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Gyárfás Ágnes 
 

A HUSZÁRBÓL LETT KIRÁLY 
(Jó, ördöngös õsi mese) 

 

Meseelemzés 
 

Ez a mese abból a batyuból ugrott elő, amely 
a Faust, a Mefisztó operák, a Don Juan epizódjait 
is őrizte. Ahol a Gesta Romanorum igazság mag-
vai érlelődtek és a legendák várták, hogy a szép-
históriák, a novellák, a parabolák, az anekdoták 
vagy a mesék köntösében jelenjenek-e meg. 

A debreceni diákok fantáziája Hatvani pro-
fesszort ruházta fel ördöngös tulajdonságokkal, de 
a Habsburgok által viselt háborúkban a magyar 
katonák körében kivirágzott az ördöggel is farkas-
szemet néző hősies, vidám és szerelmes huszár 
tetteiről szóló meseciklus, melynek főszereplője az 
obsitos katona. Ebből a zsákból lovagolt elő vitéz 
Hári János és maga János vitéz is. Obsitos ugyan, 
de a legtöbb esetben fiatal, egészséges, kalandra 
és szerelemre termett. 

A diák kollégiumok és kaszárnyák végelátha-
tatlanul hosszú hálótermeiben suttogtak egymás-
nak ágyról-ágyra adva a történet fonalát. Suttogtak 
alvajárókról, kis fekete emberekről, kiknek neve 
is volt: I g n á c !  igi, égi náció! a láthatatlan se-
gítőtárs. A gonosz tündérek szerepe már ismerős, 
ők jelentek meg a kis tóban, s lopták el a Kápolna 
harangját. (89. old.)1 Tehát olyan lények, akik a 
szakralitás fényes szövetét fosztják szét körülöt-
tünk. 

A gonosz tündérek incselkednek, ígérgetnek 
minden földi jót, ha felveszi velük a huszár a kap-
csolatot. Rengeteg népmesében szerepelnek, de 
még sem nevezik néven őket. A Zöld király c. me-
sében a hegy gyomrából kifelé rohanó boltos fiút 
és a kis királylányt akarták mézes szóval vissza-
fordítani... a biztos halálba. 

A sötét szobában éjszakázó huszárt különle-
ges bűvös tárgyak is támogatták. Elsősorban a 
gyertya, a fény, amely legyőzi a sötétséget. Aztán a 
könyv, amelyet szünet nélkül olvas. Ezzel a szel-
lemi szférájában táplálja a műveltség fényét. Vé-

                                                 
1 Táltos kecske 12 népmese és két népballada elemzé-
sekkel, MBE. Miskolc, 2016. 

gül az arannyal átszőtt fekete kendő, amelyet meg 
kell őrizni. A dimenziókon átívelő kalandok végén 
a gyűrű és a kendő azonosítja a hűséges szere-
tőket. 

A mesék és a népdalok szimbolikája néha 
összeér. A nagy hegy, a Világhegy megjelenik a 
Látod-e babám kezdetű új keletű népdalban is. A 
népdalban ez a hegy elválasztja a szerelmest a 
szerelmétől, ezért „el kell hordani”. A megoldás a 
zsebkendő négy sarkában rejlik, amellyel az igaz 
szerető képes elhordani a hegyet, a szerelmük 
akadályát. 

A négy sarok! A Mindenség négy bűvös pont-
ja, amely túllendíti az embert a földi akadályokon. 
 

 
 

A Vízöntõ-Oroszlán és a Skorpió-Bika tengely, 
a négy világfenntartó hatalom ereje 

 
És miért fekete a kendő és miért van átszőve 

aranyszálakkal? Mert nem használati tárgy, ha-
nem emlékjel, azonosító tárgyi bizonyíték, hívó 
szó. Ez az a jegy, amelyről a változó dimenziókban 
újra és újra megismerik egymást az igaz szeretők, 
Üveghegyen innen, üveghegyen túl, de még ma-
gán az Üveghegyen épült palotában is érvényes a 
kendő ereje, ott, ahol az öreg király a gazda, ösz-
szegyűjti, befogadja az arra vetődő bujdosó király-
fiakat és királykisasszonyokat. A gazdának nin-
csenek gyermekei, ezért minden bujdosót befo-
gad. Ő mindnyájunk édesatyja a Teremtő, az 
üvegvár maga a Magosság. 
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Hogyan lehet oda eljutni? Vagy úgy, ahogy a 
királykisasszony eljutott, hogy az öreg király ma-
gához vette, mint bujdosót, mint a földi világot ön-
ként elhagyót, mint szentet, vagy úgy, hogy meg 
kell küzdeni az odajutásért. 

A huszár derekasan kiállta a feljutás próbaté-
teleit, mégis, valamiről elfeledkezett. Nem kért 
bebocsájtást, csak a feladatra koncentrált. Sebaj, 
a királykisasszony megtette helyette, s a jóságos 
öreg király egyszeriben fiává fogadta a huszárból 
lett királyt is. 

