
Rend és Rend-telenség a mesékben



Egységes és egylényegű világkép részeként 

az egyetemes szellemi tanítások áthagyományozásának egyik eszköze, 

a Rend (üdv, egység) elveszítésének és megtalálásának forgatókönyve, 

amely létfontosságú információkat közöl a világ működéséről és az ember 

életfeladatairól.





Rendetlenség = összevisszaság, zűrzavar, káosz 

Rend-telenség = Rend hiánya

REND = ?

Ok-okozati viszony
Nem léteznek egymás nélkül



REND =

1. A tárgyaknak olyan állapota, amelyben mindegyikük a célszerű és megfelelő helyet foglalja el. 

2. Valamely cselekvés, történés zavartalan lefolyásának megszabott sora; meghatározott v. célszerűen 
kialakult egymásutánja. Pl. Az élet rendje: az élet alakulásának általános törvénye, a dolgok v. események 
szokásos alakulása; a természet rendje: úgy, ahogyan a természetben lenni, történni szokott. 

3. Olyan állapot, amely megfelel valamely szabálynak, törvénynek, s így lehetővé teszi valaminek a 
zavartalan menetét. 

4. Azoknak a szabályoknak, törvényeknek az összessége, amelyeket vmely közösségnek v. vmely
személynek követnie kell, hogy vmi megfelelően, zavartalanul folyjon, történjék. Iskolai rend; annak 
rendje és módja szerint: szabályosan, a bevett v. megkívánt formának, eljárási szabálynak megfelelően. 

5. A társadalomban a termelési mód alapján kialakult szervezet, állapot, amelyet az államhatalmi szervek 
révén az uralkodó osztály tart fenn. 

6. A szabályosan, egyenes vonalban egymás mellett v. egymás mögött álló személyek v. tárgyak sora. 

7. Népies: A többé-kevésbé egyenes vonalban lekaszált és még föl nem szedett fű, takarmány v. gabona sora. 
A réten hét rend szénájuk termett. Lekaszált nyolc rend bükkönyt. Tíz rend sarjút gyűjtöttek.



REND =
8. Jelzői használatban: Teljes öltözéket tevő ruha, fehérnemű. „rend gúnya”

9. Történettudomány: a társadalom vmely osztálya, csoportja, amelynek öröklött s csak számára érvényes jogai és 
kötelességei vannak

10. Szerzetesrend v. lovagrend. Pl. kartauzi rend; premontrei rend; templomos rend; a bencések, a piaristák rendje; 
kilép a rendből; rendet alapít; a rend tagjai közé lép. 

11. Állattan Az alrendek után következő s ezeket magában foglaló rendszertani egység

12. Növénytan A családok után következő s ezeket magában foglaló rendszertani egység 

13. Mennyiségtan A mennyiségtani értékek osztályozásában a tízes számrendszerben az egyesek, tízesek, százasok 
stb. egymásutánja.

14. Vallásügy, történettudomány: egyházi rend



Szólások, közmondások, szóösszetételek

Rend a lelke mindennek.
Rendben van a szénája.
Tarts rendet, s a rend megtart téged.
Megy minden a maga rendjén.
Úgy (megy), mint annak a rendje.
Minden rendben van.
Itt valami nincs rendjén.
Mindennek megvan a maga rendje.



rendbiztos; rendbontó; rendcsinálás; rendérzék; rendfenntartó; 
rendszerető; rendzavaró; 

ábécérend; államrend; állatrend; alrend; apácarend; 
becsületrend; betűrend; csatarend; 

életrend; érdemrend; étrend; főrend; hadrend; hangrend; 
harcrend; házirend; időrend; jogrend;

közrend; lovagrend; menetrend; munkarend; nagyságrend; 
napirend; órarend; oszloprend; sarjúrend; sorrend; 
származásrend; szerzetesrend; szobarend; szórend;

táncrend; tanítórend; tanrend; térdszalagrend; ujjrend; 
ügyrend; ülésrend; világrend; vizsgarend



Származékai

rendes, rendel, rendelés, rendelet, rendelő, rendelkezik, rendelkezés, 

rendeltetés, rendre, rendetlen, rendetlenség, rendetlenkedik, rendez, rendező, 

rendezőség, rendezés, rendezett, rendezetlen, rendezget, rendezkedik, 

rendeződik, rendi, rendiség.



Köznyelv, mindennapi használat

Rendet tart.

Rendbe hoz valamit.

Rendbe hozza magát.

Annak rendje és módja szerint.

Biztosítja, helyreállítja a rendet.

Nehéz fenntartani a rendet.

Itt mindenkinek meg kell tartania a rendet./A rend mindenkire nézve kötelező. 

















A varázsmesék rendje

1. Morfológiai

2. Kozmológiai

3. Világképi  (egységes és egylényegű)

4. Térelrendezésből következő

5. Hármas tagolódás rendje

6. Természeti 

7. Rítusok rendje



















MESEI REND

A KÁOSZ FELSZÁMOLÁSA A HÁROMSZOROS VILÁGFELFOGÁS ELVE 

ALAPJÁN

A világ mesekincse = teljes forgatókönyv




