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Lázár Ervin
➢ Kossuth-díjas író, elbeszélő, meseíró, a
Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
➢1936. május 5-én született Budapesten,
és 2006. december 22-én hunyt el.

➢Gyermekéveit Alsó-Rácegrespusztán
töltötte.
➢ Iskolába a környező falvakba járt, utána
a szekszárdi gimnáziumban tanult tovább,
majd a budapesti ELTE Bölcsészkarán
szerzett tanári diplomát.

(1936–2006)

➢Már egyetemi évei alatt foglalkozott
újságírással, és ez végigkíséri egész
pályafutását.

Lázár Ervin élete, munkássága
➢ Életét az irodalomnak szentelte.

➢ Gyermekkori élményei inspirációként
szolgáltak, beépültek mesevilágába.
➢ A család kiemelkedő szerepe; társszerzőként tekintett családtagjaira: gyermekeire és feleségére (Vathy
Zsuzsa).
➢ Első novellája a Jelenkorban jelent meg 1958-ban.

➢ 1964-ben jelent meg A kisfiú meg az oroszlánok című
meseregénye a Móra Kiadó gondozásában, későbbi állandó
illusztrátora, Réber László rajzaival.
➢ Fő, jellemző műfaja az elbeszélés és a mese – meseregény,
mesenovella, de regény, bábjáték, hangjáték is fűződik nevéhez.

Műveiről…
➢ Írásművészetére jellemző a szárnyaló fantázia, a furcsa,
meglepetésszerű ötletek felsorakoztatása, a nyelvi humor.
➢ Stílusa filmszerű, párbeszédei tömörek, nyelvezete egyéni,
játékos, mely humorral, iróniával tűzdelt.

➢ Műveinek cselekménye meseszerűen alakul, átszövi egymást
a valóság és a fantázia. A mindennapi élet dolgait, elvárásait
kifigurázva tárja elénk, ezáltal pedig utat mutat, hogy bár nem
könnyű, de mindenképp érdemes becsületesen, hűségesen és
másokat szeretve élni.
➢ A Lázár-mesék tartóoszlopa a SZERETET
A SZERETET MÍTOSZAI
➢ Könyveit több nyelvre fordították (pl.: angol, cseh, dán, észt,
francia, lengyel, német, olasz, orosz, spanyol, svéd ).

Lázár Ervin díjai, elismerései:
•1974 – József Attila-díj
•1980 – a Művészeti Alap Irodalmi Díja
•1981 – Állami Ifjúsági Díj
•1982 – Andersen-diploma
•1985, 1989, 1996 – Az Év Könyve-jutalom
•1989, 1990, 1993 – Az Év Gyermekkönyve-díj (IBBY)
•1990 – Déry Tibor-jutalom
•1992 – a Soros Alapítvány Életműdíja
•1995 – MSZOSZ-díj
•1996 – Kossuth-díj
•1999 – Pro Literatura-díj
•2005 – Prima Primissima-díj

Szegény Dzsoni és Árnika
Lázár Ervin 1981-ben megjelent gyermekregénye.

A Szegény Dzsoni és Árnika
műfaja
MESEREGÉNY = MESE + REGÉNY
A mese:
• Csodás elemekkel átszőtt, kitalált, hihetetlen történet.
• Gyakoriak a vándormotívumok.
• Meseformulák: több mesében előforduló azonos mondatok,
kifejezések.
• Főbb típusai: tündérmesék, állatmesék, tréfás mesék,
csalimesék, láncmesék
• JÓK
ROSSZAK
• Formája szerint: prózai és verses
• Eredet szerint: népmese és műmese

A Szegény Dzsoni és Árnika
műfaja
A regény:
• Nagy terjedelmű, általában hosszabb időszakot felölelő mű.
• Szerteágazó a cselekménye.
• Fő- és mellékszereplőket sorakoztat fel.

