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GYÁRFÁS ÁGNES 
 

HÁROMVADAS KIRÁLYFI 
 

 

IIII. 
 

Öreg király, öreg táltos befejezi életútját. 
A világ válságban van, az isteni bölcsesség 

„falfelé fordul”. Új korszak kezdődik. Már női és 
férfi minőségek működnek. 
 

Intés 
Addig meg ne házasodjál, míg a húgodat férj-

hez nem adod, akárki kérje is. 
 

Próbatétel útja 
1. Genetikai örökség: a romlott lelkű nőtest-

vér sorsának megoldása. A húg a zsivány-
ban találja meg párját. Hasonló a hason-
lóval. A tiszta és a megromlott világ em-
bere nem tud egymás mellett élni. A ge-
netika eleve eldönti a kettéválást. 

 

2. 12 zsivány a rengeteg erdőben. A társadal-
mi romlottság és a mélytudat kettőse. 

 

3. A „jobbra ötöt, balra hatot” kard a 12-ik 
zsiványt életben hagyta: a vezért, egy 
„dali szép zsiványt”. 

 

 76 szoba tele kinccsel. Világi hívságok. A 
zsiványt a 77. szobába zárta a királyfi. A 
gonosz nem pusztult el. A „meghosszab-
bított cselekvés esélye”(1.) fennállt. Itt a 
zsiványnak állt a zászló. 

 

4. A cselvetés próbája 
A gonosz húg és a zsivány tőrt vet. 
a.) Pusztítsd el a bátyádat, ha virágzik az 

eperfa az ép erő fája. Eper van a fán, 
akkor „mindjárt hazajő a bátyád”. Ne 
pusztítsd el, ha nem akarod, betegsé- 

get mutass, és küldd el f o r r á s -
v í z é r t .  

 b.) Három fenevad őrizte a vizet: orosz-
lán, medve és farkas. A királyfi a húga 
kedvéért akkor is merítene a vízből, 
ha nem szabad. 

 c.) A cselvetés ellenpontjaként kap egy 
csodasípot, ha veszélyben van, a 3 vad 
segít. 

  A vadak tudták, hogy a húga nem gyó-
gyul meg a víztől, ez úgy is történt. Ki-
eszelték a következő próbát. 

 d.) Hozza el a vaddisznó malacát. Nem 
kellett lelőni a kocát, mert adott egy 
malacot, úgyis hazaszalad az anyjához. 

 e.) Karpereccel a húga elvette a királyfi 

erejét . Kisujjával kinyitotta  a 77. 
szoba ajtaját. A gonosz világ embere 
ismerte a teremtés két alapmozzana-

tát:  ad-ok. (Nungál tábla).(2.) A 
zsivány ellenében a királyfi síppal elő-
hívta a vadakat, akik ízzé-porrá tépték 
a zsiványt. 

f.) A királyfi szakít a húgával. A várban 
hagyja, de Ő elmegy tovább, világgá, a 
3 vaddal. 

 

 Az ifjúkori próbatétel az első hétpróba. Itt el-
sősorban a születésünk révén kapott nehézségek-
kel szemben kell megállni a sarat. Ha ez sikerül, 
kapunk segítőtársakat, eszközt (ilyen a síp), és 
célt, amiért érdemes küzdeni, ez a szépséges ki-
rálykisasszony. 
 

 
 

II.II.II.II.    
 

 Város fekete gyászban. Konfliktus előké-
szítése. 
 Öregasszony, mint semleges segítség: felvilá-
gosít (informál), vizet hoz a sárkány mellől a 

f e n e k e t l e n  t ó b ó l . A sárkány engedi, 
hogy elvigye a vizet, mert senkitől a világon nem 
fél, csak a háromvadas királyfitól. 
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 Vízparti jelentet, idill 
 Királylány, királyfi s a fűzfán megbújó ci-
gánylegény. A királyfi pihen. A hős alszik a baj-
vívás előtt, a feje a királykisasszony ölében. Ez a 
keleti hős ifjak szakrális szokása. A lány költögeti 
az ifjat, ha közeleg a sárkány. 
 
 A sárkány legyőzése 
 3 fejét bírta levágni a királyfi. Az oroszlán 
költögette társait: „Mozduljunk meg hé, mert kü-
lönben vége a gazdánk életének!” A királyfi le-
vágta a sárkány körmeit, s elaludt. 
 
 A cigánylegény cselvetése 
 Mikor a királykisasszonyt örömmel elvitték a 
lakájok, s a királyfi aludt, a cigánylegény leszállt 
a fűzfáról és elvágta a királyfi nyakát, s ezután le-
vagdosta a sárkány maradék körmeit és elvitte a 
palotába, ahol hajbókolva 12 párnára ültették. 
 
 A királyfi életmentői 

Elküldték a farkast forrasztófűért, és újra 
életre keltették a királyfit. 
 

A sors módszere 
 

a.) A cigány sorsa 
A királyfi gondolta, hogy bizonyosan a 

cigánynak adják a királykisasszonyt, mert 
nagyban lakodalmaztak a palotában. 

Az öregasszony újra informál. Erre a ki-
rályfi elküldi sorba a szolgáit lakodalmi kalá-
csért. 

 az oroszlánt 
 a medvét 
 a farkast 

Valahányszor megjelent egy vad, kiesett há-
rom párna a cigánylegény alól. 

Sajnos, a farkastól a kutyák elmarták a  

kalácsot. „Nem baj, mondta a királyfi, most 
felmegyünk mind a négyen.” Láttukra a ci-
gánylegény alól kiesett az utolsó három párna 
is. A királykisasszony boldogan borult a ki-
rályfi nyakába:  

− Ez mentett meg engem édesapám! 
A cigányt elküldték lófarokhoz kötve. 

 

b.) A királyfi húgának sorsa 
 Folytatták a lakodalmat. 
 A vadak búcsút vettek. 

 A királyfi szíve megesett a húgán és 
visszament érte, egy-két év elteltével. 
A lány ott élt, ahol a kedvese holtteste 
volt. 
− Gyere velem, húgom, szenvedtél már 

eleget! A jó ember szíve megesik a vezeklőn. 
A lány azonban nem vezekelt, hanem bosszút 
forralt. Egy kis hegyes csontot beleszúrt a 
bátyja ágyába, s ez a csont átszúrta a királyfi 
szíve közepit. 

Kőkoporsóba tették, kápolnát építettek a 
koporsónak. Egy év múlva a vadak is arra 
gondoltak, hogy meg kellene nézni a királyfit. 

Az öregasszony újra informál. Most a va-
daknak mesélte el a királyfi szomorú sorsát. 

Nosza, nézik a vadak a testet, nézik, for-
gatják, s íme megtalálták a szívében a cson-
tot. Ezt az oroszlán kihúzta, a farkas fülében 
éppen volt forrasztófű, összeforrasztották, s a 
királyfi „élőbb lett”, mint valaha. 

A királyfi a húgát visszavitte a várba. 
„…ha kedvesebb volt neked más, mint az 
édes testvéred, akkor légy vele halálodig”. A 
hatalmas kincsekkel tömött várban örök rab-
 ságra ítélte. 
 

c.) A vadak sorsa 
− Hallod-e királyfi, háromszor mentet- 
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tük meg az életedet, jótettünkért fizess meg 
nekünk… Háromszor vágd le a fejünket, s 
háromszor tedd vissza. 

 Óckodott a királyfi. 
 − De bizony megteszed, mert ha nem, 
ízzé-porrá szaggatunk. 

A három vágás után három daliás legény 
lett a vadakból, három királyfi. 

 
 Mementó a romlott világban 
 A család is megromlott. Lehet, hogy a gonosz-
ság a családon belül a legvirulensebb. 
 A jó emberek el vannak varázsolva. Három-
szor kell főbekólintani őket, hogy magukhoz tér-
jenek (3 vágás a nyakukra). 
 A cigánylegény sunyi, csal, hazudik, élvezi a 
hatalmat, de alatta 12 párna van, akárha lufi vol-
na, amely az igazság fuvallatára kipereg alóla. Ölt, 
ezért lófarokhoz kötve kell elhagynia a palotát. 
 A királyfi húga alattomos módon gyilkol. Kin-
csek között kell örök rabságban tengődnie. 
 A forrást vadak őrzik, elvarázsolt királyfiak, 
akik a jó embernek adnak a vízből, de tudják, 
hogy fölösleges elvinnie a korsó vizet, mert a húga 
csak tetteti a betegséget. 

A feneketlen tó a föld vízkészlete, melyet a 
sárkány őriz és pusztítja a város szüzeit. A sár-
kány 12 feje globális hatalmi szféra. Rátelepszik a 
vízkészletre, de ez nem elég, fosztogatja, irtja a 
várost. Ha elpusztítja a lányokat, kihal az embe-
riség. 
 A hős királyfi megmenti a női nem írmagját, a 
királylányt, mégis a c i g á n y l e g é n y  csa-
lása folytán úgy tűnik, hogy a cigányság szapo-
rodik tovább a városban, mert Ő kapja meg a ki-
rálykisasszony kezét. 
 A három vad, a három elvarázsolt királyfi 
nemcsak az igazság kiderítésében végzett hatal-
mas szolgálatot, hanem megmentette a várost az 
elfajzástól, az elcigányosodástól. 
 Az öregasszony a tiszta szellemű média, 
mindig helyesen informál. Ez a város tehát még 
nincs megrontva, csak a sárkány áldozata, de az 
áldozatvállalásnak is van határa és a királykis-
asszony sorsa volt megállj tábla a történetben. 
 A királyfi városa már megromlott, az édesap-
ja, az öreg király látta, hogy a lánya a család tör-
ténetének gyenge pontja, ezért kérte fiát, hogy ad-
ja férjhez, mindegy kihez, aki kéri, adja hozzá. 

