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A Csontváz Asszony című eszkimó népmese elemzése 
 

mikor az Oroszlán megleli az elveszett világát 
 

 
 

 
 

 Egyik legrégebb, legarchaikusabb időkből 
származó történet ez az eszkimó mese. Az első ol-
vasatban kinyíló szerelmi szál, tanítás felett ott le-
beg, feldereng, mint a fehérködből olykor-olykor 
kisejlő világ, egy isteni arc, egy az isteneket meg-
idéző tanítás, a hit. 

 

„A lány olyasmit tett, amit apja helytelenített, 
noha már senki nem emlékszik, mi is volt az va-
lójában. Az apa felvonszolta a leányát a sziklára és 
beletaszította a tengerbe. A halak megették a hú-
sát és kivájták a szemét. Csontváza a tenger fene-
kén hevert, néha ide-oda görgött víz áramlásával.” 
 

 A mese rendkívül tömör és ezért már az első 
sorok fontos jelzések, de ezeknek az értelmezésére 
csak az elemzés végén térek vissza. A mese jelen-
tési síkjának hármasságából – test, lélek és szel- 

lem –, a szellemi (mitikus) és lelki (szerelmi) szál 
szorosan egymásba fonódott. Ez az elemzésemben 
kikerülhetetlen kettőségében fog állni, s e köré fo-
nódnak gondolataim. 

A mese elborzasztó kegyetlenséggel kezdő-
dik, az apa a lányát egy már elfelejtett tettéért 
bünteti, a tengerbe taszítja egy szikláról. Az apa, 
az Atya az Oroszlán minőség, vagyis újra a „szi-
lárd tengelyben” álló zodiákus keresztre rendező-
dik a mese, amit kardinálisnak és legerőteljesebb-
nek tekintek. A tenger a hullámzó minőség, itt 
most a Vízöntő, tehát az Apa a lányát az „Orosz-
lánszikláról” a tejút felett (a fény hídján át) dobja, 
taszítja le a Földre, a mi világunkba, az emberi 
közegbe, a tengerbe. Itt a „test” meghal, és hány-
kolódik a két szomszédos minőség közt, a Bak és 
a Halak közt. A halak magukba zárják a húsát, és 
elveszik a szeme világát, a teljes sötétségbe, az ál-
mok tengerébe, a Bak terébe száműzik a lányt, azt 
ami megmaradt belőle, a csontjait, és az Ő elha-
gyatott lelkét. 

 

„Egy nap halász tűnt fel a vízen, volt idő, amikor 
sokan halásztak ebben az öbölben. Ez halász 
azonban messziről sodródott ezekre a vizekre, s 
nem tudta, hogy a helyiek nem járnak már ide, 
mondván, itt szellemek tanyáznak.” 

 
 

 
 

Forrás. Jankovics Marcell: Csillagok közt… (81. old.) 
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A halász valahonnan a külső világból érkezett, 
természetesen a Tejút folyamán át. A Zodiákus 
állatövi körén kívüli rendszerből, egy hajón, az 
amit az égbolton az „Argo Navis” nevű csillagkép 
jelenít meg. A Tejút folyamán a földi közeg másik 
határáig, a bakig lehet eljutni, itt kezdődik a 
„Halász” életének a legfontosabb története. 

 

„A halász kivetette a horgát, az lemerült a víz mé-
lyére, s mi másba akadt volna bele, mint a csont-
váz Asszony bordájába. A halász azt gondolta ma-
gában, „Ó, most aztán nagy hal akadt a horgomra. 
Most megfogtam!” Már azon jártak a gondolatai, 
hogy milyen sok ember eszik majd az óriás halból, 
milyen sokáig kitart, s milyen hosszú ideig nem 
kell majd a halászással törődnie. Miközben a hor-
gára akadt hatalmas súllyal küzdött, a tenger taj-
tékot vetett, a kajak hánykolódott és rázkódott, 
mert a csontváz lent a mélyben ki akarta magát 
szabadítani. De minél inkább küszködött, annál 
jobban belegabalyodott a zsinórba. Hiába volt 
minden, bordáinál fogva megállíthatatlanul húzta 
felfelé a halász. 
 