A meseregény:
• Ismert a szerzője, egy változata van, az írásbeliséghez kötődik.
• Átmenetet képez a mese és regény között (cselekményében és
terjedelmében egyaránt).
• A történetvezetése gazdagabb, mint a meséé, terjedelmesebb is,
de belső világa a mesékre, a fantasztikus, csodás történetekre
emlékeztet.
• Az események, a kalandok nem kapcsolódnak szorosan
egymáshoz, a főhős köti őket össze.
• Hősei tulajdonságai, értékrendje változik.

Szegény Dzsoni és Árnika
A cím
Meglepetés Hogy kerül egy angol név egy magyar mesébe?
„A szegény Dzsoni az a szegény Dzsoni, és kész.”
Árnika viszont egy gyógyító, balzsamos hatású virágról kaphatta
a nevét, amely egyben jellemzi is viselőjét.
A mese…
… a tündérmesék alapján bonyolódik, fellelhetjük a
hagyományos népmesei elemeket, ám meglepetések
sokaságával találkozunk. Hősei helytelen döntéseket is
hozhatnának, végül a befejezés mégis részben népmesei lesz.

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET
amelyben egy mese írására
szövetkezünk,
és a főszereplőket is megismerjük
MÁSODIK FEJEZET
amelyben szegény Dzsoni, a világ
legszabadabb embere a Százarcú
Boszorkával viaskodik
HARMADIK FEJEZET
amelyben szegény Dzsoni lába is meg
szíve is nagyot nyilallik
NEGYEDIK FEJEZET
amelyben egy gonosz varázslat
történik, és sajnos egy icipicit
szegény Dzsoni szeretete is
megrendül

ÖTÖDIK FEJEZET
amelyben Ipiapacsról, a hírhedett
rablóról kiderül, hogy szerencsére
nagyszerű gömbérzéke van
HATODIK FEJEZET
amelyben Rézbányai Győző többször is
megsértődik, de aztán túljárnak az
eszén
HETEDIK FEJEZET
amelyben a tizenkét nagyon testvérrel
találkozunk, és Árnika jól leteremti
őket
NYOLCADIK ÉS EGYBEN UTOLSÓ
FEJEZET
amelyben minden jóra fordul, és a
Százarcú Boszorka százegyedik
arcát is megismerjük

Szegény Dzsoni és Árnika
➢ Különlegessége a mesét létrehozó beszélgetés .
➢ Kettős mesemondás – a felnőtt mesél és meséltet.

A MESEMONDÁS KÖZÖS JÁTÉK, FOGLALKOZÁS
A történet cselekményét ketten szövik: a mesélő és a
gyermeke. Az eseményeket többször megszakítják
párbeszédeikkel, és a gyermek ötleteivel, kérdéseivel lesz
teljesebb a történet.

• A történések alakulása feszültséget teremt.
• A párbeszédek által látható, érezhető az átjárhatóság a
valóság és a mesevilág között.
játékosság
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Szegény Dzsoni
Árnika
Östör király
Százarcú Boszorka
udvari főszámolnok
főudvarnagy
két lovag
udvari népség
öregasszony (Östör király
udvarában)
pásztor
Ipiapacs, a hírhedett rabló
és 12 cimborája
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városiak
a Világhírű SC focicsapat
tagjai
főpandúrkapitány
alpandúrkapitány
Rézbányai Győző
tizenkét nagyon testvér
Ajahtan Kutarbani király
Hétfejű Tündér
kis Dzsoni
mesélő
a mesélő gyermeke

Szegény Dzsoni és Árnika
A mese a becsületes, egyszerű szegény legényről, a jószívű
királykisasszonyról, a hirtelen haragú királyról és a gonosz
boszorkányról szól, aki bonyolítja a történetet, megkeveri a
dolgokat. Végül helyreáll a rend, szegény Dzsoni feleségül veheti
Árnikát, és ezáltal elnyerheti a királyságot is.
A szeretetről tanít,
felhasználva a népmesei
örökséget, de játszik vele,
elferdíti, kifordítja, és csak
az igazán emberi marad
meg belőle. A hősök
életszerűek, problémáik
mindennapiak. Mivel
akarják, leküzdik az
akadályokat.

Fontos, hogy közben
elgondolkodjunk az igazi
értékekről, az emberi jóságról, a
barátságról, a szeretetről, az
összetartozásról, és ebben az
édesapa – gyermeke meseszövés
mutat utat.