Nem került sor lánykérésre, mert a királyfi húga 
titokban szerette meg a zsiványok vezérét, akit a 
királyfi a 77-ik szobába zárt. A 77. szoba a gono-
szok mélytudata, amit lepleznek, takargatnak, 
mégis a végén kiderül, mi játszódik ott. Érdekes, 
hogy ez a bizonyos mélytudat mindig a gonosz lel-
kében lappang, onnan szeretne kitörni, kiszaba-
dulni. 
 Ez meg is történt karperec és kisujj segítsé-
gével. A gonoszság kitört a mélytudat cellájából, s 
a mágikus praktikával legyengített királyfira rá-
szólt: 

− No, te kutya, most ütött az utolsó órád! 
 Kutya a Boldogasszony-Sziriusz fia, égi ere-
detű, égi tisztaságú, de, ha az élete forog kockán, 
cselhez folyamodik. 
 − Jól van, ölj meg, csak engedd meg, hogy 
búcsúzzam el az én kedves testvéremtől. 
 A jó királyfit a három elvarázsolt jóember, a 
vadak megmentik, széttépik a zsiványt, de a mély-
tudat cellája nem marad üresen. Benne marad a 
c s o n t v á z , és a vezeklésre ítélt húga a ki-
rályfinak. 
 Itt fordult egyet a történet. Most már a királyfi 
mélytudata is működni kezdett és elsősorban meg-
telt szereplőkkel. Benne van egy csontváz, mert 
egy élet a lelkén száradt és benne van a húga, aki 
magányos maradt, mert nem teljesítette apja vég-
akaratát, nem adta férjhez a húgát, mielőtt Ő maga 
megnősült volna. 
 A gonosz tehát lelkileg képes megrontani azt 
is, aki őt legyőzi, mert képes manipulálnia lelkek-
kel, mert eszköztárát a pokolban készítették elő. A 
királyfi már nem szabad ember. Már megnyílt a 
mélytudata, amely, mint egy örvény magába szívta 
szabadlelkét és égi tisztaságát. A királyfi földivé 
vált, ugyanolyan lelki gyötrelmeket él át, mint a 
földi gonosz lelkek. Ennek jele, hogy visszamegy 
a húgához, már pedig mikor elváltak, azt mondta 
neki, hogy: 
 − …a zsiványok vezérével cimboráltál, meg-
érdemelnéd, hogy megöljelek, de nem öllek meg. 
Maradj itt a várban egyedül, élj, boldogulj, velem 
többet egy úton nem jársz, engem többet az élet-
ben nem látsz. 
 Ez a mozzanat a gonoszság csapdája. Ha 
megöli, kezén szárad a vére. Ha magára hagyja, 
lelkén ül a lány elhagyatottsága miatti fájdalom. 
Bármit tesz, a gonosz testvér vére és a sejtek kö-
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zössége révén ráveti árnyékát a Boldogság Korá-
nak jellemszilárd hősére. 
 Elindul a történelem kereke, lineárissá válik 
az Idő. A hős lelkének tiszta mezejét, mintha akna 
robbantotta volna fel, felásta a gonoszság, a gyil-
kosság tényének megtapasztalása, s immár ez a 
selyemrét sérülten tükrözi a királyfi személyisé-
gét. Nem kell gyilkosnak lenni, elég, ha áldozat, 
elég, ha ítélnie kell, máris hordozza a gyilkosság 
ódiumát. 
 És meddig kell ezt hordoznia? Íme, a királyfi 
háromszor halt meg, s háromszor kelt életre, de 
mélytudata terhén nem enyhített. A végén igaz-
ságot szolgáltatott, elzárta húgát, talán lezárta 
mélytudata celláját is, de az emlékek élnek, s nem 
kell hozzá karperec és kisujj, csikorogva kinyílik 
minden este és elősettenkedik az árnyakkal. Ezzel 
a tudattal a királyfinak meg kell birkóznia, s 
megtalálni Istennel a feloldást és a felejtést. 
 A feneketlen tó a világ vízkészlete, amely a 
gonosz kezébe került. A város szomjazik, a király-
finak nemcsak a királylány életét kell megmen-
teni, hanem a városét is, vagyis az emberiség sor-
sa a kezében van, hiszen a népet a kiszáradás ve-
szélye fenyegeti. 
 Hogyan jutott ide a világ? Hiszen itt, ebben a 
városban jók az emberek. Jó a királyi család min-
den tagja. Hát igen, éppen ezért arat itt a gonosz 
12 fejű sárkánya. Ott szeret lenni, ahol a jóság 
uralkodik. Neki nem a gonosztevők kellenek, ha-
nem a tiszta, szűz lányok. Mozgósító erővel közli a 
mese: Magyarok vigyázzatok, mert a 12 fejű sár-
kány körbevette a világot, és mindenki jól megfér 
vele, csak nektek, magyaroknak terhes, mert a 
sárkánynak rátok vásik a foga. Ti vagytok egye-
düliek, akik nem tudtok vele egy gyékényen árul-
ni, mindenki más kiegyezett vele, vagy azt lesi, 
hogy ha elpusztítod a gonoszt, hogyan tud a hős-
tettedből hasznot kovácsolni, mint a cigánylegény. 
A vízkészlet az emberiség közös kincse, a terem-
tés szerves tartozéka, szerves alkotóelemünk, ál-
tala vagyunk egyek a Világmindenséggel. A go-
nosz azért uralja a vizet, mert az emberiséget 
akarja leuralni, kézben tartani, apródonként fel-
falni, s a végén kipusztítani. 
 Azzal nem törődik, hogy ezáltal saját sorsát is 
megpecsételi. Ő addig él, amíg a „város” ellátja 
élelemmel, a királykisasszony az írmag, ha el-
pusztul, kihal az emberiség. A gonosz logikája rö-

vidtávú. Csak a pillanatnyi éhségét szeretné csil-
lapítani. Semmivel nem különböznek a város-
lakók, csak a pillanatnyi szomjúságukat akarják 
csillapítani, s ezért feláldozzák a jövőt, a szűzle-
ányaikat. 
 Van tehát különbség a sárkány és a városla-
kók között, annyi, hogy a sárkány címkézetlen go-
nosz, a városlakók pedig kiszolgáltatottak, elvesz-
tették született szabadságukat. Tetteiket, döntése-
iket a kényszer motiválja. Ha kell a sárkánynak 
reggelire a szomszéd lánya, adjuk oda, ha kell a 
saját lányunk, adjuk oda, hogy kapjunk annyi vi-
zet, amennyi megment a szomjanhalástól. 
 Mit tett ebben a helyzetben a király? Végig-
nézte városa pusztulását, mígnem egy szép reggel 
arra ébredt, hogy a trónterem ajtaján is kopog a 
végzet, s elviszi kedves, szeretett lányát is a sár-
kány martalékául. Talán ráébred a fériúi próba-
tétel elévülhetetlen fontosságára: nem elég jónak 
lenni, h ő s n e k  is kell lenni. 
 
 A hőst megilleti a Boldogság kori idill 
 Ez az idill a feneketlen tó kies partján a ki-
rályfi sorsa lett. Végveszélyben, a sárkányt várva 
élte át, de megélte „Szépen a királykisasszony 
ölébe fektette a fejét, s mindjárt el is aludt”. Ezt 
az idillt, csak az igazi hősök élik át, akiknek lel-
kében talán már sérült az aranykori rét selyem-
füve, de mélytudata fájdalmát férfiasan, erős aka-
rattal viseli és a cellát, ahová a halál ismeretét 
zárta, nyafogó önsajnálattal nem mutogatja. 
 Milyenek még e város lakosai? Kimennek 
meglesni, él-e a királykisasszony, s mikor látják, 
hogy a sárkány elpusztult, boldogan felrakják a 
kocsiba a királykisasszonyt, hazaviszik nagy ová-
cióval, s eszük ágában sincs a kimerült királyfit is 
hazavinni, őt sorsára bízzák. 
 A királyfi sorsa pedig a cigánylegény volt, aki 
előre eltervelt szándékkal, haszonszerzésből követ 
el gyilkosságot. Megöli a királyfit, aztán, mint ál-
hős, álvőlegény, álkirály 12 párnán ücsörögve ün-
nepelteti magát. A bugyuta, bólogató jánosok vá-
rosában ezt meg lehet cselekedni, mert nincs, aki 
körmére nézzen a gonosztevőnek. 
 De igen, mégis van helye az igazságnak, van, 
aki elrendezi a kuszaságban az erkölcsi kívánal-
makat, ők a három vadak, az elvarázsolt királyfik, 
akik lelkét tisztán tartotta az állati lét termé-
szetközelsége, akik képesek újra és újra életre 
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kelteni a hőst és mindig átlátnak a gonosz mani-
pulációján. Kik lehetnek ők? Talán a „Zenélő 
sivatag tigrisei”, ahogy Nyirkai jóslat írja? Vagy 
talán a kisded látogatására készülő Három kirá-
lyok, akik aranyat, mirhát és égi koronát hoztak az 
Élet Királyának? Talán ők az almakereki templom 
három magyar királya, aki négy, mert Könyves 
Kálmán is köztük van? Így néznek ki helyesen, 
mert a mesében is a hős királyfival együtt éppen 
négyen vannak a „királyok”. 
 A világ vízkészletét eluralta a sárkány, egy 
korsónyi jutott belőle a hősnek, amit az „öreg-
asszony” elhozott a feneketlen tóból. Ez a korsó a 

Kárpátu, a Kárpát-medence , ennyi a miénk, 
de egyedül rajtunk múlik, hogy hogyan zajlik le a 
v í z k é s z l e t  sorsa: kisajátítja-e a sárkány, 
s önemésztő módon pusztul a várossal együtt, vagy 
megmenti a hős 
 a szerelmet 
 a vizet 
 és a várost. 
 Ez az emberiség sorsa s ez ma a mi mese-
hősünk sorsa, mert az Ő kezében van a szépség 
idilli állapota és a szerelem, Ő mentheti meg az 
élet vizét és a várost, amelynek népe talán esendő, 
közömbös és ostoba, de ahol a királykisasszony 
szívében életre kelt a tiszta szerelem, s ez életet  

teremtett a mulandóság tavának múlhatatlan part-
ján, és idillük szépsége egy maroknyi por az 
örökélet földjéből. 
 
 

JEGYZETEK 
 

1. ”A meghosszabbított cselekvés esélyének” nevezem 
a drámában azt a mozzanatot, amikor nem végeznek a 
bűnössel, hanem börtönbe zárják, bitót faragnak, bíró-
ságot hívnak össze stb., szóval szinte esélyt adnak a 
kiszabadulásra. 
 

2. Az ú. n. Nungál táblán ábrázolták először a teremtés 

duális működését, a női  AD képjel és hímnemű  
Sz hang együttesével ADSZ, ADOK. 
 
 

 
 

Szántói Krisztián: A háromvadas királyfi (Internet) 
 

 
 
 

 

 

A HÁROMVADAS KIRÁLYFI 
Magyar népmese 

 

 
Volt egyszer egy öreg király, s annak egy fia 

meg egy leánya. Nagy beteg lesz a király, hívatja a 
fiát s mondja neki: 

– Édes fiam, érzem, hogy meghalok, azt ha-
gyom hát neked, hogy addig meg ne házasodjál, 
amíg a húgodat férjhez nem adod, de akárki kérje, 
annak add oda. 

Meghal a király, a királyfi s a királykisasz-
szony ketten maradnak. Eltelik egy esztendő, elte-
lik kettő, három, a királykisasszonynak nem akad 
kérője. Az igaz, hogy nem is volt erősen szép le-
ány, s a lelke sem volt valami jó. Azt mondja egy-
szer a királyfi: 

– Hallod-e, húgom, én többet nem istrázsál-
lak, mert én országot, világot akarok látni. 

Kéri a leány, hogy maradjon, ne menjen még 
egy esztendeig, hátha addig szerencséje akad. 

Várt a királyfi még egy esztendeig, nem jött 
senki a királykisasszonyért. 

– De már többet nem várok – mondotta a ki-
rályfi. – Eleget ültem itthon, lássak már én is vi-
lágot. 

Mondotta a királykisasszony: 
– Vígy el engem is magaddal, legalább nem 

jársz egyedül. 
A királyfi beleegyezett, az országot a minisz-

terekre bízta, vittek magukkal tenger kincset, ara-
nyat, ezüstöt, s elindultak hetedhét ország ellen. 
Mennek, mendegélnek, s beérnek egy rengeteg er-
dőbe. Egyszerre csak nagyot sikolt a királykis-
asszony: 
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– Jaj, Istenem, nézd, ott jő tizenkét zsivány! 
Vége az életünknek! 