Bizony, jó, ha imádkozunk, az is jó, ha imád-
koznak értünk. A mese egy nyelven beszélt a Ha-
lotti Beszéd szövegével. Vimádjuk szent asszony 
Máriát, az angyalkákat, Miháel arkangyalt, hogy 
vimádjanak értünk. A királykisasszony is „vimá-
dott” a huszárból lett király befogadásáért. 

Amikor a próbatételekhez hozzálátott a hu-
szárból lett király, csupa feketébe öltözött, s a lova 
szőre is fekete volt, de az utolsó alkalomra fehér 
lovon, arany patkóval, gyémántszöggel felverve 
tette meg az ármádiákon átrepülő lóugratást. Ru-
hája is színarany, tündöklő szép. A mesemondó 
tudta, hogy a próbatételek világa, a halál völgye 
fekete, az idvezülés Magossága ragyogó fényözön 
és a fehér szín jellemzi. Igen, de a fekete és a fe-
hér közötti fokozatot a mese a sárga színnel fejezte 
ki. 

A második ugratás előtt a királynak sárga lo-
vat és sárga ruhát kellett vásárolnia a városban. 
Ezek a színek jelentek meg János apostolnak is 
jelenéseiben, sőt magát az üvegvárat is „látta” és 
leírta, hogy „tiszta arany, tiszta üveghez hason-
ló”,2 átlátszó, üvegszerű, de az arany fénye, puha 
melege átvilágít rajta. 

Ez a vár és az egész eseménysor a másik „fél-
világban” van. Két félvilág van a mese szerint, 
mindegyikre egy-egy c s ő s z  vigyáz. A csőszök 
a huszárból lett király segítői. 

Olvastam másik mesében, hallottam is mesét 
mondani „világügyelő emberéről”. Itt a huszáros 
mesében egyszerűen csőszök szerepeltek. Az 
egyik csősz a világ egyik felét őrizte, a másik 
csősz a világ másik felén, a tengeren túl járta be 
naponta a maga határát. Ide élő ember el nem jut, 
csak csodával határos módon. Az evilági csősz el-
árulta a csodálatos csónak titkát, amely rozoga, 
ütött-kopott, de átrepítette a királyt a másik világ-
                                                 
2 János Jel. 21,18. 

ba, ahol a fiatalabb csősz vette pártfogása alá és 
tanácsaival sikerhez juttatta a feleségét kitartóan 
kereső királyt. 

Az égi vizeken repülő csónak mezopotámiai 
eredetű őskép. K á l n a k  nevezték az egy sze-
mélyes szánkószerű csónakot, amelyen az Istennő 
utazott. Ez a jármű népnevüket ― Kál nép ― és 
ország nevüket ―  K á l d e a  ―  is meghatá-
rozta. A repülő csónak legendás jármű. A két 
világot összekötő óceán felett közlekedik. A másik 
típusú csónak a „sárkánybárka”, ebben érkezett a 
három pateszi, a későbbi három királyok. 

A magyar mesehős a való világból ment át a 
másik világba, a gyermektelen öreg király orszá-
gába, aki minden bujdosó királyfit és királylányt 
gyermekéül fogadott. A mezopotámiai ősöket pe-
dig visszafelé hozta a csónak. Az öreg király le-
küldte gyermekeit a mesék ködéből a földi vi-
lágba. 

A mezopotámiai K á l  nép csónakja sár-
kánybárka formájú, ilyen kis, félhold alakú jármű-
ben ábrázolták az ősi fáraó kor előtti egyiptomiak 
az ifjú Hóruszt evezőbottal a kezében. A két vilá-
got összekötő csónak legendás emlékét őrzik a 
szatmárcsekei csónakos fejfák, amelyek nemcsak 
„hungarikák”, hanem az egyetemes turáni ősrege-
világ életben maradt emlékjelei. 

Az ütött, kopott csónak „félig tele volt vízzel. 
Egy szempillantás nem telt belé, s átrepült a ten-
geren”. A két világot elválasztó, de össze is kötő 
tenger az E n z u ,  az ősóceán, a regösének Ha-
lastó állása. A csónakban lévő víz ugyanúgy átuta-
zott a Világtengeren, mint a huszárból lett király. 
Ez a lényegtelennek tűnő kép a magyar lélek képe 
szempontjából figyelemre méltó. A csónakunkban 
visszük magunkkal az evilág vízmolekuláiba ágya-
zott emlékeinket és ugyanúgy hozzuk magunkkal 
vissza a csónakban a másvilági ősképeket. Ezért 
nehéz a magyaroknak beilleszkedni a földi világ 
környezetébe, mert életteli képek világítanak lel-
kében a másik világ szépségéről, s mert ez a kép 
olyan eleven, hogy Pannónia virágoskertjében 
meg is tudta valósítani. 

A mese ördöngös, gonosz tündéres bevezető-
jét a királyi kalandok sorozata váltja fel, majd a 
végén újra visszatér a hideglelős, humoros hang-
vételhez. 