Szegény Dzsoni és Árnika
A mesebeliben is van hétköznapi, a varázslatosban emberi.
Pl.:
• Dzsoni és Árnika kacsává változnak.
szoktak kacsa képében megjelenni.

Mitizált lények nem

• A címszereplők emberlelkűek, emberi, mindennapi feladatokat
kell megoldaniuk.
• A Százarcú Boszorkának mindennapi, emberi félelmei vannak.

• A varázslatok könnyen megvalósulnak.

A Szegény Dzsoni és Árnika
helyszínei
A történet több helyszínen játszódik, és akár a mi világunk is
lehetne.

Helyszínek: a kerek tó melletti harminchat tornyú, háromszáz
ablakos királyi kastély, a nagy kerek erdő, a Százarcú Boszorka
háza, Ipiapacs és rablóbandája tanyája, dinnyeföld, város,
virágos rét, zsúpfedeles házikó, Ajahtan Kutarbani király
fazsindelyes palotája, Csodaország

Szegény Dzsoni és Árnika
Játék a szavakkal, kifejezésekkel
a lábuk se érte a kopott perzsaszőnyeget
fehérholló-ritkák
főszámolnok
Névalkotás:
főudvarnagy
Szegény Dzsoni,
kukkantók
Árnika, Östör
udvari főokosok és alokosok
király, Százarcú
főbuták és albuták
Boszorka,
Ipiapacs stb.
kiviharta magát
gömbérzék
fekete keretes búbánatos tekintet
guborgott
kacsába se veszel
az eszük ágába jutott
Azt a kacska-macska farkát! stb.

A Szegény Dzsoni és
Árnika feldolgozásai
➢ 1981-ben a Magyar Rádióban kétrészes rádiójáték készült
belőle.
➢ 1982-ben megjelent hanglemezen (Hungaroton).
➢ 1983-ban filmfeldolgozása is napvilágot látott, amelynek
rendezője és írója Sólyom András volt. A zenéjét Márta István
szerezte. (Epizódszerepben az akkor húszéves Orbán Viktor is
feltűnik.)
➢ Több színházi előadás, bábelőadás, táncjáték is készült a
meseregény alapján (pl.: Szenteczki Zita rendezésében
Operettszínházban).
➢ 2012-től hangoskönyvként is megtaláljuk.

Szegény Dzsoni és Árnika
Feladatok
1. Írjatok jellemzést vagy készítsetek jellemtablót a következő
szereplőkről: Szegény Dzsoni, Árnika, Östör király, Százarcú
Boszorka!
2. Milyen mesei számokkal találkoztatok a történetben?
3. Készítsetek történetpiramist!
Egy szó: a legfontosabb érték
Két szó: ez az átok sújtja a szerelmeseket
Három szó: Árnika jelleméről
Négy szó: Dzsoni jelleméről
Öt szó: Dzsoni és Árnika vándorútjának első találkozásáról
Hat szó: Dzsoni és Árnika vándorútjának második találkozásáról
Hét szó: Dzsoni és Árnika vándorútjának harmadik találkozásáról
Nyolc szó: tanulság megfogalmazása

Összefoglalás

➢Műfaja: meseregény

➢A szemünk előtt alakul a történet: a mesét a mesélő és a
gyermeke együtt alakítja.
➢Az igazi emberi értékek kerülnek előtérbe. A
mindennapjainkat érintő problémákról van szó benne, és a
szeretet erejéről tanít.
➢A meseszövés mindennapi, életszerű, hétköznapi hősökkel
találkozunk, és ezáltal elhisszük, hogy ha nagyon akarunk
valamit, azt meg tudjuk valósítani.
➢„Ebben a mesében a szeretet és az akarat összekapcsolásával
bontja ki Lázár Ervin a valakihez tartozás, a másokért élés
boldogító voltát, az önmegvalósítás egyedüli reális módját.”
(Kollár Gabriella)

Köszönöm a figyelmet!

Készítette: Bohata Zsuzsanna

