiszen

az 5. osztályba ke-

rült tanUván)'aiDk alig ldtisebbek. KUlönöseD káros leD';'
ne e. adl't, mert a mesciv.l kapcsolatos 81&61rod8101llelméleti tudnivalót.
togalai jeaeinek
ben az &Dyagr6szben

bizonyos egyszerU meghatározást,

gyUjtá 861;. rendszeredet
kell

megf1gyeltetDi

elő szöre bés megtanul-

ni. A mese a mUköltészetbenc.
fejezetben ennél többet
már nem kapDalc; az itt megfigyelteket mélyitik, gyako-
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rolják.
Ezért ki kellett választanunk ebból az elso fejezetból
azt a két mesét, amelyek a fentiek szemléltetését
gukban hordozzák, a képszerű megjelenitésre

ma-

leginkább

alkalmasak, s TV. adás sincs belolUk.
Igy kerűlt sor a TUndérszép Ilona és A két bors öKröcske c. népmesék kiválasztására.
A Tündérszép Ilona c. mese tanitását,

a

hozzátartozó

készségfejleszto órával együtt a tanári kézikönyv három órában ajánlja tanitani, igy alkalmunk van a vetitésre is.
Ezt a népmesét diafilmen eddig még nem dolgozták fel. A
tanulók e mesének több változatát ismerik, Tündér Ilona, A csodafa, Tündér Erzsébet, szász, románt székely
változatokban. Éppen ezért szivesen fogadják tanitáskor
ennek a magyar népmesének eddig talán még nem ismert
változatát a tanitási órán.
A kézikönyv a mesével kapcsolatos didaktikai feladatokat a következokben szabja meg:
1. Maradandó élmény legyen a mese szépsége és költői igazsága.
2. Meg kell kezdeni a
,gyUjtését.

népmese

fogalmi

jegyeinek

3. A mese alkalmas a tanulók' kifejezoképességének
fejlesz~ésére is.
E sokféle didaktikai feladatot kivánja támogatni ez
6

'« -di~f-il.••~II..oé1i.iak
súlyozni -, hogya

~Z -,s

.na.gy~ szeretnénk hang-

-JiU.t •

három óra bármelyikén a 36 képet tel-

jes egészében levetitsük, hanem a Tanterv és Utasitás alapján megvalósult tankönyv és tanári kézikönyv

felada-

tainak könnyebb megvalósitása érdekében, az irodalmi szöveg alá rendelve, de azt támogatva, a képeket
használjuk fel. A kézikönyv kéziratának

válogatva

leadásakor

még

bizonytalan volt, lesz-e szemléltető eszköz az irodalomtanitáshoz, azért Dr. Horváth Gedeonné és
kartársak

Vörös

József

a kézikönyv szerzői -, csupán azokat a lehe-

tőségeket sorolták fel, amelyek rendelkezésre

álltak

a

kézirat elkészitésének idején. A szemléltetés fontosságát azonban hangsúlyozzák azzal, hogy az egyes szemelvények tanításának leirásánál é s a kézikönyv végén erre

kü-

lön kitérnek.
Az eddigiekben már emlitettük, hogy a diafilm didaktikai
feladatokat segit, s ajánlottuk, hogy válogatva használjuk a képeket. A képek témája c. felsorolás segit tájékozódni, hogy milyen szerkesztési elv érvényesült a népmese képi feldolgozásában.
Mind a tartalmi, mind a szerkesztési munkához az

Orszá-

gos Pedagógiai Intézet Magyar Tanszékének vezetőjétől,'
Komár Pálné elvtársnőtól kiváló irányitó segitséget kuptunk.
A fentiek alapján tehát ajánljuk, hogy a kézikönyv ~8.
oldala elsO három kérdésének megfelelo képeket vet:l.t;sú.k

?