– Ne félj, húgom, itt a kardom – mondja a ki-
rályfi, s kirántja a kardját. 

Ez a kard – közmént legyen mondva – olyan 
kard volt, hogy ez volt ráírva: Jobbra hatot, balra 
ötöt vághatsz. 

Megsuhintja a királyfi a kardot bal felé, s öt 
suhintásra levágja öt zsivány fejét, suhint jobbra 
is hatot, s levágja még hat zsivány fejét. Csak 
egyetlenegy maradott életben, a zsiványok vezére, 
egy dali szép legény. Mondta a zsiványok vezére: 

– Hagyd meg az életemet, s ihol itt a váram 
az erdőben, neked adom. 

Jól van, a királyfi megkegyelmezett a legény-
nek. Mentek hárman a várba, sorba kinyittatta a 
szobákat. Volt éppen hetvenhét szoba, tele volt 
drága kincsekkel, minden szoba sarkában volt 
egy-egy kád, arannyal, ezüsttel színig tele. Ahogy 
a hetvenhetedik szobába érnek, azt mondja a ki-
rályfi a legénynek: 

– Az életedet meghagyom, hanem a szabadsá-
godat elveszem. Itt maradsz halálig ebben a szo-
bában. 

Nem szólt semmit a legény, beült a szobába, 
a királyfi rázárta az ajtót. A királykisasszony sem 
szólt semmit, de félrefordult, elpityeredett. Mega-
kadt a szeme a zsiványok vezérén, megsajnálta 
szíve gyökeréből. 

Telt, múlt az idő, a királyfi eljárt az erdőbe 
vadászgatni, mert hiába volt a tenger kincs, abból 
nem lehetett megélni. Egyszer, mikor a királyfi 
oda volt vadászni, dörömbölni kezd a legény az aj-
tón. 

Odaszalad a királykisasszony, kérdi tőle: 
 

 

– Mit akarsz? 
– Nyisd ki, édes húgom, az Isten megáldjon. 
– Nem lehet – mondotta a királykisasszony, 

félek, hogy megölsz. 
– Dehogy öllek, dehogy – mondotta a legény 

csak eressz ki bátran. 
– Nem lehet, megöl a bátyám. 
– Akkor hát gyere az ablakhoz. Látod-e ott 

azt az eperfát, milyen szépen zöldül? 
– Látom bizony, immár virágzik is – felelte a 

királykisasszony. 
– Hallod-e, te leány, pusztítsd el a bátyádat, 

s csak ketten leszünk ebben a nagy várban. Te az 
enyém, én a tiéd, élünk együtt holtig boldog-
ságban. 

– Jaj, mit beszélsz – mondotta a királykisasz-
szony –, hogy öljem én meg a bátyámat! 

– Hát jól van, ne öld meg, hanem mondok ne-
ked valamit. Feküdj le az ágyba, s mondd, mikor 
hazajön a bátyád, hogy nagyon beteg vagy. A vá-
ron túl van egy forrás, mondjad neki, hogy hozzon 
onnét egy korsó vizet, mert amíg abból nem iszol, 
meg nem gyógyulsz. De igaz, mondd csak nekem, 
virágzik-e az eperfa? 

Felelte a leány: 
– Érett eper is van rajta. 
– No, akkor mindjárt hazajő a bátyád. 
Hát csakugyan jött a királyfi, s a királykis-

asszony ott feküdt már az ágyban, s jajgatott, nyö-
gött, hogy a bátyjának megesett a szíve rajta. 

– Mi bajod van, édes húgom? 
– Jaj, meghalok, édes bátyám, ha meg nem 

gyógyítasz. Az imént egy kicsit elszenderültem, s 
azt láttam álmomban, hogy a váron túl van egy 
forrás, s ha annak a vizéből egy cseppet ihatnám, 
mindjárt meggyógyulnék. 

Hamar egy hordót keresett a királyfi, szala-
dott a forráshoz, telemeríti, de amikor el akar in-
dulni, elejibe áll egy oroszlán, egy medve s egy 
farkas. 

Megszólítja az oroszlán: 
– Hé, ember, tudod-e, hogy ebből a vízből 

csak vadállatnak szabad inni? 
– Én azt nem tudtam, honnét tudtam volna, 

mondotta a királyfi – de ha tudtam volna, akkor is 
merítek, mert a húgom halálán van, s ettől meg-
gyógyul. 

A három vad összenézett, egyszerre megszelí-
dültek, s azt mondotta az oroszlán: 
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– Jól van, látjuk, hogy jó szíved van, nem 
bántunk, de sőt inkább adok neked egy sípot is, s 
ha valahol bajba kerülsz, csak fuvints belé: ott le-
szünk mind a hárman. Hanem ezt a vizet akár vi-
gyed, akár ne, ettől nem gyógyul meg a húgod. 

– „Mindegy – gondolta magában a királyfi –, 
ha nem használ, nem is árt, én megpróbálom.” 

Megköszönte a vadaknak a jóságát, elbúcsú-
zott tőlük, s ment a várba vissza. Amint ment 
visszafelé, kérdezte otthon a zsiványok vezére: 

– Virágzik-e az eperfa, húgom? 
– Már érett eper is van rajta – felelt a király-

kisasszony. 
– No bizony, ha van érett eper rajta, mindjárt 

itthon is lesz a te bátyád. Hanem te még nagyobb 
betegnek tettesd magadat, s mondjad neki, van a 
vár keleti oldalán egy szikla, ennek a sziklának a 
barlangjában van egy vaddisznó hét malacával, s 
addig meg nem gyógyulsz, míg a malacnak a hú-
sából nem eszel. 

Mármost igazán látta a királykisasszony, hogy 
a legény az ő bátyjának a vesztit akarja, de gonosz 

volt az ő lelke is, s mikor a bátyja hazajött, még 
keservesebben jajgatott: 

– Jaj, jaj, ne hozd azt a vizet, mert a szagát 
sem állhatom. Eredj, van a vár keleti oldalán egy 
szikla, ennek a sziklának a barlangjában lakik egy 
vaddisznó hét malacával, hozz el egy malacot, 
mert míg annak a húsából nem eszem, addig meg 
nem gyógyulok. 

Meg sem állott a királyfi, levett a szegről egy 
nyilat, s vitt hét nyílvesszőt, gondolta magában: 
lelövi ő, ha kell, mind a hét malacot, csak a húga 
meggyógyuljon. 

Elmegy a barlanghoz a királyfi, hát annak ép-
pen a szélén hevert a vaddisznó a hét malacával, 
süttették magukat a jó meleg nappal. Megáll a ki-
rályfi, s célba vesz egy malacot. De mikor éppen 
lőni akart, megszólalt a vaddisznó: 

– Ne lőj ide, te vadászember, adok neked én 
jó szívvel egy malacot, ha szükséged van rá, de ha 
nem lenne szükséged, ereszd el, visszatalál ide 
magától. 

 
 

 
 

A királyfi leeresztette a nyilát. Nem lőtt a ma-
lacra. A vaddisznó odaadott egy malacot, s még 
egy sípot is adott neki, hogy csak fújjon belé, ha 
bajba kerül. Megy a királyfi a vár felé, s amíg 
ment, azalatt a zsiványok vezére kérdezte a király-
kisasszonytól: 

– Nézd meg, virágzik-e az eperfa? 
– Eper is van rajta – mondta a királykis-

asszony. 
– No, akkor mindjárt jön is a bátyád. Ne is 

tedd magadat többet betegnek, mondjad, hogy 
meggyógyultál, süssél neki őzcombból vacsorát, 
hozz fel neki sok bort a pincéből, itasd le. A het-

venedik szobában egy kicsi ládikában van egy 
arany karperec, azt vedd ki, tedd a bátyádnak a 
két karjára, s mondjad neki tréfásan: próbálja 
meg, szakítsa ketté. Ő megpróbálja, de nem tudja 
kettészakítani, úgy el lesz gyengülve. Akkor te a 
kicsi ujjadat dugd be a kulcs lyukán, erre az ajtó 
kinyílik, én kijövök, s egymásé leszünk halálig. 

Hazajő a királyfi a malaccal, s hát a király-
kisasszonynak semmi baja. Vígan szalad fel s le a 
szobákban, énekel, készíti a vacsorát. 

– No, hál’ istennek – mondja a királyfi –, 
hogy meggyógyultál, akkor ezt a malacot el is 
eresztem. 
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S mindjárt el is ereszti a malacot, az meg 
nagy sebesen visszaszalad az anyjához. 

Eközben elkészül a vacsora, asztalhoz ülnek, 
esznek, isznak. Biztatja a leány a bátyját: 

– Igyál, bátyám, igyál! S mikor jól leitta ma-
gát, elővette a karperecet. 

– Tedd össze a két kezedet, bátyám – mon-
dotta a királykisasszony tréfásan. 

A királyfi összeteszi a két kezét, s a húga rá-
csatolja a karperecet. 

– No, szeretném látni, ketté tudod-e szakí-
tani? 

Próbálja a királyfi, de hiába, nem volt már 
ereje. 

A leánynak sem kellett több, szaladt a het-
venhetedik szoba ajtajához, a kisujját bedugta az 
ajtó kulcslyukán, arra kinyílt az ajtó, s kiszökött a 
zsiványok vezére. Ment egyenesen a királyfi szo-
bájába. 

– No, te kutya, most ütött az utolsó órád. 
A királyfi alig tudott megmozdulni. Nézte, hol 

a húga, de nem volt a szobában. De ha nem volt 
ereje, volt esze. Azt mondta a legénynek: 

– Jól van, ölj meg, csak engedd meg, hogy el-
búcsúzzam az én kedves testvéremtől. 

Kimegy a királyfi, de nem a húgához, hanem 
letántorgott az udvarba, ottan belefújt a sípjába, s 
egyszeribe ott termett az oroszlán, a medve s a 
farkas. 

Kérdi az oroszlán: 
– Mit parancsolsz, édes gazdám? 
Mondja a királyfi: 
– Nem parancsolok semmit, csak annyit mon-

dok, hogy van odafenn a várban egy ember, aki 
hitvány fortéllyal az erőmet elvette, s meg akar 
ölni. Ne hagyjatok elveszni. 

Hiszen a három vadnak sem kellett egyéb. 
Felszaladtak a várba, s ott ízzé-porrá tépték, szag-
gatták a zsiványok vezérét. Akkor a királyfi fel-
ment a húgához, s azt mondotta neki: 

– Hallod-e, húgom, a zsiványok vezérével 
cimboráltál, megérdemelnéd, hogy megöljelek, de 
nem öllek meg. Maradj itt a várban egyedül, élj 
boldogul, velem többet egy úton nem jársz, engem 
többet az életben nem látsz. Azzal otthagyta a hú-
gát, s indult világgá. 

Mondotta az oroszlán: 
– Veled megyünk mi is, királyfi, hűséges 

szolgáid leszünk, jóban-rosszban el nem hagyunk. 

Elindultak négyen, mentek hetedhét ország 
ellen, hegyeken-völgyeken át, erdőkön-mezőkön 
keresztül. Egyszer egy városba érnek, s hát az a 
város fekete gyászba van borulva. Kérdi egy öreg-
asszonytól a királyfi: 

– Mit gyászolnak, kit gyászolnak, öreganyám, 
talán bizony meghalt a király? 