 
 

A férfi elfordult, hogy előkészítse a hálóját, így 
nem láthatta a hullámok fölé emelkedő csupasz 
fejet, nem látta a koponya üregeiből elővillanó 
korall-lényeket, a hajdan vakítóan fehér fogakon 
ülő apró rákokat. Mire a férfi megfordult hálójával, 
az egész csontváz ott lebegett a víz színén, hosszú 
metszőfogaival a kajak csúcsába kapaszkodva. 
„Jaj!” kiáltott a halász. Térdre esett, szemei elsö-
tétedtek a borzalomtól, fülei vörös tűzben égtek. 
„Jaj!” sikoltott. Evezőjével lelökte a csontvázat a 
csónak orráról és őrült módon a part felé evezett. 
Mivel nem vette észre, hogy a csontváz a zsinóron 
maradt, rettegve látta, hogy az, mintha felállt volna 
a vízben, egészen a partig üldözte. Bármerre rán-
totta is a kajakot, a csontváz mindig mögötte ma-
radt, lehelete végigsöpört a vízen, karjai előre-
nyúltak, mintha mag akarnák őt ragadni, s lehúzni 
a mélybe.” 

A halász kivetett horgára a csontváz akadt 
fenn, az örök sötétségből, a Tejút mélyéből, a ha-
lál teréből a halász emeli ki a fénybe, az életbe, 
egy új világba, egy lehetséges megváltásba. 
 

„Jaj! Jaj!” jajveszékelt a halász, miközben partot 
ért. Egyetlen ugrással kinn termett a kajakból, 
megragadta halászbotját és rohant, rohant, s észre 
se vette, hogy közben a zsinóron magával vonszol-
ta a Csontváz Asszony korallfehér testét, ami buk-
dácsolva követte őt, amerre száguldott. Végigfutott 
a sziklákon, magával vonszolva a csontvázat. Ro-
hant a fagyott tundrán, mögötte a csontváz. Végig-
taposott a száradni kirakott húson, ami darabokra 
tört, miközben csizmája elrongyolódott. 
Ezenközben a néhány fagyott halat szorongató 
csontvázat mindvégig maga után vonszolta. A 
csontváz, mivel hosszú, hosszú idő óta nem evett 
már, nekilátott a halaknak. A halász végül elérte 
jégkunyhóját, bevetette magát a bejárati alagútba, 
s négykézláb szélsebesen befelé kúszott. Ott lefe-
küdt a sötétben lihegve, görcsös sírástól rázkódva. 
Szíve erőteljesen dobolt. Végre biztonságban van, 
ó, igen biztonságban, hála az Isteneknek, a Holló-
nak, igen a hála a Hollónak, igen, az áldásosztó 
Sednának, biztonságban… van ... végre.” 
 

 A csontváz a föld közegében a halál mély-
ségéből kiemelve újra érezni kezdi a világot (tehát 
fontos azon is elgondolkoznunk, hogy milyen te-
metkezés a hamvasztás…). A Halász Bak terében 
lép a földre, a sziklák közt és szalad egészen a 
Vízöntő kapujáig, ezt jelzi nekünk a Holló, Sedna 
Vízöntő egyik jelölő állata. 
 

 A mese ezen a ponton mutatja meg nekünk a 
legfontosabb üzenetet, amit ez az északi nép, még 
mindig hordoz magában, és napjainkban is jelez 
nekünk (csak mi nem értettünk meg, elfelejtet-
tünk megérteni). 
 

 A halász itt a Vízöntőben találja meg az ott-
honának a bejáratát, az Iglu, a jégkunyhó bejára-
tát, ahol csak négykézláb lehet kúszni. Ez az alag-
út, ami a magyar mesékben később megfogalma-
zódó, rókalyuk. 

 

 Mert milyen közegbe is kerültünk és hova 
vezet ez a járat? Ez nem más, mint a Pap Gábor 
által megformált Vízöntő-paradoxon megtestesülé-
se, a megfagyott tér és idő. 