Ennek az órának a házi felad~ta a tündérmese szereplőit csoportositja. A következő órán a tanulók házi feladatát kisérjük a képek vetitésével, amelyeket a ~
replők cimszó alatt találunk: akiskondás,

Tündérszép

Ilona, az öregasszonYf majd a táltos és a sárkány
peit mutathatjuk be

127-31. képi. Ugyancsak

lehet, ha a képet vetitjük először, s

ké-

érdekes

megkeresik

me-

lyik csoportban találják feljegyezve a saját feladatukban, a valóságos vagy mesebeli szereplő

megfelelő he-

lyen van-e?

la

Ezen az órán
csolatban/

3& a Tündérszép Ilona c. témával

a kifejezőképesség fejlesztése áll

kapa köz-

pontban. A "Hogyan mondjunk mesét?" c. olvasmányban

a

szöveg szemlélteti, hogy elmondhatunk mesét vagy meserészletet:
1. részletesen,
2. röviden,
3. átalakithatunk egyes részeket úgy, hogy

a.1
b.1

elhagyjuk

a

párbeszédet,

párbeszédet iktatunk be.
A képsor 20-36-ig terjedő képei ennek az.órának a fel~
adataihoz kivánnak segitséget adni.
A korábban emlitett elso 19 kép részletes cselekmény~
illusztrációt tartalmaz. A cselekmény második fele /a
kiskondás beszegődik Tündérszép Ilonához ~ résztől a
népmese végéigl mindössze 7 képet kapott /20-27. kép~
Igy alkalmas a tömöritó cselekmény elmondására. Azon~
9

ban ennél még igényesebb feladatokat oldathatunk meg a
"Mesélj róluk" cim

után szereplő képek alapján. Itt a

cselekményben szereplő olyan motivumok kaptak képi m~
fogalmazást. amelyek segitségével vagy egy részletet
kell kiemelni az egészbel 134. kép - a fejszel, vagy
olyan cselekményt kell hozzáfüzni, amelyre az eddigi
képek alapján még nem ~erülhetett sor

134-36. kép, a

tengerparton legelésző táltos csikó és a kötőfék, valamint a meseszámokl; illetve több részletből a bemutatott képre vonatkozó történetet kell összegyüjteni
más sorrendben, mint eddig tettük. 132.,33. kép: az égigérő jegenye és a remek kastély, mely kacsalábon forog.1 Végül: a kézikönyv 33. óráján ajánlott vetitő 6rán is használhat juk a kép sort vagy részletét.
Természetesen csak ötleteket villantottunk fel a tankönyv feladatai és a tanári kézikönyv segitsége alapján a diafilm felhasználásához. Még számos lehetőség
ad6dhat. De minden óratervezésnél osztályunk adottságát tekintsük alapvetőnek, é5 a képanyagból ennek megfelelően válogassunk.

A képek tartalma
1. kép:

Az elso kép a királyi

udvarba visz bennUnket,

ahol egy nagy jegenyefa áll. Árnyékától a kastély eleje sosem kap napot. A kertben sok, különféle fa látható, de a kép középpontja a jegenye. Magára vonja a figyelmet mintegy jelezve, hog~ jelentősége van a mese cselekményének
megindulásában.
2. kép:

A palota egyik szobájának sarkában vagyunk.Kevés fény szürődik be a szobába, a szinek sötétek. Az ülő király az ablakon keresztül
mutat a jegenyefára.

rá-

Arcán harag látszi~ Moz-

dulata erélyes. Arra szánta magát, hogy kivágat ja a fát~ Környezete figyelemmel, némelyek
alázattal hallgatják.