– Nem halt meg – mondta az öregasszony –, 
hanem van a város szélén egy feneketlen tó, ab-
ban lakik a tizenkétfejű sárkány, ennek minden-
nap egy leányt kell adni, mert különben felszíja 
mind, ami vize van a városnak, s szomjan pusztu-
lunk el. Ahány leány volt a városban, már mind 
odaadták a bestiának, ma került a sor a királykis-
asszonyra, ezért borult a város fekete gyászba. Hej 
pedig ha valaki a királykisasszonyt megmentené, 
a király annak adná a leányát s fele országát, s 
holta után az egész országát. 

Mondja a királyfi: 
– Öreganyám, van-e egy pohár vize? 
– Nincs nekem, lelkem fiam, egy cseppet sem 

tudok adni, az éjjel mind megitta a tizenkétfejű 
sárkány, ami a kutakban volt, s addig nem is lesz, 
míg a királykisasszonyt ki nem viszik neki. 

– Nem baj – mondja a királyfi –, menjen a 
feneketlen tóhoz, hozzon onnét egy korsóval. 

– Dehogy megyek, lelkem, hiszen megöl a 
sárkány. 

– Csak menjen kend, s ha kérdi a sárkány, 
hogy kinek kell a víz, mondja, hogy a háromvadas 
királyfinak. 

Na, nekibátorodik a vénasszony, elmegy a tó-
ra, merít egy korsó vizet, s ahogy indulni akar ve-
le, kiugrik a sárkány, s rákiált: 

– Hé, megállj, vén szipirtyó, hogy mersz innét 
vizet vinni? Tudod-e, hogy nem szabad, amíg a 
királykisasszonyt ide nem hozzák? 

Mondja a vénasszony: 
– Tudom, de te is tudd meg, hogy a három-

vadas királyfinak viszem a vizet. 
– Jaj, csak vigyed – mondotta a sárkány –, 

mert senkitől a világon nem félek, csak a három-
vadas királyfitól. 

Hazaviszi a vénasszony a vizet, jót hajt belőle 
a királyfi, megitatja a vadakat is, azzal fölmegy a 
királyhoz, jelenti, hogy ő megverekszik a tizenkét-
fejű sárkánnyal. Egyet se sírjanak, egyet se búsul-
janak a királykisasszony miatt. 

Hiszen mondhatta, hogy ne sírjanak, ne bú- 
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suljanak, de bizony sírtak, búsultak. Keserves sí-
rásuk felhatott a magas egekig. Fekete gyászba öl-
töztették a királykisasszonyt, úgy vitték fekete 
gyászhintón a tóhoz, ott a király s a királyné ke-
serves könnyhullatások közt elbúcsúzott tőle: nem 
hitték, hogy többet látják ez életben. 

Visszament a király és a királyné, vissza az 
egész város népe, csak a királykisasszony maradt 
ott, no meg a királyfi a három vaddal. 

No, nem mondtam igazat, maradt ott még más 
is, csak ezt nem látta sem a királyfi, sem a ki-
rálykisasszony. Egy cigánylegény, ez fölmászott 
egy fűzfára, s onnét várta, leste, hogy mi lesz. 

Leülnek a tó partján, s kérdi a királyfi a ki-
rálykisasszonytól: 

– Miről ismerjük meg, hogy jő a sárkány? 
Mondja a királykisasszony: 
– Arról, hogy háromszor egymás után felzava-

rodik a víz színe. 
– No, akkor én egy kicsit lefekszem s pihe-

nek – mondja a királyfi –, de amikor a víz színe 
másodszor felzavarodik, költs fel, ha el találnék 
aludni. 

Szépen a királykisasszony ölébe fekteti a fe-
jét, s mindjárt el is alszik. 

Hát egyszer csak felzavarodik a víz színe, 
hogy egészen megfeketedett belé, aztán megint ki-
tisztul szépen. Egy kis idő múlva megint felzava-
rodik a víz színe, de a királykisasszony nem vette 
észre, úgy rajtafelejtette a szemét a királyfin. Ha- 

nem mikor harmadszor is felzavarodott a víz színe, 
nagyot loccsant, s abban a szempillantásban kiug-
rott a sárkány a tó partjára. Megrázza a király-
kisasszony a királyfit: 

– Kelj föl, kelj föl, háromvadas királyfi, itt a 
sárkány! 

Fölugrik a királyfi, kirántja a kardját, egyet 
suhint, s leesik a sárkánynak két feje. Hanem az-
tán tovább hiába erőlködött, egy fejét se tudta le-
vágni. Gyengült az ereje, szakadt a verejték a sze-
gény királyfiról. Felsóhajtott keservesen: 

– No, szegény királykisasszony, vége az éle-
tednek, vége az enyémnek is. 

Hanem akkor megszólalt az oroszlán, azt 
mondta a társainak: 

– Mozduljunk meg hé, mert különben vége a 
gazdánknak. 

Azzal nekiesnek a sárkánynak háromfelől, s 
ízzé-porrá szaggatták a tizenkétfejű sárkányt. Ak-
kor a királyfi elővette a kését, levágta a sárkány 
hosszú körmeit, s belétette a tarisznyájába. De 
többre nem is volt képes, úgy el volt fáradva. Le-
feküdt a tó partján, s egyszeribe elaludt. 

Jönnek estefelé a népek, jön az egész udvar, 
hadd lássák, mi történt, s hát uram, teremtőm, 
semmi baja a királykisasszonynak, ott sétál a tó 
partján. Eszükbe sem jutott a királyfi, mi van ve-
le. Fölkapták a királykisasszonyt, hintóba ültet-
ték, s vitték haza. A királyfi pedig aludt tovább, 
szépen, csendesen. 
 

 

 
 

Azt mondja az oroszlán a farkasnak: 
– Hallod-e, farkas, mi most medve komával 

lefekszünk, s egy kicsit alszunk, te vigyázz addig, 
nehogy valami baja legyen a gazdánknak, mert 

látod-e, egy cigánylegény ül a fűzfán, annak vala-
mi rosszban jár az esze. 

Elalszik az oroszlán, el a medve, s egy jó fél-
óra sem telik belé, a farkast is elnyomja az álom.  
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Alszanak mind a hárman. 
No, egyéb sem kellett a cigánynak. Leszáll a 

fűzfáról, levágja a királyfi fejét, s vesz a sárkány 
körmeiből, amit a királyfi hagyott. Azzal elszaladt, 
fel a királyi palotába. 

Egyszer fölébred az oroszlán, s látja, hogy a 
gazdájának a nyaka vérzik. Fölrázza a farkast, s 
jól eldöngeti: 

– Hát te kutyának való, így vigyáztál a gaz-
dánkra? Nézz oda, mi történt! Szaladj hamar for-
rasztófűért, mert különben ízzé-porrá szaggatlak! 

Elszalad a farkas, vissza is kerül nagy hirte-
lenséggel, hozza a forrasztófüvet. A királyfi fejét 
szépen összeforrasztják a nyakával, s talpra állít-
ják. 

– Jaj de jót aludtam – mondja a királyfi. 
– Bizony jót – mondja az oroszlán –, s aludtál 

volna ítélet napjáig, ha mi itt nem vagyunk. 
Elmondja, hogy mi történt. 
Mindjárt gondolta a királyfi, hogy most bizo-

nyosan a cigánynak adják a királykisasszonyt. 
Nem volt maradása, bemennek a városba, s kérdi 
az öregasszonytól, hogy hazavitték-e a királykis-
asszonyt. 

– Ó, már lakodalmaznak is – mondja az öreg-
asszony. 

– Úgy-e? Hát csak lakodalmazzanak! 
Azt mondja a királyfi az oroszlánnak: 
– Eridj, szolgám, menj fel a palotába, mondd 

meg a királykisasszonynak, adjon neked is abból 
a lakodalmi kalácsból, talán megérdemled. 

A nyakába akasztanak egy nagy kosarat az 
oroszlánnak, azzal megy a palotába, de az istrá-
zsák nem akarják beereszteni a kapun. 

Nagyot ordít az oroszlán, félrelódítja az istrá-
zsákat, s fölment a palotába. Ott éppen javában 
folyt a lakodalom, húzták a cigányok, táncoltak a 
legények s leányok. A cigánylegény tizenkét pár-
nán ült, olyan nagy volt a becsülete. Hanem, mi-
kor az oroszlánt megpillantotta, egyszeribe kiesett 
alóla három párna. 

Eleget mondta a királykisasszony, hogy nem 
a cigány ölte meg a sárkányt, nem hittek neki, 
mert a cigánynál volt a bizonyosság. No, hanem 
azért a királykisasszony jól telerakta a kosarat ka-
láccsal, mindenféle jó pecsenyével, borral. 

Visszamegy az oroszlán a királyfihoz, esznek, 
isznak, s egy idő múlva a királyfi felküldi a med-
vét. A cigánylegény alól megint kiesett három pár-

na, s a királykisasszony a medvétől is küldött egy 
kosár ételt, italt. 

Mikor ezt is megették, megitták, azt mondja a 
farkas: 

– No, most én megyek el. 
Fölmegy a farkas is, s a cigánylegény alól 

megint kiesik három párna. 
Hanem mikor a farkas visszatért a sok étellel, 

itallal, az utcán megtámadták a kutyák, kirángat-
ták a nyakából a kosarat, s nagy szégyenkezve 
vissza kellett mennie étel nélkül. 

– Nem baj – mondotta a királyfi –, most fel-
megyünk mind a négyen. 

Hej, Istenem, ahogy beléptek a szobába, kie-
sett a cigány alól a három párna is, ami még alatta 
volt. Szaladt a királykisasszony a királyfihoz, a 
nyakába borult, s kiáltotta nagy örömmel: 

– Ez mentett meg engem, édesapám! 
Most már mutathatta a cigány a bizonyossá-

gát, mert a királyfi elővette a sárkány körmeit, 
úgy, amint levágta. No, szegény cigány, meleg lett 
most a hely neki. Egyszeribe lófarkára kötötték, s 
úgy hurcolták végig a városon. 

Folytatták a lakodalmat, összeeskették a ki-
rályfit a királykisasszonnyal, hét nap s hét éjjel 
szólott a muzsika, döngött a padló a tánctól. 

Lakodalom után a három vad elbúcsúzott a 
királyfitól, de az oroszlán azt mondta: 

– Elmegyünk, de meglehet, hogy még szüksé-
ged lesz reánk. Ne félj, visszajövünk a világ végi-
ről is. 