 

 Ebben a közegben találjuk meg az Oroszláni 
minőség igazi helyét, ahova a járat felvezet. Itt az 
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„örök” fagy birodalmában, itt a megfagyott vizek, 
a megfagyott Vízöntő birodalmában találjuk meg 
az Oroszlán testiségét, terét, világát. Ez a hely a 
megfagyott vízből, Vízöntőből épült égbolt, menny, 
a mi Jurtánk, a mi Templomunk ez az Iglu. A kö-
zepén a tűz helyével, magának a Napnak a jelét 
hordozza, magát az Igét. 

 
 

 Az Oroszlán itt a Teremtő Atyai minőség, az 
Aranykor, a Paradicsomi hely, a fény beáramlásá-
nak a helye. Csak itt a Föld északi pontján a Sark-
csillag alatt érthetjük meg mit is jelent ez a mi-
nőség. 

 

 A zodiákus rendszer jelölő állapotainak minő-
sége változó, ahol a legnagyobb forróságot várjuk 
ott a legnagyobb hidegre lelünk, ahol a jobb ott a 
bal, ahol fent érezzük magunkat ott jutunk a leg-
mélyebbre… Természetesen az értelmezések és 
utak irányának ez a kettősége a teremtés emberi, 
földi szintjén él, itt teret kapott a Madách Imre, 
Az ember tragédiájában oly szépen megfogalma-
zott Luciferi erő, jog. 

Az emberen múlik, hogy az utat milyen irány-
ba járja, a keret mindig ugyanaz, vezethet minket 
a szellem, a gondolat, a megtanulható tanok, de 
vezethet minket a magunkba hordozott (szent)lé-
lek, a tiszta forrás, az ami isteni és örök. 

 

„Amikor aztán meggyújtotta bálnaolaj-lámpáját, 
látta, hogy ott fekszik ő – az a valami – egy ha-
lomban a hópadlón, egyik sarka a vállán, egyik 
térde a bordái között, másiklába a könyökén. Ké-
sőbb nem tudta a halász elmondani, mi is történt. 
Talán a tűz fénye enyhítette a látványt, talán az, 
hogy a halász magányos férfi volt. Mindenesetre 
valami jóság szállta meg, s lassan kinyújtotta a 

szutykos kezét, és kedves szavakkal, amikkel 
anyák becézik gyermekeiket, elkezdte legombo-
lyítani a halászzsinórt a csontvázról. 

 

 
 

„Na, na, na.” Először a lábujjakat, majd a bokát 
szabadított ki. „Na, na, na.” Kitartóan ügyködött 
egész éjszaka, végül prémekbe burkolta a csont-
vázat, hogy felmelegedjék, s a Csontváz Asszony 
csontjai emberformán feküdtek egymás mellett. 
A férfi kikereste bőrzacskójából a tűzkövet, s haját 
égette, hogy nagyobb tüzet szítson. Időnként a 
csontváz felé pillantott, miközben beolajozta ha-
lászbotja értékes fáját és feltekerte a zsinórt. A 
prémekbe burkolt csontváz pedig nem szólt egy 
szót sem – nem is mert megszólalni –, nehogy a 
halász kivonszolja, s levesse a szikláról, amitől 
csontjai darabokra törnének. 
A férfi elálmosodott, bebújt hát hálóprémjébe, s 
hamarosan elaludt. Alvás közben, tudja ezt min-
denki, néha könnycsepp gördül ki az alvó szemé-
ből; nem tudjuk, milyen álom okozza ezt, csak 
annyit tudunk, hogy szomorú vagy vágyakozó álom 
lehet. Ez történt a férfival is. 
A Csontváz Asszony meglátta a tűz fényében ra-
gyogó könnycseppet, s hirtelen roppant szomjas 
lett. Kattogva, zörögve odakúszott az alvó férfihoz, 
s ajkát a könnycseppre illesztette. Az az egy kis 
könnycsepp akkorává duzzadt, mint egy folyó, ő 
meg csak ivott, ivott, amíg időtlenül hosszú 
szomját nem csillapította. 
Lefeküdt a férfi mellé, s kivette a szívét, ezt a 
hatalmas dobot. Felült, s megdöngette mindkét ol-
dalát, Bom, Bomm… Bom, Bomm! Dobolás köz-
ben így énekelt, „Hús, hús, hús! Hús, hús, hús!” 
Minél tovább énekelt, csontjai annál inkább meg-
teltek hússal. Hajért, jó szemekért, szép, telt ke-
zekért énekelt. A lábai közötti melegségért, melle-
kért, s minden olyasmiért énekelt, amire egy nő-
nek szüksége van. Amikor ezzel végzett, leénekel-
te az alvó férfiről a ruháit és mellé bújt, hogy bő-
rük összeért. Visszahelyezte a hatalmas dobot, a 
szívet, a férfi testébe, mire az felébredt, átölelték 
egymást, s összefonódtak egész éjszakára, egy új, 
jó, hosszantartó ölelésbe. 
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Az emberek arra már nem emlékeznek, hogyan ju-
tott a lány első, szerencsétlen sorsára, de azt be-
szélik, hogy ezután elment a halásszal és jól tar-
tották őket azok a teremtmények, akiket a lány víz 
alatti élete során ismert meg. Az emberek azt 
mondják, hogy ez így történt és ez minden, amit 
tudnak” 