3. kép:

Viszik a hirt országszerte. Felolvassák

a ki-

rály kivánságát. A nép körülállja és nagy figyelemmel hallgatja a fehér lovon lilo hirni:5köt.,
aki sárga pergamenről olvassa a király szava-·
it. A hallgatók között van fiatal, öreg, no és
férfi egyaránt. Nég egy asszony karoniilő g;,'ermekével is ott látható.
4. kép:

Jönnek a vállalkozók. Kezükben fejszével közelednek a fához. Fiatal legény épp úgy találhat6 közöttük, mint deres hajú, tapasztalt, idóII

sebb embe~ek •.Egyik már éppen csapkodja a fát.
de eredmény nélkül.
5. kép:

Megjelenik a kondás. Kezében fejsze. Arcán derüs mosollyal. vidáman

lépked a bejáratot or-

zo két páncélos vitéz között. Alakja előtérben
van. Magabiztosan halad előre, hogy jelentkezzen a királynál.
6. kép:

A királynak tetszik a legény, aki felmutat a
fára. jelezve, hogy megkezdi a munkát.

7. kép:

A kondás vágja a fa törzsét. Serényen dolgozik, halad a munka. A fa egyik ágára akasztva
csikos tarisznyáját láthatjuk.
Ebből a nézetből is
árnyékolt oldala.

8. kép:

erősen

látszik a kastély

A mese szerint a felcsapódott forgács egy
görcsbe ütő~ött, s ennek hatására kipattan egy
ajt6. A kép a kinyilt ajtót ábrázolja, amelyen
egy öregasszony tekint ki. Kezével a fa tetejére mutat. A kondás csodálkozva nézi.

9. kép:

Hősünk felfelé kúszik a fán.· Kitart6an halad,
kiálló ágakba kapaszkodva. A röpülő madarak, a
kék ég sejteti, hogy magasan lehet.
Érdekesek az arányok; a kis kondás milyen
csi a nagy fához képest.
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ki-

10. képl

Ol;van·magai3ra.ju~tt

f.el, nogy már a madarak

is elmaradtak. Eléri az elso. vaspántos, vastag faajt6t. Kinyitja, és forgó
mögötte.
ll. kép:

,

kaszát

lát

Csodálatos gyümölcsöskert. Érett, piros

al-

mák, sárga

kék

körték,

csengo

barackok,

szilvák kandikálnak ki a fa levelei közül. A
kiskondás telerakja velük tarisznyáját.
12. kép:

Nyílik a második ajtó. A ré sen át
tÜDdérkertbe. A tarka szinektol,

belátni a
csodálatos

fénytól elámul a kis vándor. Fejéhez kapja a
kezét, annyira elkápráztatják a látottak.

13. kép:

14. kép:

A gyönyörü tündérkertben virágok

pompáznak.

Piros pipacsok, kék búzavirágok,
bak, szines r6zsák tarkállnak.

szarkalá-

Belép a kondás.

Egy

udvarbá

kerül, előtte

kastély emelkedik, a háttérben tó látszik.
15. kép:

A tóparton ül a kondás. Csendesen

szemléli

a zöld, pázsitos parkot, amely körülveszi a
tavat, a méltóságteljesen emelkedO palotát;
ezt az egész csodálatos, szép világot.
16. kép:

Hirtelen arra lesz figyelmes, hogy három fehér hattyú száll a t6ra •••
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17. kép:

Három aranyhajú tUndérlány kecses alakja tunik fel a parton. Az egyik fejét

kis korona

disziti.
18. kép:

Fürdenek a tóban a tündérlányok. Szines

ru-

hájuk kupacokban a part pázsitján fekszik.

19. kép:

A kondás jelenik meg a szinen. Az egyik ruhát felszedi. Gazdája, a szép tündérleány egy
bokor mögül nyújtja kezét öltözetéért.

20. kép:

Szinhely: Tündérszép Ilona istállója. A kondás szorgalmasan dolgozik, gondozva a -táltos lovakat. Ez a kép alkalmas arra, hog;y

III

fószereplo egyik alapvető tulajdonságát,illunkaszeretetét kidomboritsa.
21. kép:

Gondos, serény munkájának nem marad el a jutalma. Tündérszép Ilona megbizik benneöa palota kulcsait átadja. Csak egy kulcs használatától óvja, amelyik a tizenkettedik

szoba

ajtaját nyitja. Oda nem szabad belépni.
22. kép:

A kiskondás a tiltott szoba ajtaja

elott. A

kulcsot a zárba helyezi.- Az eddigi pozitiv
vonások mellett most negativ tulajdonságát
ismerjük meg. Ez a kiváncsisága,
sodorja.

