Régi mesék, azaz mi volt a
VHS-einken?
A vizsgaidőszak közeledtével mindenkinek lepereg a szeme előtt az egész
élete. Nem történt ez velem sem másképp, ám az én tragikomédiám első
percei után kénytelen voltam „szünet” gombot nyomni: eszembe jutottak
azok a régi gyerekmesék, amelyek meg-, illetve újranézésével most Te is,
kedves Olvasóm, sikeresen elütheted a tanulásra szánt idődet!

Legidősebb testvérem a ’90-es években nőtt fel, s szüleim a VHS kazettákat ipari mennyiségben töltötték
fel az akkoriban játszott gyerekmesékről készült felvételekkel, így volt
szerencsém tíz évvel később nekem
is azokat nézni kiskölyökként. Ezek
többsége a kommunista időkből
származó, magyarra fordított orosz
mesék vagy magyar alkotások voltak. Mind az előbbi, mind az utóbbi
bővelkedett viccekben, szórakozásban, no meg társadalomkritikában
is. Ezekből a mesékből mutatnék be
a kedves Olvasóknak egyet-egyet a
teljesség igénye nélkül!
1. Pingu
Azt hiszem, mindenki ismeri a gyurma-stop-motion pingvinfigurát. Ez a
svájci, dél-koreai, angol koprodukció
sokak estéjét dobta fel. Témái a gyerekek számára könnyen megérthető
testvéri féltékenységtől az empátián át az apukapingvin dögunalmas
munkájáig mindent feldolgozott.
Pingu
Noot-Noot-ja
(fogadjunk,

hogy olvasás közben te is hallottad
ezt a két szót) rengeteg mém, és zeneparódia alapja lett. Ha szeretnél
jól szórakozni, miközben a párod
rettentően idegesítő, 7-9 éves hiperaktív kistestvérét pesztrálod, csak
ültesd le a Pingu elé két órára, garantálom, nem fogod megbánni!
Csak a rozmáros epizódot hagyd ki,
kérlek! Ha láttad, tudod, miről beszélek…
2. Leó és Fred
Magyar mesefilmsorozat következik
a listánkon! Ez az alkotás Leóról, az
oroszlánról, és Fredről, az idomáráról szól, akik cirkuszukkal járják az
országot. Leó egy igen antropomorf
nagycica, s Freddel való együttélésüket ma talán már kissé liberálisabban
is interpretálhatnám. A sorozat epizódjain átnevethetjük magunkat Leó
horkolási problémáin, a dupla-randik (!) veszélyein, és még sok más bohóságon. Vigyázat! Az utolsó epizód,
mely a két főszereplő időskoráról

szól olyan szinten nyomasztó, hogy
ma, nyolc évvel azután, hogy utoljára
láttam, kénytelen voltam elszomorodni a rakottkelem fölött.
3. Varázslatos Iskolabusz
Nem akartam feltenni a listára ezt a
mesét, mert ad egy, mindenki ismeri, ad kettő, felnőttfejjel közel nézhetetlen (egy epizódot ki lehet bírni, de
akkor is te szégyelled magad). Ennek
ellenére kétségtelenül itt a helye, hiszen kijelenthetem, emiatt a sorozat
miatt tévedtem végül tudományos
pályára. Annak, aki nem ismerné,
a sorozat Miss Mitziről, és kíváncsi
osztályáról szól, akik nem könyvekből tanulnak, hanem a csodabuszuk
segítségével
elrepülnek/alámerülnek/átváltoznak/összemennek/
megnőnek, és így vizsgálják a világot. Maguk a karakterek egytől egyig
szépen kidolgozottak, és sikerült a
tanulást olyan formában lenyomni
ifjú torkomon, hogy öklendeznem se
kelljen. Ma már nem élvezem, mert
mégis csak gyerekeknek szól.
De azért megjegyezném, a BKK beszerezhetne egy-két ilyen buszt.
4. Ну, погоди! – No, megállj csak!
Ezt a mesét fináléként terveztem a
listába tenni, de Jó Ég! Eme gyöngyszemet nem szabad rejtegetni a világ
elől! A listám legjobb, talán leghíresebb, mégis a leginkább alulértékelt
tagja, a Ну, погоди! (továbbiakban:
Nu, págágyi!) lényegében a szovjet
Tom és Jerry. Macska helyett egy, a
szovjet közellenséget jelképező, sörhasú, nikotinista, alkoholista, medve-rendőröknek bemutató Farkast,
egér helyett pedig az aranyos Nyuszi
elvtársat kapja meg a néző. Az epizódok egytől egyig a Tom és Jerry féle
macska-egér játékról szólnak. Min-