 

 A halász nem tudott megszabadulni a Csont-
váz Asszonytól, végig az úton maga után vonszolta, 
pedig csak a halászbotját kellett volna eldobnia, 
de ezt nem tehette meg, mert Ő a Halász-Ember, 
mint nálunk, a mesékben, balladákban a Pásztor-
Ember. A jobb kezükben a bot a hatalom, a te-
remtő erő, az irányt adó, maga a férfi minőség. 
 Megérkezett végre haza a biztonságba, a saját 
terébe, az ő barlangjába, ide húzta Magába be, a 
Csontváz Asszonyt, és lassan, nagyon lassan kezdi 
megérezni, megérteni, hogy ez az, amit keresett 
kutatott mindig az életében, hogy segítsen, és ál-
dozzon. 
 A cselekmény itt a beavatás hetességében te-
lik, ha a jégkunyhón kívüli eseményeket is vesz-
szük, akkor ez kilencfokozatú. A hetesség itt a 
fontosabb, hiszen a saját terében és a másik elfo-
gadása után kezdődik. 
 Az első a zsinór lefejtése és a csontok össze-
rendezése, a test kiszabadítása, feloldozása apai 
minőségben. A második a test prémekkel betaka-
rása, felmelegítő, védelmet adó még mindig atyai 
minőségben. 
 A harmadik szint mikor a halász meggyújtja a 
tüzet, és a haját égeti, hogy fényesebb, nagyobb 
lángja legyen, itt az Oroszláni minőség fényt hor-
dozó megtestesülését ébreszti fel, ezt áldozza fel, 
itt már, mint férfi teszi ezeket. A következő szin-
ten beolajozza az ő halászbotját, felkészíti magát a 
férfit az utolsó áldozatra. 
 Lefekszik, és az álmaiba hull, és ezzel feladja 
magát, testét, szellemét, lelkét visszatér a gyerme-
ki múltjába, megint ártatlan, tiszta, és szűz, ki az 
anya ölére hajtja fejét, és boldog. Ez a boldogság, 
a múlt hűs forrása, mint egy könnycsepp felfény-
lik a szeme sarkán. 
 A Csontváz Asszony odahajol és iszik a for-
rásból, a tiszta forrásból, ami folyóvá dagad. Ez az 
a forrás, ami az isteni lelkünkből fakad, ezt keres-
sük mindig, ide fut minden út. Ez a víz, ami meg-
tisztít, és életet ad, ez a forrás, ahol újra lehet kez-
deni, felépíteni az elhagyott, halott életet. 

 A hetedik szinten a szívét adja a halász a sze-
relemért, vagyis az életét, meghal, hogy a másik 
újra szülessen, és feltámad, hogy szeressen. 
 