Telt, múlt az idő, egyszer a királyfinak eszébe 
jut, hogy vajon mit csinál az ő húga. Gondolta ma-
gában elmegy utána. Ami elmúlt, elmúlt, s ha még 
él, elhozza magához, hadd éljen velük. 
 Elmegy a királyfi, s hát ott találja a húgát a 
várban, éppen abban a szobában, ahol a zsivány-
vezért széjjelszaggatták a vadak. Mondta a ki-
rályfi: 
 – Gyere velem, húgom. Ha rossz voltál irán-
tam, szenvedtél eleget. 
 Hálálkodott a királykisasszony, ment a báty-
jával nagy Örömmel, de a zsiványok vezérének a 
csontjából egy darabot magával vitt: egy jó hegyes 
csontot. 
 Egyszer a királyfi elmegy vadászni, s késő es-
te jött haza. Azalatt a húga besurrant a szobájába, 
s azt a hegyes csontot beleszúrta az ágyába. 
 Hazajön a királyfi, lefekszik az ágyába, s az a  
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hegyes csont belemegy a testébe: éppen a szíve 
közepét szúrta keresztül. 
 Várják reggel, nem jő a királyfi. Délre haran-
goznak, nem jő a királyfi; bemennek a szobájába s 
hát uram teremtőm, meghalt a királyfi. Hej, volt 
nagy bánat, szomorúság, sírás, de hiába sírnak, 
szomorkodnak, azzal föl nem támasztják. Az öreg 
király egy szép kápolnát építtet a palota elé, s kő-
koporsóban befektetik a királyfit. 
 Telik, múlik az idő, eltelik egy esztendő, azt 
mondja az oroszlán a társainak: 
 – Már egy esztendeje, hogy hírét sem hal-
lottuk a gazdánknak. Menjünk, nézzük meg, hátha 
valami baja esett. 
 Elindul a három vad, mennek egyenesen az 
öregasszonyhoz. Kérdik tőle: 
 – Mit csinál a királyfi? 
 – Ó hát azt sem tudjátok! Esztendeje, hogy 
eltemették – mondja az öregasszony. 
 Mennek a kápolnába, felrántják a koporsó 
fedelét, nézik, vizsgálják a királyfi testét, s meg-
találják benne a hegyes csontot. 
 – Szaladj, farkas, forrasztófűért! – kiált az 
oroszlán. 
 – Van a fülemben – mondja a farkas –, tartok 
ott én mindig. 
 S kiveszi a füléből a forrasztófüvet. Azzal az 
oroszlán szépen kihúzza a csontot a királyfi tes-
téből, a forrasztófűvel összeforrasztják a sebet, s 
ím, abban a pillanatban fölébred a királyfi; 
 – Jaj, de sokáig aludtam! 
 – Bizony sokáig aludtál – mondja az oroszlán, 
s aludhattál volna ítélet napjáig, ha mi ide nem 
jövünk. Egy esztendeje már, hogy alszol. De én 
tudom, hogy kinek köszönheted ezt: a te édes hú-
godnak. 
 Megy föl a királyfi a palotába, de lett nagy 
öröm, Istenem! A felesége, az öreg király s az ud-
var népe nem találták helyüket szertelen nagy 
örömükben, csak az a gonosz lelkű leány nem 
örült egyedül. 
 Mondta neki a királyfi: 
 – No, te leány, kedvesebb volt neked más, 
mint az édes testvéred, hát légy vele halálod órá-
jáig! 
 S visszavitette húgát a várba, s bezáratta oda, 
hogy többet onnét ki ne jöhessen. Akkor eléállott 
a három vad, s azt mondotta a királyfinak: 
 

 – Hallod-e, királyfi, háromszor mentettük 
meg az életedet, jótettünkért fizess meg nekünk. 
 – Ó, Istenem – mondotta a királyfi –, hát 
mivel tudjak én nektek fizetni? Adok mindent, 
amit szemetek, szájatok kíván, maradjatok itt ud-
varomban. 
 – Nem az kell nekünk – mondotta az orosz-
lán, hanem háromszor vágd le a fejünket, s tedd 
mind a háromszor vissza. 
 – Hát azt én hogy tenném? Ne kívánjátok ezt 
tőlem. 
 – De bizony megteszed, mert különben izzé-
porrá szaggatunk – mondotta az oroszlán. Mit volt, 
mit nem tenni a királyfinak, mind a három vadnak 
levágta háromszor a fejét, s vissza is tette. Ím, 
halljatok csudát, mi történt. Abban a pillanatban a 
három vadból három deli szép legény lett. Mondta 
a legidősebb: 
 – No, te királyfi, látod-e; mi sem voltunk 
mindig vadállatok, legények voltunk mi is; még-
pedig királyfiak. Hanem egy gonosz boszorkány 
vadállatnak varázsolt, s arra kárhoztatott, hogy 
mindaddig vadak maradjunk, amíg egy királyfi-
nak háromszor az életét meg nem mentjük. Meg-
mentettük háromszor az életedet, királyfiak let-
tünk ismét. 
 De még csak most lett igazi dínomdánom, 
hejehuja lakodalom. Hét nap s hét éjjel folyton 
ettek-ittak s táncoltak. Akkor a három királyfi el-
búcsúzott, mentek az ő hazájukba. 

Az Öreg király még életében általadta az 
egész királyságát a királyfinak. Még ma is él, ha 
meg nem halt. 
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A LÉLEK NYELVE A NÉPMESE 
 

 

A HAGYOMÁNYOKRÓL 
 

„Napjaik úgynevezett neurotikus betegei kö-
zött nem kevés az olyan, aki régebben nem lett 
volna neurotikus, vagyis nem hasonlott volna meg 
magával. Ha olyan időben és környezetben élnek, 
amikor és ahol az embert a mítosz még össze-
kötötte az ősök világával, és ezáltal az átélt és nem 
csupán a kívülről látott természettel, akkor elke-
rülhették volna a meghasonlást önmagukkal. 
Olyanokról van szó, akik nem viselik el a mítosz 
elvesztését, de egyrészt nem találnak utat egy 
csak külsőleges világhoz, vagyis a természettu-
domány világképéhez, másrészt nem elégíti ki 
őket az intellektuális játék a szavakkal, aminek a 
legcsekélyebb köze sincs a bölcsességhez.” 

C. G. Jung 
 

Megláttam ezt az idézetet, és nem tudtam sza-
badulni tőle. Mit is jelent ez valójában? Hogy 
minden mai problémánk abból ered, hogy a múl-
tunkat elengedjük, megtagadjuk, lenézzük? 

Őseink harmóniában éltek a természettel, a 
láthatóval és a láthatatlannal. Tiszteletben tartot-
ták a testi-lelki-szellemi hármasságot. Tudták, ha 
valamelyik hiányzik, felborul az egyensúly. Egy 
nép és az egyén maga is a hagyományaihoz kötő-
dik, ismernie kell a szellemiségét, a lelkiségét sa-
ját kultúrája megértéséhez. 

Mindannyian hűséggel tartozunk hagyomá-
nyaink felé, mert ide születtünk, és csak a saját 
kultúránkon keresztül érhetjük el a teljességet. 
Genetikailag erre vagyunk kódolva. A saját kultú-
ránk szimbólumait, kifejezéseit, mozdulatait sok-
kal könnyebben érthetjük és tanulhatjuk meg, 
mint a más kultúráját. Az idegen, azt nem ért-
hetjük. Utánozhatjuk, de sosem lesz a miénk. 

Az embert legkönnyebben érzelmein keresz-
tül lehet befolyásolni. Kötődnünk kell valahova 
érzelmileg, családhoz, barátokhoz, közösséghez, 
csak így lesz erős az egyén. A mag bennünk van, 
engedni kell kicsírázni. 

Minden nép a maga ízlése és kultúrája szerint 
ruházza fel istenét, és az istenétől kapott szelle-
miséget sugározza vissza. A Jóisten felénk a ma-
gyar arcát mutatja, ez alakította a hagyománya-

inkat, népművészetünket, díszítőmotívumainkat, 
táncainkat, dalainkat, meséinket. Kell-e több bi-
zonyosság arra, milyen hatalmas szellemi kincset 
örököltünk őseinktől, mint végignézni a népi motí-
vumainkat, építészeti, öltözködésbeli hagyomá-
nyainkat, használati tárgyaink díszítőelemeit, 
hallgatni hihetetlen gazdag népdalkincsünket, és 
megmerítkezni népmeséink ősiségében. 

Magyarok vagyunk, magyar a beszédünk, a 
gondolkodásunk, a kultúránk. Ebben éreznénk jól 
magunkat, ha lenne elég erőnk megtartani, élővé 
tenni, és nem múzeumok falai közé és vitrinek 
üvege mögé zárni, és szembe mernénk fordulni az 
anyagba süllyesztő globalizációval, a „gyúrjunk 
mindent mindenhol egyformává” akarattal. A ha-
gyományait ismerő ember erős, ismeri a gyökereit, 
tud hova kapaszkodni, visszanyúlni, erőt gyűjteni. 
A ma embere lóg a levegőben. A sajátját nem is-
meri, a másé viszont idegen számára. Védtelenné 
és kiszolgáltatottá válik. 

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk 
örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül 
néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. 
Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra 
és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig 
érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül 
megőrzendő, mesebeli kincseket! 
 

A NÉPMESÉRÕL 
 

A népmese a szóbeli költészet legnagyobb 
műfajcsoportjainak egyike, évszázadok során lét-
rejött és alakult történet, aminek mondanivalója 
valami általános, örök érvényű igazság. A népme-
sék számos szállal kapcsolódnak az őket alkotó 
társadalomhoz, az adott világképhez, hiedelemvi-
lághoz. A társadalomszerkezet, amit meglétük ön-
magában feltételez, a civilizációs fejlettség fokán 
áll. A mesemondók többnyire a paraszti réteghez 
tartoztak, de a népmesék nem kötődnek szorosan 
a paraszti rétegekhez. 

A népmese nemcsak szórakoztatásként funk-
cionál, sőt! Bemutat bizonyos magatartásformá-
kat, megoldást kínál problémás helyzetekre. A 
gyermekek nevelésében ezért is volt fontos szere-
pe. Minden élő alkotás őrzi a kialakulás korának 
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életét, annak részleteiről is beszámol, s mindezek 
mellett mély tudományos és természetismeret rej-
lik bennük. Kimeríthetetlen kincsesbánya ezért a 
Magyar népmesék több tízezres köre a rég letűnt 
világok ismeretéről. Számos népmesénk őrzi pél-
dául a búzatermesztés és a kenyérsütés technoló-
giáját: Két bors ökröcske, Kicsi dió, de az A part 
alatt c. énekmondóka is. 

A népmese az élőbeszéd művészete. A mesé-
nek az elmondó és a hallgató is részese. A kife-
jezőeszközök a beszéd és az azt kísérő gesztusok 
és mimika, illetve a két ember között lévő viszony. 
Ezért szinte lehetetlen feladat, hogy a népmeséket 
írásban rögzítsék. Az erre történő kísérletek csak 
vázlatokat illetve műköltészeti szövegeket tudtak 
produkálni. 

A magyar ősköltészetnek feltehetően része 
volt a népmese hősmese, illetve bolondmese for-
májában. A honfoglalás idején már valószínűleg 
varázsmeséink és tündérmeséink is voltak. A ma-
gyar legendamesék bizánci és nyugat-európai for-
rásokból táplálkoznak. A szólásmagyarázó mesét 
Nyugaton nem ismerik. Később olasz reneszánsz 
alakzatok kerültek be a népmesék anyagába. A 
német tündérmesék 18. századi virágzása itt is 
éreztette hatását, a Grimm fivérek gyűjtése a pol-
gárok körében volt népszerű. 