14

mely bajba

23. kép:

Na~y bordó a161 a félelmetes sárkány mászik
ki. lA mesével ellentétben nem 12, csak hét
feje van.

Ennek grafikai jelentősége

velt;

túlságosan kicsinek kellene az alaknak
nie, hogya

len-

sok fej a kis képen elférje~ Ezt

igy a tanitványainknak is megmondhatjuk. Ma~
guk fogják megmondani azt is? hogy miért ép~
pen hét fejet rajzolt a müvész
Tüzes szemei félelmetesen

helyett~

világitanak a sö-

tétben. Szájából lángnyelvek
szörny tekeregve

12

igyekszik

csapnak kio

A

kiszabadulni

a

hordóból.
24. kép:

Repül a táltos, hátán akiskondással. Megüli a lovat, kardjával irányitjao A föld po~
ra helyett fehér felhők marado znak el mögöttük, s a levegő kékje veszi körül a szárnyas
lovat és gazdáját.

25. kép:

A levegőben viv meg a kiskondás a sárkánnyaL
A táltos rúgására már darabokra szakad a srkány, de a grafikusmüvész képzelete a kard~
dal adott halálos csapásokat

is érzékelteti.

Darabokra szakadva hull a földre a veszélyes •
ellenfél.
26. kép:

A veszély elhárult, s most már semmi sem

a-

kadályozhatja meg TUndérszép Ilona és a kiskondás boldogságát. A mese zár6képén kéz a
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kézben, egymás szemébe nézve, boldogan állnak
a palota udvarán.
Ha egy mese tetszett, alakjai foglalkoztatják a gyerekeket. Elgondolkodnak a szereplők sorsán, tettein, tulajdonságain.

Visszaidézik

kűlsejüket,

jellemüket,

cselekedeteiket. Erre ad alkalmat a következő néhány
kép, mely a szereplőket vonultatja föl:
Először is a klskondást. Milyen is?
27. kép:

Az 5. képben tünt fel először, amint kezében a fejszével közelitett. Itt vidáms vállalkozó szellemünek láttuk. A 6-7. képben
nekivág egy nehéz feladatnak. A 8. képben
csodálkoz6 arcát ismertük meg, van oka egyik
ámulatból a másikba esni azon, amiket lát
/10-14. képI.
A 156 képbe~ülve
elgondolkodik;

pillantjuk

meg. Elmereng,

egy kis pihenés az eddigiek

után, felkészül arra, ami még várja. Közelebbről a 21. képben figyelhettük meg, ahol
átveszi Tűndérszép Ilonát6l a kulcsokat. Figyel arra, amit a kastély úrnője mond. Meg~
hallgatja a tanácsot, de megszegi

a

tilal-

mat. Kiváncsisága bajba sodorja. Bátor,

01-

szánt tekintetű a 24-25. képben, ahol a táltos hátán kivont karddal s..záguld.Enyhült,
boldog arcot mutat az utolsó kép, amikor kéz
16

gyakran szereplő,
ló.

csodálatos tulajd-onságú

Nemcsak könnyed és karcsú a teste, ha-

nem szárnya is van, amellyel szélsebesen rl>piti azt, akinek éppen segit. Ebben a mesében az öreg táltos tanácsokat is ad,
harcra már fiát

de

a

ajánlja. Mert beszéln~ gaz-

dájának a gondolataiban olvasni, minden táltos tud.
31. kép:

A sárkány. - Ugyancsak gyakori szerep15je a
meséknek. Igazi szörny. Egyik fejét levágod,
ott a másik helyette •••? fejű, 12 fejü sárkányok szerepelnek általában a mesékben ••••
Szájukból láng lövell, szeműkbel

gonoszság

árad. Ragadozó karmai vannak. Farokban végződő teste félelmetes •••• Mégis
hull szét a főhős kezétől.
32. kép:

A mese elindit6 szinhelye

darabokra

az égigére jege-

nyefa, annak a tövét akarják kivágni az emberek a szűk lát6körű király kivánságára,
aki csak árnyékát látja a fának, da mit sem
tud a benne rejlő csodákr61 •••• Hisz a tetején sokkal csodálatosabb kastély van,mint
az a palota.

amelynek

udvarában a fa tör-

zse áll, gyökerei kapaszkodnak.
33. kép:

Tündérek, sárkányok, meseszámok, táltos lovak vonultak fel ebben a mesében.
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Minden a

mese világába vitt el bennünket, ahol kacsalábon forg6 kastélyok is vannak. Sok-sok kis
toronnyal, apr6 ablakokkal. Sebesen forog
kastély

f

csak az léphet be rajta, aki próbá-

kat áll ki. Magában bordozza
dát, amivel képzeletünk
lakjait.

34. kép:

a

mindazt a cso-

felruházza a mese a-

A kettős kép favág6 fejszét é8 kötóféket ábrázol. A tanul6k elmesélhetik,
a mesében ez a két
a mesének bizonyos

hol szerepelt

tárgy Alkalom arra, bogy
részeit kiemelve,

tömö-

ritve mondják el a gyerekek. De arra is alkalmas, hogy az általuk ismert meséb61 keressenek olyat, melyben a szegényember
vágással keresi a kenyerét. Sokat

fa-

találbat-

nakl S olyan is nem egy van._ .amikor vagy egy
kötőfékkel vagy egy kengyellel kell megszeliditeni egy-egy táltos lovat, amely azután
engedelmes segit5je lesz a fóbósnek.

35. kép:

Táltos csikó a tengerparton.

- Legelészik.Ab-

ban különbözik más közönséges cSik6t6l, bogy
szárnya van. És természetesen beszél,érti az

.

emberi szót. Noba csak a mese végén jelenik
meg, amikor hosszú vándorlás után megtalál-

ja a tengerparton a kiskondás, mégis fontos
szerepe van. A halálos rugást ő adja a sárkánynak, mert az ő hátán repül oda hősünk.
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36. kép:

A gyerekek tanultált,'hogy--bizonN-&s--meseszámok
állandóan
zöl

visszatérnek

a mesében. A kép kö-

néhány meseszámot. Összegyüjthetikshogy

melyik szerepelt

ebben a mesébe~de ezt a ké-

pet más 6rán levetitve is mondhatnakpéldát a
mesék tanulása közbentanitványaink. Hisz anynyi mesében van
mas próba.
is

sokfajU sárkány,

meg a hár-

vagy gyalogolunk a meseh5ssel

képzeletben hét nap. bét éjjel

m!

egyfolytá-

ban•••
A Tündérszép Ilona magyar népmese.
szem előtt

tartotta,

A rajzolómUvész ezt

amikor a szereplőket megformálta,

a tájakat rajzolta.
A szinek eleven~ A virágok a kertben - piros pipacsok, kék búzavirágok, tarka tUl1pánok,.
szarkalábak,

rózsák tehát - a magyar kertek virágai.

A

gyümölcsök is, a szől6,mosolygó alma, csengő barack
hangulatát akarják kelteni. Azt akartuk, ho~y a mese világa akkor is, amikor nem a földön jár, elképzeléseiben
az Alföld tájait,
vagy a Dunántúl dombos vidékét idézloe. Hazájának tájait,
.h a benne é16 embereket szeresse meg a tanuló, amikor EI filmkockákat nbi.
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