A mi fiatal, huszárból lett királyunk meg-
kapta az üvegvárban mindazt, amiért megküzdött, 
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szeretett feleségét és a mesebeli királyságot. Egy-
szer mégis fogta a tarisznyáját, s újra nekivágott 
az útnak világot próbálni. Ez a mozzanat minden 
mesebeli fiatal király jellemére is rávilágít. Akkor 
indul útnak, mikor legjobb dolga van. E kalandok 
során nem csak a csodálatos Ignácra tett szert, 
hanem szerzett egy tarisznyát, amelyből annyi ka-
tona tudott előjönni, hogy a világot ellepte. Haza-
vitte és megmutatta az öreg királynak a tarisznya 
varázslatát, de aztán újra visszaparancsolta a ka-
tonákat oda, ahonnan jöttek, mert az öreg király 
látta, hogy az ő országa nem elég nagy ennyi ka-
tonának. Hát akkor mondta a fiatal király „Mars 
vissza! és a bakák nagy bandaszóval visszamasí-
roztak a tarisznyába”. 

A fiatal király a hatalom birtokába jutott a 
tarisznya révén, de nem élt vele. Csak megmutatta 
az erejét, aztán a józanész jogán visszaparancsolta 
a béke tarisznyájába. Teljesítette a bölcs, öreg 
király kérését és ezzel a tettével maga is elindult a  

bölcsesség útján. Ezért volt szüksége a házasság 
utáni kalandos útra, hogy ne csak a kézzel fog-
ható, szemmel látható sikerek birtokosa legyen, 
hanem, hogy a lelke és fejlődhessék. Mert a világ 
már csak ilyen, hogy a hőstettek csak emlékek 
maradnak, a kincs, gazdagság semmivé válik, a 
hatalom porba hull. Csak a lélek képes a fejlő-
désre. A lélek képes bölccsé, szentté válni. 

A magyar mesékben a bölcsesség útjára lép-
nek a hősök, s ettől kapták különleges értéküket e 
mesék. De hogyan jutott oda a huszár, hogy neki 
kellett vágnia a két fél világnak? Úgy, hogy ördön-
gös úton megszúrta egy gombostű és ettől elaludt a 
templomban. Vagyis, nem volt elég éber, nem volt 
elég érdeklődés benne a lelki dolgok iránt. Ka-
landjai és a csodák, melyek vele történtek a lelki, 
szellemi hiány pótlására sarkallták a hőst, aki vé-
gül is elérte a lelki sikereket, az igazak útját, 
amerre a bölcsesség útjelzője mutatja az irányt. 
 

 
 

 
 

A huszárból lett király 
 

(Mese) 
 
 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is 
túl, volt egy szépséges szép királykisasszony. En-
nek a királykisasszonynak nem volt sem apja, sem 
anyja, olyan árván állott ezen a világon, mint az 
útszéli fa. De nem volt elég szegénynek a szomorú 
árvasága, a gonosz tündérek megirigyelték a nagy 
szépségét, s megvarázsolták. 
 Jöttek a palotába a világ minden tájékáról 
dali királyúrfik, s mind elvette volna szívesen fe-
leségül, de aki szerencsét próbált, azt a gonosz 
tündérek már első éjjel úgy megkínozták, hogy 
reggel elment a kedve a házasságtól. 
 Sírt a királykisasszony éjjel-nappal, de a go-
nosz tündérek meg nem kegyelmeztek szegény fe-
jének, de sőt inkább meglátogatták minden éjjel, s 
mindig csak azt mondták neki: 
 ― Csak sírj, mert addig férjhez nem mégy, 
míg olyan ember nem akad, aki a mi sanyarga-
tásunkat három éjjel egymás után ki nem állja. 
 Búsultak erősen a népek is, mert szerették 
volna, ha a királykisasszony férjhez megy egy de-
rék emberhez, s nem árváskodik az ország király 

nélkül. Akkora nagy volt a bánat s a szomorúság, 
hogy gyászfeketébe vonták az egész várost, a ki-
rálykisasszony városát. 
 Egyszer a városba vetődik egy obsitos huszár. 
Betér egy vendégfogadóba, s kérdi, hogy kit s mit 
gyászol ez a város. A korcsmáros elmondja, hogy a 
királykisasszony miatt gyászol a város; hogy nem 
akad már vitéz ember, aki a gonosz tündérek sa-
nyargatását kiállja. Pedig a királykisasszony már 
a legszegényebb emberhez is feleségül menne, 
hogyha az három éjjel egymás után kiállaná a 
próbát. 
 Egy szót sem szólt a huszár, azt is lassan 
mondta. Ment egyenesen a királykisasszonyhoz, 
aki éppen sétált fel s alá a palotában, fekete med-
vebőrben. 
 Hej, megörült a királykisasszony, mikor hall-
ja, hogy mit akar a huszár. Mindjárt asztalt terít-
tetett, melléültette a huszárt, adatott elébe ételt-
italt bőven, este pedig a huszár elé tett egy égő 
gyertyát, egy könyvet, egy fekete keszkenőt, s azt 
mondta: 




