
Kedves Hetedhét Társaság tagjai! 

Örömmel értesítünk titeket, hogy idén újra kiállítása lesz Társaságunknak a Magyar 

Népmesevilág Találkozó - Népmese-Con-nál, és meg szeretnénk hívni mindannyiótokat! Lesz 

bőven népmese kötet, film, és társasjáték, amit csak nálunk lehet megnézni, kipróbálni. 

Hetedhét pólókat, népmese figurákat, és posztereket is fogunk árulni idén, természetesen Kis 

Gömböc kabátokból is rendeltünk extrákat, mert múltkor gyorsan elfogytak! Idén szintén 

nagyon népszerű előadóink lesznek: Benedek Elek, Illyés Gyula, és Dr. Dégh Linda, akiknek az 

előadásaihoz nálunk lehet majd venni csökkentett áron jegyet, egy Hetedhét póló, könyv, vagy 

Kacor Király figura megvásárlásával!  

Gondoltuk mivel tagjai vagytok a társaságunknak, megosztunk veletek egy kis Népmese-con 

drámát (mert már az is van). Írt nekünk egy Vladimir Propp nevezetű személy egy úgymond 

Népmese Egyenlítő Intézetből, aki azzal biztatott, hogy “mindegyik népmeséből UGYANAZ AZ 

EGYENLET LESZ!” nekünk viszont nincs kedvünk arra, hogy gazdag, briliáns, és szívhez szóló 

népmeséinkből lebutított kódok és algoritmusok legyenek. Tehát elutasítottuk kérését, hogy 

bemutathassa a népmese egyenlítő gépét a Hetedhét Társaság bódéjánál. 

Tehát minden sárkányt, borsószem királykisasszonyt, Ludas Matyit és csillag szemű juhászt 

várunk a Hetedhét Társaság kiállításához a Népmesevilágnál! A népmese egyenlítő gépeiteket 

kérjük hagyjátok otthon!  

Sok szeretettel, 

Jankovics Marcell 

Elnök 

Hetedhét Társaság 

Ui.: Jelentkezzetek be a Discord csoportunkba! Itt követhetitek a népmese híreket, 

megoszthatjátok az ötleiteket, és beszélgethettek a Népmese-Con-ról! Kövessétek ezt a linket! 

https://discord.gg/k5FmqvDzy3 

Ui.: mellékelem a Népmese-Con meghívót! 

https://discord.gg/k5FmqvDzy3




Magyar Népmesevilág Találkozó/Népmese-Con Főelőadók & 

Néprajzkutatók 

Arany László (1844–1898) magyar költő és népmesegyűjtő, Arany János 

fia. Nővére, édesanyja és saját maga által Nagyszalonta vagy Nagykőrös 

környékén gyűjtött népmeséit 1862-ben Eredeti népmesék címen adta ki. 

Benedek Elek (1859-1929) magyar újságíró, író, országgyűlési képviselő, 

„a nagy mesemondó”. Magyar mese- és mondavilág (1894, 1896) kötetei 

befolyásolták a magyar irodalmat. 

Illyés Gyula (1902-1983) magyar költő, író, drámaíró, műfordító, 

lapszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A gyerek 

Illyés Gyula a pusztán cselédgyerekként hallgatta az uradalmi cselédek 

népdalait, népmeséit és igaz történeteit. Ezek emlékeiből született híres 

kötete a Hetvenhét magyar népmese (1953). Emellett, az 1956-os 

forradalom alatt jelent meg „Egy mondat a zsarnokságról” című verse is, 

amelyet 1950-ben írt. 

Kovács Ágnes (1919–1990) a Néprajzi Múzeum és az MTA néprajzi kutató 

csoportjának tudományos munkatársa. Kidolgozta a magyar állatmesék 

típusmutatóját, majd a magyar népmesekatalógus tipológiáját. 

Mesekötetei közt nevezetes kalotaszegi Ketesd mesekincse (1943) és 

Icinke-picinke (1972). 

Dégh Linda (1918-2014) kutatásában legjobban 

látszik a "talált" mese formája, amiben le is írja, hogy 

a hallgatók hogyan szólnak bele Palkó Józsefné (1880-

1962) mesemondásába, és hogy Palkó Józsefné 

abban a pillanatban hogyan változtatja a mesét. Dégh 

Lindát 1964-ben meghívták az amerikai 

folklórtudomány egyik legjelentősebb központjába, 

az Indianai Egyetemre, kutatónak. 