Nagyban hozzájárultak a népmesekincs meg-
őrzéséhez Kriza János, Jókai Mór, Arany László és 
Benedek Elek gyűjteményei. Napjainkban a nép-
mese még mindig a gyermekek mulattatására, ne-
velésére szolgál, bár a szóbeliség szerepe vissza-
szorult az írásbeliséggel szemben. 

A meséhez kapcsolódó szólások, szóláshason-
latok jól kiemelik a népmese két alapvető tulaj-
donságát. Egyrészt a mese költött, a mindennapi 
valósággal össze nem egyeztethető voltát: mese-
beszéd, másrészt arra utalnak, hogy a mese valami 
nagyon szép dolog: mesés, meseszép, mesébe illő. 
Ezek a szavak a csodaszép, a hihetetlen, a várat-
lan szavak szinonimái. 

Mindezekben a kifejezésekben, szólásokban, 
szóláshasonlatokban a népmesére valóban ráillő 
megállapítások találhatók. A mesében ugyanis sok 
minden olyan van, ami a valós világban lehetet-
len: beszélő állatok, tárgyak, mindenkit legyőző 
kard, halál utáni csodás feltámadás, sárkányok, 
boszorkányok, óriások és óriáserejű törpék stb. 

A népmesében azonban – szemben a belőle  

kialakult műmesével – mégsem lehetséges min-
den. A mesei csodás dolgok egy nagy rendszer 
tagjai, amelyek mint meseelemek és mesemotívu-
mok a népmese sajátos építőköveiül szolgálnak. 
Bennük az ősi néphit, népszokások, a világról al-
kotott ősrégi kép emlékei őrződnek tovább. 

A népmese sajátos bája és sajátos realizmusa 
abban áll, hogy sok szempontból is érdekes és kü-
lönleges tükrözője a valóságnak: a népmesét fenn-
tartó nép múltjának, jelenének, mindennapi életé-
nek elemei éppúgy megtalálhatók benne, mint a 
becsületesebb, igazabb életbe vetett hitnek a me-
sei igazságszolgáltatásban megtestesült kifejezése. 

A csodás elemek mellett a népmesékben a 
mindennapi élet: a gazdálkodás, földművelés, 
pásztorkodás, halászat, építkezés, közlekedés, ét-
kezés, szórakozás, ünnepek emlékei is megőrződ-
nek, valamint a múltat idéző nyomtatás, a kézzel 
vetés vagy a hagyományos nagycsalád életének 
jellemző momentumai. 

A népmese gazdag és sokszínű alapanyaga 
magán hordja eredetének, a mítoszokból, mitikus 
elbeszélésekből való származásának nyomait. 
Benne a régi hitvilág alapján kialakult hármas vi-
lágfelosztást találunk: a mi földi világunkat, amely 
alatt, illetve fölött egy-egy, a mi világunkhoz ha-
sonló, de csodás tulajdonságai miatt attól jelentős 
mértékben eltérő világ van. A fenti és lenti világ-
ba vezető utat – a régi néphit elképzelései szerint 
– a varázslók, táltosok, sámánok, illetve félistenek 
és hősök tudták megtenni. Az előbbiek utódai a 
mesében a csodás erejű törpék, boszorkányok, tál-
toslovak, sárkányok, griffmadarak, az utóbbiaké a 
mesehős, akit csodás képességű, jóindulatú ősz 
öregemberek, hálás állatok segítenek, illetve go-
nosz szívű vasorrú bábák, sárkányok és óriások 
akadályoznak célja elérésében. 

A régi hitvilág képzetei szolgálnak a népme-
sék alapvető építőköveiül, meseelemek és mese-
motívumok formájában. Mindezek ma már na-
gyobb részben a mesei hagyomány által fenntartott 
ősi emlékek, kisebb mértékben azonban a mai 
néphit tartozékaiként is élnek. 

A magyar népmese olyan kincs múltunk ke-
resésében, amelyet a mai napig nem aknáztunk 
ki. Gazdagsága, sokfélesége a világon egyedülálló. 
Tulajdonsága, hogy teljes tisztaságában tükrözi az 
ősi tudás áthagyományozott egyetemességét. A 
nép sokkal igazabban tudta a magyar történelmet, 
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mint a krónikaírók. Bebizonyosodott, hogy a ”pa-
rasztok csalfa meséi” és a ”hegedősök csacska 
énekei” nemegyszer hűségesebben őrizték múl-
tunkat, mint a történetírók. 

A magyar nép ősköltészetének gyökerei a val-
lás, nevezetesen az őskultusz világába nyúlnak 
vissza. Az ősök szellemének tiszteletével együtt 
járt tetteik emlékének megőrzése és felelevení-
tése. 

Egy idő után a vallási szempontok háttérbe 
szorultak és megszülettek a hősmondák. A hős-
mondák mellett a nép ajkán mesék keletkeztek, 
melyeknek középpontjában csodás természeti tü-
nemények, szörnyállatok, az ember sorsát irányító 
jó és rossz szellemek, tündérek, boszorkányok, ör-
dögök és a szellemekkel cimboráló varázslók áll-
tak. 

A kereszténység felvétele után e régi mondák 
és mesék egy részét az újak kiszorítják és csak 
néhányat őrzött meg közülük népi hagyományunk. 
Ezek azonban a nép lelkébe olyan erősen belei-
vódtak, hogy hősi énekeink, balladáink és mesé-
ink minden idegen hatás ellenére megérték a mát. 
A magyar népköltészet a világ leggazdagabb me-
sekincsével rendelkezik. 

Népmeséink hősei és alakjai az európai vallá-
sok egyikéhez sem tartoznak, természetfeletti lé-
nyek. Kalandjaik európai gondolkozással nem ért-
hetők. Ősi mitikus elemeket és motívumokat tar-
talmaznak. A ”távoli ország”, az azon túl, nem 
egyszer az égbolt feletti vagy a földalatti világ 
csakis az ”életfás” gondolatkörrel magyarázható. 

Az ősi magyar mesékben szereplő ”csodák” 
nem az egyéni képzelet teremtményei, hanem az 
évszázadok – évezredek – alatt megformált alko-
tások. A hősmesék csakis a belső-ázsiai táltos-
világgal érthetők. Ezek a hősök szabadítják ki a 
Napot, a Holdat, a csillagokat, az életadó vizet a 
sárkány hatalmából, ők másszák meg az égigérő 
fát, és az ő okos, emberi nyelven beszélő lovuk vív 
táltospárbajt Tündér Ilona ménesének vezérmén-
jével. 

A magyar népmese-műfaj megoszlásáról csak 
megközelítőleg lehet képet adni, mivel a lejegy-
zett meséknek csak mintegy fele jelent meg nyom-
tatásban. A magyar népmesékben kifejeződik az 
igazságba vetett hit, a játékosság, a csoda öröme, 
a kaland szeretete, szóval mindaz, ami az elbe-
szélésben gyönyörködtetni tudja az ismeretlen vi- 

lágokat ismerni áhító hallgatót. 
 

1). Aki mesét hallgatott vagy igazi beleéléssel ol-
vasott, sohasem figyelhetett meg a csodás ré-
szek elmondásánál különösebb hangsúlyt, a 
csoda kiemelését. A mesében a nép ajkán a 
csoda természetes eleme a történetnek. A cso-
da a magyar népmesék legjelentősebb csoport-
jának, az úgynevezett tündérmeséknek értel-
mezője, végső elve. A magyar paraszti mese-
világ legismertebb műfaja, mely az egész ma-
gyar mesekincs mintegy felét adja. Tündér-
mesének mondjuk a mitikus vagy valódi me-
séinknek azt a csoportját, amelyben tündérek 
változni tudó, csodás szépségű ember- és ter-
mészetfeletti lények szerepelnek. 

2). A népmesék másik jelentős csoportja az úgy-
nevezett tréfás mesék néha kíméletlen humor-
ral mulatnak a gyöngébb botladozásain, és ha 
a gonosz pórul jár, alaposan megkapja bünte-
tését. Kemény, kegyetlen humor ez. 

3). A falucsúfoló mesék csak 4,5%-ban részesül-
nek a magyar népmesekincsben. Ezek a me-
sék és mondák között helyezkednek el, elő-
fordul bennük természetfölötti elem is. 

4). A legendamesék. A moralizáló legendamesék 
népi eredetűek, a többiek nagy része újabb 
keletű és nem népi gyökerű. 

5). Az állatmesék viszonylag ritkák nálunk; ezek 
lehetnek többnyire hindu eredetű tanítómesék 
és európai eredetű állatmítosz témájúak. 

6). A hősmese kis számban fordul elő népmesé-
ink között. 

7). A novellamese ritka nálunk; a XVI-XVII. szá-
zadban került a magyar néphagyományba. 
Nem ősi eredetű és távol áll a magyar gondol-
kozásmódtól. 

    
A MESÉK ÉS A GYÓGYÍTÁS 

KAPCSOLATÁRÓL 
 

Minden történetbe olyan üzenetek vannak kó-
dolva a világról, az emberről és a bennük lévő le-
hetőségekről, amelyek elképesztő energiákat ké-
pesek megmozgatni a mesehallgatókban. Mesét 
mondani és mesét hallgatni az életben maradásért 
– ez a meseterápia egyik legfontosabb célja ma is. 

A mesét azért lehet olyan jól alkalmazni az 
élet minden területén – kiváltképp a gyógyításban 
és a felnőtté válás, valamint a felnőttkor útvesz-
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tőiben –, mert a történetek mindig valami olyan 
dologról szólnak, ami az élet működését, folyama-
tát veszélyeztetik. Mondhatni: az egyensúly meg-
bomlása alaphelyzetnek számít a mesékben, s a 
mese hősei nem csinálnak mást, minthogy meg-
mutatják azokat az utakat, amelyek kivezetnek az 
adott vészhelyzetből vagy problémából. 

 

Persze a kivezető utak a valóságban mindig 
veszélyeket és kudarcokat rejtenek magukban, s 
nincs ez másképp a mesékben sem. A lényeg az, 
hogy a hős elinduljon, ne ijedjen meg a változás 
lehetőségétől, hiszen épp erre építheti további 
életét, méghozzá egy újabb, vélhetőleg magasabb 
fejlődési fokon. A mesék egyik áldásos hatása a 
terápiában épp az, hogy erőt adnak az első lépé-
sek megtételéhez, azaz kimozdítják a pácienst a 
holtpontról. 

 

A meseterápia egy magasabb szinten a szelle-
mi utakra vonatkozó tanításokkal látja el az em-
bert, és segít abban, hogy megtisztítsa a szellemi 
továbbhaladás előtti akadályokat. Ebben az eset-
ben a mese már nem a pszichikus rendet erősíti, 
hanem a spirituális rendet. 

A mese képes felemelni az embert a szenthez, 
a szellemihez, megnyitni az elmét a magasabb tu-
datállapotok felé. A mesemotívumok megmutat-
ják, hogy létezik egy, a profán létmódtól különbö-
ző létezési mód, és azt is, hogy szellemi értelem-
ben bármikor többek lehetünk annál, mint amik 
éppen vagyunk. De mivel szellemi felemelkedést 
végrehajtani addig úgysem lehet, amíg feldolgo-
zatlan problémahalmazok vannak előttünk, első 
lépést jelent a meseterápia azon áldásos hatása, 
ahogyan ezeket a problémahalmazokat segít eltün-
tetni belőlünk. Ez mindenképpen kikerülhetetlen 
ahhoz, hogy ez a bizonyos spirituális rend leg-
alább alakot kezdjen ölteni bennünk. 