den epizód más-más környezetben
futtatja meg a két főszereplőt: van itt
múzeum, filmstúdió, olimpia, sokak
kedvence: a stadion, metró, könyvesbolt, farm, tengerpart (hat melltartós
disznóhölgyekkel), és még sorolhatnám. Ahogy az ilyen filmekkel lenni
szokott, soha senki nem a Nyuszinak
drukkol (ki merem jelenteni, hogy
ez a nyúl a legnagyobb szemét az
általam ismert állatvilágban), hiszen
a Farkas mindig pórul jár, s elhangzik a mondat: Nu Zájec, nu págágyi
(azaz: no, Nyuszi, no megállj csak)!
A kedvenc jelenetem, amikor a nyúl
bezárja magát egy telefonfülkébe, és
a farkas egy teljes doboz cigaretta elszívásával próbálja kifüstölni onnan.
Vicces tény, hogy én magam sosem
nézhettem Tom és Jerry-t, mert a
szüleim AZT túl erőszakosnak gondolták, de a Nu, págágyi! kvázi kötelező volt.
5. Kérem a következőt!
Ismét egy magyar mese: ki ne hallott
volna Dr. Bubóról! A minden hájjal
megkent bagoly doktor, ki az irányába némi érzelemtöbblettel rendelkező medve asszisztensével, Ursulával
látja el a betegeket (illetve azok baját),
elsősorban nem a gyerekeknek jelent
szórakozást. Persze, kis korunkban is
vicces volt, mert színes, vannak benne állatok, meg jaj, de vicces hangja
van a Küldöncnek. Azonban a sorozat elég komoly görbetükröt állít a

nyiben felkeltettem érdeklődésedet
bármelyik kis mesével, vagy csak
nosztalgiáznál egyet, itt van egy-egy
link, melyek a fent említett művekhez kalauzolják a kedves Olvasót!

felnőttek elé, s mindezt olyan formában, hogy betegre röhögöd magadat
tőle. A szép kivitelezés mellé borzalmas mennyiségű apukahumor társul, fogyasztását egyedül, egy üveg
bor mellé ajánlom.
6. На лесной эстраде – Az Erdei
Színpad
Újabb szovjet produktum, melynek
minden epizódjában az Erdő Színpadján valaki elmesél egy állatmesét. Akad közöttük teljesen átlagos, s
néhány olyan, melytől La Fontaine a
koporsójában 2π egész számú többszörösével fordulna meg a saját tengelye körül. Az egyikben Süniéknél
lakoma van, s a Nyúl úgy berúg, hogy
részeg gajdolásával felveri az Oroszlánt. Azért, hogy Nyúl barátunk ne
lelje végzetét egy nálánál csöppet nagyobb és erősebb állat emésztőrendszerében, hízelegni kezd. Az Oroszlán persze megbékél, és
megkínálja
cigivel
a berúgott Nyulat.
Azt hiszem, mindent elmondtam a
gyerekkoromról.
Szívem szerint még vagy ezer mesét
emlegetnék fel, de hát sajnos véges az
oldalszám, no meg a szerves kémia
se tanulja meg saját magát. Amen�-

1. Pingunak saját Youtube csatornája
van! Tipp: a régebbi epizódok közül
válogass! https://www.youtube.com/
channel/UCM88mtSE0zRTn5ae4EbYcuw
2. Leó és Fred egyik kalandját az alábbi linken találod: https://www.youtube.com/watch?v=UJrdydh6YyA
3. Az összes Varázslatos Iskolabusz
epizód egy helyen: https://gyerektv.
com/rajzfilmsorozatok/a-varazslatos-iskolabusz
4. Egy tipikus példa Farkas barátunk
szenvedésére. Inkább ezt nézd, mint
a Tom és Jerryt! https://www.youtube.com/watch?v=16pXt4ncyFU
5. Dr. Bubó egyik leginkább önmagunkra emlékeztető esetét itt nézhetitek meg: https://www.youtube.
com/watch?v=FVVQS8eYUo0
6. Csak, ha tudsz oroszul, és szeretnél
részeg nyuszikát látni egy gyerekmesében:
https://www.youtube.com/
watch?v=1IXELtCqedY
Kívánok mindenkinek kitartást a
vizsgaidőszakhoz, s jó szórakozást a
letűnt idők gyerekmeséihez!