Epilógus: 

 

A mese az Oroszlán (Atya) testiségéről, a so-
ha meg nem tapasztalhatóról szól, mert mit talál-
hat az Oroszlán a szemközti oldalon? Egy szétá-
ramló folyamot, hullámot a két szomszédos jegyre 
átborulva. Természetesen ez soha nem lehet, s 
nem lesz az Oroszlán belátható, értelmezhető teré-
ben, bár ezt keresi mindig és mindig, és már azt is 
elfelejtette, hogy Ő maga taszította le az egekből a 
földre, az asszonyi minőségét, a kiemelt felét. Ő a 
halász is, a földi közegbe leszületett fele, a fiú (Jé-
zus), aki hajóra száll, hogy megtalálja, mi elve-
szett s mikor már minden elveszett és minden is-
meretlen, érthetetlen, ott megtalálja az elhagyott 
felét a lelkének másik felét, a teljességet. 
 Mert mi is az, mit mi emberek elveszítünk 
már a születéskor? A lelkünk másik felét, azt ami-
ért megszületünk és keressük egész életünkben, 
hogy vele egyesülve megéljük a teljességet a mi 
Urunk előtt. A férfinak az Oroszlán minőségét kell 
magában felébresztenie, hogy áldozatot tudjon 
hozni az ő Nagy (Boldog) Asszonyának, a szívét 
kell kiszakítani magából, az oltárt, hogy fel tudjon 
ébredni az asszonyi lélek, és fel tudjon épülni az 
Ő „teste”. 
 

 Áldozatot kell hozni két szín alatt. Adnia kell 
az Ő vérét, ez a víz, a megszentelt víz, a könny, a 
sós víz. Adnia kell az Ő testét, ez a szíve, ami 
visszaadja a húst, a testet. 

 

 Ezt a szerelmet és így kell megélnünk a Ked-
vesünk, a Hazánk és a mi Istenünk felé, és ezért 
fontos ez a mese nekünk Magyaroknak, hiszen a 
mi lelkiségünk az Oroszlánban teljesedik ki, ez a 
mi igazi és egyetlen feladatunk, ez a mi utunk. 

 
Forrás: Pap Gábor: Csak tiszta forrásból 



MESEELEMZÉS 

 53

Arc az űrben, az Eszkimó-köd 
 

 
 

Forrás: www.cryingvoice.com/Evolution/Nebula_Eskimo_mag.html 
    
 A képen az Eszkimó-köd (NGC 2392) lát-
ható. Ezt a megdöbbentő felvételt a NASA Hubb-
le-űrtávcső készítette 2000. január 11-én. A ké-
pen látható sokféle szín a csillagköd különféle gá-
zainak köszönhető: nitrogén (vörös), hidrogén 
(zöld), oxigén (kék) és hélium (lila). A csillagköd 
azért kapta az Eszkimó-köd nevet, mert földi te-
lepítésű teleszkópokon keresztül nézve egy prém-
szegélyű csuklyával körülvett arcra hasonlít. A 
prémszegély valójában egy gyűrű, amely üstökös 
formájú, a központi csillagtól kifelé mutató tár-
gyakból áll. Az Eszkimó-köd kb 5.000 fényév-
nyire van a Földtől, az Ikrek csillagképben. 

Evolucionista elméletek születtek arról, ho-
gyan is jöhetett létre önmagától ez a különlegesen 
szép csillagköd. Ezen elméletek szerint az Esz-
kimó-köd kialakulása 10.000 évvel ezelőtt kezdő-
dött, amikor a központi csillag anyagot kezdett 
szétszórni az űrben. 
A tudósok azon gondolkodnak, hogy a gyűrűt al-
kotó üstökös formájú tárgyak lassan, illetve gyor-
san mozgó gázok ütközéséből alakulhattak ki. Sze-
rintünk holt anyag és puszta véletlen sohasem 
hozhatna létre egy ilyen remekművet az űrben. 

Ennek a ködnek a keletkezését a Biblia így írja 
le: 
 

„Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehe-
letére minden seregök.” (Zsoltárok 33,6); 
„Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a 
mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te 
kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen 
előtted!” (Jeremiás 32,17). 
„Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája 
és dicsőséges koszorúja népe maradékának”  
(Ésaiás 28,5). 

 

 
 