A mese ősidők óta, évezredeken át az em-
beriség fontos sorvezetője volt: évezredes bölcses-
séget, milliók tudását, tapasztalatát adták vele to-
vább a mesemondók. Az emberek – nem a gye-
rekek: a mese jó kétszáz évvel ezelőttig felnőtt 
műfaj volt – sok más mellett megtanulhatták belő-
le, hogyan éljenek és haljanak, hogy mi a dolguk 
a világban, mi fontos és mi lényegtelen. A mese 
gyarapodást, örömet hozott – és hozhatna ma is, 
ha betöltené még azt a funkcióját, amit rég, s ha 
nem veszítettünk volna, veszítenénk el oly sok 
mindent, lassan mindent a nagy kapkodásban. 

 

 

MIT „TUD” PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTBÓL 
A NÉPMESE? 

 

A népmeséknek, a szórakoztatáson és a játék-
ban való szerepükön túl típusuktól függően van 
olyan többlettartalmuk, melynek lélektanilag is 
nagy jelentősége van. 

A mese gyökerei a különféle elméletek sze-
rint lehetnek álmok, az archaikus lelki minták, a 
társadalmi és történelmi események, vagy a mí-
toszok. Pszichológiai szempontból azonban a me-
sék a lélek mélyén, múltban gyökereznek, érlelőd-
tek, csiszolódtak és így, ami fennmaradt, az álta-
lános, közös, lényeges és fontos a léleknek (kortól 
függetlenül). 

A mese egy forrás, lehetőség olyan folyama-
tok követésére, megélésére, tanulására is, melyek 
a tudattalan mélyével kapcsolatosak, és hozzátar-
toznak életünkhöz. 
 
A mese lehetséges lélektani funkciói: 
 

–    Feszültségcsökkentés, vágyteljesítés 
 

– Nevelési célok megvalósítása tanulságok, infor-
mációk átadása által 
 

– Önismeret növelése, problémamegoldás javítá-
sa, új lehetőségek és megoldásmódok felvetésével 
 

–    Személyiségfejlesztés, archaikus problémahely-
zeteket érintve megoldásokat kínál, lelki fejlődés-
utakat ír le. 
 

A meséknek a múltba és a lélek mélyére nyúló 
gyökerezettségük miatt eredeti és magyar népme-
sékre van szüksége a magyar léleknek. 
 

HOGYAN HAT A NÉPMESE? 
 

A mese lehetőség, szimbolikus formában hor-
dozza az üzeneteket, amelyeket munkával, belső 
odafigyeléssel fejthetünk meg a magunk számára. 
A lélekkel kell egybetennünk a jelet és a jelen-
tést, a szétválasztottból egészet alkotnunk, és a 
több értelmezhetőségi lehetőségből, feldolgozási 
mélységből az egyénit, a számunkra akkor és ott 
érvényeset megtalálnunk. 

A szimbólummal való munka, azáltal, hogy az 
objektív értelemadás helyett szubjektív élménye-
ket, érzéseket is mozgósítva munkára fogja a lel-
ket, egyénivé teszi az értelmezést is – bizonyos 
mértékben. Ha a hallgató beleéli magát a saját 
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meséjébe, a mese élővé válik, és a hallgató ér-
telmezheti, használhatja a számára aktuálisan leg-
inkább szükséges módon. A beleélés szerepe a 
mese újraalkotásában és hasznának élvezetében 
elsődleges. 

Azáltal, hogy a mese „csak” lehetőség, sza-
badságot is ad a hallgatónak, hogy jelenlegi álla-
pota, lehetőségei és szükségletei szerint „hasz-
nálja” a mesét. Így egy olyan személyre szabott-
ságot ér el, mely szándékosan, direkt módsze-
rekkel nem megvalósítható. 

A mese a biztonság érzését is nyújtja, egy-
részt, mert nem kényszerítő jellegű, „csupán” csá-
bít, csal a világába, másrészt, mert a világa mesz-
sze van, „az Óperenciás tengeren túl” vagy vala-
hol a távoli múltban, egyszer valamikor. Tovább 
növeli a biztonság érzését a mese tartalma, a 
mindig jó vég és a mesén belüli íratlan szabály-
szerűségek, amik az ismeretlen mesével szemben 
is bátorrá tesznek. Ez a biztonságérzés már önma-
gában is megnyugváshoz vezet, ami a belső ren-
deződést segíti elő, de mindenképpen alapot te-
remt a mese (egyéni) üzenetének befogadására. 

A népmesék a kontrasztos, hihetetlen esemé-
nyekkel, szereplőkkel, a határtalan lehetőségek 
világának csábításával alkalmassá teszik a lelket 
arra, hogy megnyíljon az új lehetőségek, isme-
retek előtt és hogy elég erős és bátor legyen szem-
besülni és befogadni az újat. Mindezt természete-
sen csak akkor, ha megfelelő módon kerülnek a 
hallgatóval kapcsolatba. 
 

A MESÉVEL VALÓ TALÁLKOZÁS 
FELTÉTELEI 

 

Annak érdekében, hogy a népmese – pszic-
hológiai szempontból felvázolt – lehetőségeivel él-
hessünk a mesével való találkozásnak, meseolva-
sásnak, mondásnak vagy hallgatásnak feltételei 
vannak. 

A mese, mint lélektani lehetőség, csak akkor 
él az ember számára, ha alkalma van dolgozni ve-
le. A szimbólumokat saját maga számára megta-
lálni, a mese személyes üzenetét meghallani és 
feldolgozni, időre van szüksége a hallgatónak. 
Ezért fontos a mese dinamikája – hosszúsága, az 
ismétlődések, és a hallgató érzése, hogy bátran 
utazhat az elvarázsolt világban, mert tudja, hol 
lesz a vége. 

 

A munka másik feltétele a gyorskiszolgálás  

mellőzése. A kész válaszok, megalkotott képek, 
készen tálalt értelmezések lehetetlenné teszik a 
spontán és egyéni belső munkát. Ha a hallgató 
kérdez, az inkább a feszültség és a munka jele, 
amit egy kész válasszal lehetetlenné tehetünk. 
Éppen ezért a feltett kérdésekre nem kell azonnal 
választ adni, a személyes válaszát úgy is csak ma-
ga a hallgató tudja megkeresni. 

 

Továbbá minden kész értelmezés a mesében 
meglévő és nem lévő üzenetek meghallását teszi 
nehézkessé. A hallgató ugyanis olyan üzenetet is 
meghallhat, ami számára aktuálisan fontos, és a 
mesében levő valamely mozzanatról jutott eszébe 
csupán, de a mesében magában nem is találnák 
meg. Éppen ezért a mesék megbeszélésekor elég a 
személyes vonatkozásokat hangsúlyozni, az általá-
nos igazságok ugyanis csak annyiban fontosak, 
amennyire bennünk visszhangot keltettek. 

Nálunk a népmese évtizedeken át gyermek-
műfajnak számított, manapság azonban újra egyre 
több felnőtt foglalkozik vele. 

A Nagyküküllő újságban 1899-ben jelent 
meg Baumel Fanny tárcája, melyben megfeddte a 
tudós urakat, akik a népmesét száműzni akarták a 
népiskolai oktatásból. A tanítónő cikke végén ezt 
írta: „Nohát, az Isten szól hozzánk olyan nyelven, 
melyet a gyermek is megért.” 

 

Hagyományos műveltségünk szellemisége tel-
jes értékűen megmaradt a mesékben, ezért mű-
veltségünk más megjelenési formáit, a meséket 
sem lehet gyermek, felnőtt, ifjúsági és egyéb mű-
fajokra szegmentálni, ahogyan néhány évtizede 
megtörtént. 

A gyermek egész életre meghatározó magatar-
tásformákat, erkölcsi értékrendet meríthet a me-
sékből. A mese olyan ősi, univerzális tudást idéz 
meg, kelt életre bennünk, mindnyájunkban, amely 
lehet, hogy szunnyad, és nem tudunk róla, amíg 
mesét nem hallunk, de mindenkiben él ennek az 
ősképi világnak a szikrája, s ezért ha meghalljuk, 
rögtön érezhetjük, hogy valami többlettartalom 
van a mesékben. 

 

Ezért rossz az, amikor a mai meseírók, rajz-
filmesek, bábfilmesek a „negatív” mesefigurák tu-
lajdonságait tompítják. A sárkány például a nyu-
gati mesékben negatív figura, a keletiekben pozi-
tív, nálunk a mesehőst próbára tevő szereplő. Ha a 
mesékben nincs aki próbára tegye a legkisebb fi-
út, akkor az élet próbái előtt is tanácstalanul áll, 
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akinek ez a tapasztalat nem épül be a személyisé-
gébe. Hárítja az akadályokat, menekül, akár a 
szellemi-lelki, vagy az anyagi drogokhoz is. 

Régebbi keletkezésű vagy hagyományos stí-
lusban írt szövegekkel, fordulatokkal szemben 
gyakori kifogás, hogy halottak, korszerűtlenek, 
nincsen bennük nyelvi erő. Benedek Elek Hajnal 
című meséjében a címadó főhős fejbe teremti a 
sárkányt. A mai ember ebből a nyelvi fordulatból 
agresszív cselekedetre következtet, holott a mese 
és a nyelv pontos képi logikája szerint arról van 
szó, hogy a főhős a sárkány fejét, vagyis a szörny 
szellemét, gondolkodását változtatja meg, teremti 
újjá. 

Erről van szó. A mese azonban nem áll meg 
ott, hogy pontos képekben megvilágítsa egy-egy 
élethelyzet lényegét, megoldását. A gyakori záró-
formula: „aki nem hiszi, járjon utána” azt fejezi 
ki, hogy a mese fontosnak tartja a hitet, a bizal-
mat, a tudást, de arra ösztönöz, hogy amit meg-
tudtunk, megértettünk, használjuk fel az életben 
is. 

Ennél aktuálisabbat aligha üzenhetne a ha-
gyomány korunk tudós urainak és alkotóművé-
szeinek. A magyar irodalom és filmművészet azon-
ban elszakadt az efféle gyökereitől. Nehéz számon 
kérni ezzel kapcsolatban bármit egy generáción, 
amely egyetemi katedrákról azt hallja, hogy a me-
se kizárólag a szórakoztatást szolgálja. 

Szükségünk van a mesekincsünkre, és a vi-
lágnak is szüksége van rá, mert páratlan értékeket 
hordoz, senkinek sem az kell, ami üres, gyenge 
utánzás. Ahogyan a magyar népmese minden vi-
szontagság után ki tudja kerekíteni a világot, kü-
lönösen ebben a reményvesztett korban, az min-
denkinek szükséges. 
 

A NÉPMESE ÉS A VALÓSÁG 
 

A népmese igazságértéke és valódi jelentősé-
ge megértéséhez alaptermészetével kell tisztába 
jönnünk. A mesét ma többnyire a képzelet termé-
kének tartják. Eszerint a mese valóság értékének 
felbecslésekor a képzelet és a valóság viszonyát 
kell értékelnünk. A mai világban pedig a képzelet 
és a valóság szinte ellentétet alkot: a valóság attól 
valóság, hogy, úgymond, nem áll lényegi kapcso-
latban a képzelettel. 

A mai felfogás szerint a valóság legfőbb is-
mérve és követelménye a tudatunktól független-

ség, az ”objektivitás”. De így volt ez mindig, a ré-
gi időkben is, az emberré válásig visszanyúló idő-
korszakok egész során át? És ha a mese a ”va-
lótlan” képzelet terméke, akkor miért tölt be 
lélek-építő, gyógyító, a valóság emberivé tételére 
felkészítő szerepet? Ha pedig – a közkeletű felfo-
gással szemben – a mese a valóságot emberivé 
tenni igyekvő képzelet terméke, akkor a képzelet 
és a valóság eltávolodása inkább társadalmi, és 
nem természeti jelenség. 

 

A mese valóságértékének a társadalmi felfo-
gásban egyre csökkenő szerepe a társadalmi való-
ság elembertelenedésének következménye. Ha a 
modern társadalmak már szembefordultak a Ter-
mészettel, honnan ered ma is élni vágyó emberi 
természetünk? Hol rejlik az emberi természet vég-
ső magja? És ha emberi természetünk és a mese – 
egyaránt emberi lényegűek, akkor hogyan lehetne 
a mese valótlan természetű? Talán az emberi ter-
mészet lényege – nem valóság? És ha az emberi 
természet lényege is valóság, nem az lenne-e em-
beri tevékenységünk legfőbb feladata, hogy a ma-
gunk élete, utódaink, szeretteink, közösségeink 
élete javára olyan valóságot teremtsünk a társa-
dalomban, ami megfelel legmélyebb emberi ter-
mészetünknek, belső valóságunknak? 

 

Emberi lényegünk megismeréséhez tehát fon-
tos feltárni a mese világának valódi természetét. 
Természetes alapot ad az értelmezéshez a mese-
helyzet. A mese a régi világra vonatkozik, ezért a 
mese tényleges kibontakozását be kell vezesse egy 
időutazás, utazás a mából a régmúlt világába! a 
”hol volt, hol nem volt”, tehát a mese világa és a 
mai világ között feszülő időhíd. 

Tény, hogy az idő varázslatos természetű, hi-
szen nincs olyan külső érzékszervünk, amivel lát-
hatnánk azt, ami tegnap volt. A mesevilág nem 
egy tetszőleges, önkényes világ, aminek nincs va-
lódi súlya, ami csak egyfajta pótszerként mondva-
csinált vigaszként szolgál, hanem fordítva: egy 
olyan valóságos világ, ami teljes valóságos súlyá-
val élni akar bennünk, és aminek szemeit csak 
úgy tudjuk felnyitni, láttatni, életre bírni, ha fel-
fogjuk valóságos természetét, a különböző világ-
korszakokon átívelő mivoltát. 

 

Másképp alakítjuk életünket, ha tudjuk, ha 
Napnál világosabban tudjuk, mert beragyog belső 
világunkba a népmesék időkön átívelő fénye, hogy 
eredeti természetünk a boldogságé, az emberi, vi-
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lágos értelemé, az Aranykoré, a csodálatosan ki-
teljesedő, önmagának érvényt követelő jóságé. És 
nem a vademberé, az ősi, rabló, állatias lényé. A 
mese értelme a találkozás legmélyebb indíttatása-
inkkal, belső világunk irányának összekapcsolása 
a mese világának irányával. 

Ha pedig a mese világának iránya az emberi 
természet lényegének érvényre juttatása, akkor a 
mese átélésekor belső világunk iránya az emberi 
természet eredeti irányával állítódik egy irányba. 
A mese eredeti értelme tehát egyéni belső vilá-
gunk és a természeti létezők birodalmának egy 
irányba állítása, azaz az ember és az embert te-
remtő Természet összhangjának megteremtése. 

Ennek az egységnek átélése és tudatosulása 
fájóan hiányzik a mai világ emberéből, hiszen a 
mai világ (a mai társadalmak valósága) az ember 
és a Természet (újabban: természet) szembeállí-
tásán, az összhang megbontásán, a Természet alá-
vetésén, leigázásán alapszik. A mese valósága 
azonban valóságos súlyt ad az átélésnek, az élet 
értelmének, annak a ténynek, hogy meg kell fe-
lelnünk belső emberi természetünknek. Vagyis ez 
a belső emberi természet kell legyen számunkra 
az elsődleges valóság. 

Ez a meseerő, ami életünket meseszerűen ki-
teljesedővé szeretné alakítani, varázsolni, egy el-
sődleges valóságot képvisel, egy olyan alapvaló-
ságot, amire minden más valóság valóságossága 
vonatkoztatandó. Ezért van az, hogy a mese leg-
főbb igazsága, hogy ”jótett helyébe jót várj”, hogy 
a jótettért a Természet emberi módon megsegít! 
Ezért van az, hogy a mese a jóság, a szépség el-
sődlegességét hirdeti a puszta értékmentesség, 
vagy értékfosztottság világával szemben. Ezért 
van, hogy a mese minden helyzetben képes segít-
séget adni, irányt mutatni, hiszen a mese igaz-
sága, hogy az erkölcsi világrend a legelső világ-
létező, és minden más világlétező csak ez után kö-
vetkezik, és csak ebben az elsődleges világrend-
ben nyeri el igazi valóságosságát az üzenet: MIN-
DEN JÓ ÖRÖKNEK SZÜLETETT. 

A jó világából jöttünk, és elkerülhetetlenül 
oda tartunk, a jó világa vesz minket vissza ma-
gába. Legfőbb erkölcsi feladatunk ezen a földi vi-
lágon, hogy valóságosan érvényre juttassuk ezt a 
jóságot, hogy a jóság ereje legyen az érvényes erő 
itt az anyagi burkú világban is. A népmese világá-
nak fényénél feltárul előttünk az anyagi világ előt-

ti, melletti világ: az élet, a tudat, az öntudat, az er-
kölcsi felelősség valóságosságának világa. Ebben 
a szellemi természetű, eredendő értelemtől ragyo-
gó világban minden élőlény társas viszonyban áll 
egymással, mindannyian ugyanannak a fénylő ér-
telemnek vagyunk sugarai, és a magunk módján 
érvényre juttatói. 

Saját legbelsőbb természetünket, eredendő 
életünket tagadjuk meg akkor, ha hagyjuk magun-
kat a sötétségtől elhomályosíttatni. Ha nem figye-
lünk oda felnőttként, amikor már tenni kéne vala-
mit mesevilágunk érvényre juttatásáért, megvaló-
sításáért, belső meseerőnkre. A világ meséből van, 
mesebeli varázserőből, és ami a legcsodálatosabb 
benne, az az, hogy ez a varázserő a legvalósá-
gosabb erő, ami csak létezik a világon. Ez vonz az 
igazsághoz, csak oda kell figyelnünk, érzéseinkkel 
ápolnunk, és ettől kisarjad, virágba borul a világ. 
Ebben a természetes világlátásban az anyagi világ 
nem a semmiből született, hiszen az anyagi világ 
előtt ott él az Élet birodalma, a Tudat birodalma 
és az Öntudat kozmikus fénye. Az anyagi világ te-
hát szükségképpen az Élet birodalmából született, 
az élet óceánjából, ami a kozmikus Értelem ragyo-
gó, tündöklő fényével telített. Ez az az ős-világ, 
nem a teremtett, hanem a teremtő világ, ami hol 
volt, hol nem volt, 

A népmese különleges helyet foglal el az iro-
dalmi termékek sorában. Szinte olyan, mintha 
nem is az ember, hanem közvetlenül a természet 
műve volna. Az évszázadok során létrejött és fenn-
maradt, számtalan ember nyomát hordozó történe-
tekben valami nagyon általános, örök érvényű 
igazság kristályosodik ki. Mindaz, ami nem fontos, 
ami esetleges, ami nem igaz, ami érdektelen, ami 
nem időtálló: lekopott, lecsiszolódott róluk. Csak 
az maradt meg, ami kortól és egyéni tulajdonsá-
goktól függetlenül mindenki számára érvényes és 
létfontosságú. 

A mese a szimbólumok nyelvén szól a hall-
gatóhoz. Közvetlenül hat a tudattalanra, nyelve a 
tudattalan nyelve, világa a tudattalan világa. A 
népmese szimbolikus igazságtartalma mégis eléri 
a tudattalant, és ott jótékony hatást fejt ki. A mese 
világa mágikus, nem racionális. Olyan, mint a kis-
gyermeké és a tudattalané. Csodák történnek ben-
ne, a tárgyaknak, állatoknak tudatuk és lelkük 
van, bármi, még a halál is visszafordítható, sőt élő 
és élettelen között eleve sem éles a határ. 
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Minden világos, egyértelmű, nincsenek ár-
nyalatok, fokozatok, kétértelműségek. A belső tu-
lajdonságok ugyanolyan szélsőségesek, mint a 
külsők (valaki vagy gyönyörű, vagy irtóztatóan 
csúnya; vagy jóságos, vagy határtalanul gonosz). 

A mesék a maguk tárgyilagos, egyértelmű 
módján nyíltan szólnak az emberi lélek sötét, ve-
szedelmes oldalairól: az irigységről, a féltékeny-
ségről, az uralomvágyról, a féktelen szenvedélyek-
ről. A mesék megfilmesítése, sőt a mesék illuszt-
rálása is káros lehet és felesleges. A mese ugyanis 
akkor érheti el igazi hatását, akkor léphet valódi 
kapcsolatba a gyerek tudattalanjával, ha a gyerek 
számára a saját tudattalanjából származó képek-
ben jelenhet meg. A gyerek mesehallgatás közben 
képeket lát, ezek a képek az ő fantáziájából, az ő 
tudattalanjából származnak, és így segíthetik hoz-
zá a lelkében élő káosz rendezéséhez. Így talál-
hatja meg a gyerek a kapcsolatot a mese általános 
igazságai és az ő konkrét érzései között. A kész, 
felkínált képek ezt a folyamatot megzavarják. Az 
illusztrátor nem tudhatja, hogy az adott gyerek 
számára milyen a sárkány, ő csak a saját sárká-
nyát rajzolhatja meg. A gyönyörű királylány min-
denkinek másképpen szép, és igazán mély közünk 
csak saját képeinkhez lehet. 

Minden mese valamiféle probléma megoldá-
sára épül. Az érdekes és sokszínű történetek se- 
gítenek megtanulni, milyen helyzetben milyen le-
hetséges megoldások léteznek; megtanítja a hall-
gatóságot logikusan gondolkodni, megoldásokat 
keresni és számolni azok következményeivel. A  

világ történetkincse kimeríthetetlen; gondos kuta-
tással minden élethelyzet megtalálható benne. 

A történetmondás egyidős az emberiséggel. 
Sokáig az egyetlen módja volt a hagyományok, az 
ismeretek és az értékek továbbadásának. Ezt a 
szerepet tölti be ma is; a következő generáció az 
idősebbektől hallott személyes történeteken ke-
resztül tanulja meg a társadalom viselkedési nor-
máit és az alapvető értékeket. A világ minden ré-
szén létezett és létezik; mindannyiunk közös ha-
gyománya. 
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