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meghozott (házassági) döntés egyértelmű (és lé-
nyegében visszavonhatatlan) következményekkel 
jár. 

A békából született királyfi − a férfi − elme-
séli „...hogy egy gonosz boszorkány elátkozta volt 
őt, és a fogságból senki más nem szabadíthatta 
meg, csak ő, a királyleány és hogy másnap együtt 
mennének az ő birodalmába, azaz ez a frigy már 
eleve elrendeltetett. A királyleány leszámol a 
múltjával, ő már nem az apja pici lánya, nővé 
érett! Hiszen itt van mellette a férfi, a társa! A nő 
megkapja, hogy felvállalják, felelősséget vállalnak 
érte, hiszen együtt mennek a királyfi birodalmába, 
egy birodalom királynőjévé teszi a királyleányt a 
békából lett királyfi. 

Más, hasonló mesék is egyértelműen mu-
tatják azt, hogy ez a násszal kapcsolatos átváltozás 
mennyire személyes, mennyire titkos. Mind az új-
jászületett lénynek (legyen bár férfi vagy nő), 
mind párjának komoly felelősségvállalást jelent a 
házasság, a létrejött új helyzet. Felvethető a nász-
éjszakai csodás átalakulások értelmezésének az a 
(nagyon is valószínű) lehetősége is, hogy a gyö-
keres átalakulás alapvetően csak a házaspár sze-
mélyes kapcsolatrendszerére vonatkozik. 

„…amint fölébredtek a napsütésre, jött egy 
hintó nyolc fehér lóval”, a napsütés mutatja, hogy 
az ő együttes világuk kivirul, a nyolc fehér lóval 
megjelenő hintó pedig a férfi tiszta szándékát 
szimbolizálja.  

„…és hátul a hágcsón állt az ifjú király szol-
gája, ő volt a hűséges Henrik. A hűséges Henrik 
annyira elbúsult, amiért béka képében sínylődik a 
gazdája, hogy három vaspántot veretett a szívére, 
nehogy szétpattanjon a fájdalomtól, a bánattól.” 
Hűséges Henrik a férfi szerelemvilágához kapcso-
lódó leszakadt lélekrésze (megátkozták őt, ezáltal 
ez a lélekrész az átok alatti időszakban nem volt 
elérhető számára). Elindul az ifjú pár a közös úton 
a közös birodalmába. A birodalomba vezető közös 
úton egy pattanás hallatszik, a királyfi nem is tud-
ja mi az, nem ismeri még e lélekrészét. Hűséges 
Henrik csak versben tudja elmondani, hogy mi 
történik, annyira nagyon súlyosan érintette ez a 
bánat, ez a fájdalom, amit ura helyzete iránt ér-
zett. A közösen eltöltött idő − a birodalomba veze-
tő út − alatt a három vaspánt leszakad hűséges 
Henrik szívéről! 

Látható, hogy a mesék képviselte társadalom 
világában a házasság, illetve a házassági kapcso-
lat felbonthatatlansága alapvetően nem mint vala-
miféle külső (netán belső) vallási előírás létezett, 
hanem úgy, mint egy sokkal ősibb, ezer évekre 
visszanyúló nemzetségi-törzsi hagyomány. Ha azt 
szeretnénk, hogy ez a hagyomány tovább éljen, 
akkor mindenekelőtt az egyén és a közösség fele-
lősségvállalásának rendszerét kell megerősíte-
nünk, és ebben segítségünkre lehetnek a klasszi-
kus mesék. 
 
 

 

Grimm: Békakirály és Vashenrik* 
 

Hajdanában, amikor a varázsigének még fo-
ganatja volt, élt egy király, akinek minden leánya 
szép volt, de a legkisebb oly szépséges, hogy elá-
mult még a nap is, valahányszor az orcájára sütött, 
pedig az sok mindent látott már. A királyi palota 
mellett sűrű erdő sötétlett, és az erdőben, egy öreg 
hársfa tövében volt egy forrás; ha mármost nagy 
volt a hőség, a királyleány kiment az erdőbe, s ki-
ült a hűs forrásnak szélire; ha pedig elunta magát, 
elővett egy aranygolyót, feldobta és elkapta, és ez 
volt kedvenc mulatsága.∗ 

                                                      
∗ A képek a Noel Daniel szerkesztette A    Grimm testvérek 
tündérmeséi    (The Fairy Tales of the Brothers Grimm) című 
kötetből vannak.    

Történt pedig egyszer, hogy az aranygolyó 
nem a királyleány fölfelé tartott kis kezébe hullott 
vissza, hanem lepottyant a földre, és egyenest a 
vízbe gurult. A királyleány hiába figyelte, merre 
gurul, a golyó eltűnt, és a kútfő mély volt, annyira 
mély, hogy nem is látszott az alja. Akkor sírva fa-
kadt a királyleány, és egyre keservesebben sírt, és 
teljesen vigasztalhatatlan volt. És amint ott sírdo-
gált, valaki megszólította: „Mi bajod, királyleány? 
Hiszen úgy zokogsz, hogy a kő is meglágyulna 
tőle!” Ő körülnézett, honnét is jön a hang; egy-
szerre csak megpillantott egy békát, amint kidugja 
rút, busa fejét a vízből. „Ah, te vagy az, te öreg 
vízlapátoló!” – mondta. – „Én bizony az aranygo-
lyómat siratom, amely belepottyant a forrásba.” – 
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„Nyugodj meg, ne sírj – felelte a béka –, én se-
gíthetek rajtad, ámde mit adsz, ha kihozom a já-
tékszeredet?” – „Amit csak akarsz, kedves béka – 
így ő –, ruháimat, gyöngyeimet és drágaköveimet, 
sőt az aranykoronát is a fejemről.” A béka így 
válaszolt: „A ruhád, a gyöngyöd, a drágaköveid és 
koronád nem kellenek, de ha szeretni fogsz, ha 
társad és játszópajtásod lehetek, ha melletted ül-
hetek asztalkádnál, ehetem arany tányérkádból, 
ihatom pohárkádból, alhatom ágyacskádban: ha 
mindezt megígéred, akkor lemerülök és felhozom 
neked az aranygolyót.” – „Ó, igen – így a király-
leány –, megígérek mindent, amit akarsz, csak 
hozd vissza az aranygolyómat!” Csakhogy azt gon-
dolta: mit is fecseg ez az ostoba béka, hiszen a 
vízben kuksol a hasonszőrűek között, ott kuruty-
tyol, és úgysem lehet senki emberfiának a társa. 
 

 
 

A béka, hallván az ígéretet, lebukott a víz alá, 
majd egy idő múlva felbukkant, szájában a golyó-
val, amelyet kilökött a pázsitra. A királyleányt el-
öntötte az öröm, amint viszontlátta szép játék-
szerét, felkapta, és elszaladt vele. „Várj, várj!” – 
kiáltott a béka. – „Vigy magaddal, nem tudok oly 
gyorsan szaladni, mint te!” De mit használt, hogy 
torkaszakadtából vartyogott a királyleány után! Az 
már meg sem hallotta: hazafutott, és csakhamar el 
is feledkezett a szegény békáról, aki mászhatott 
vissza forrásába. 

Másnap, amikor a királyleány a királlyal és 
az egész udvarral az asztalnál ült, és aranytá-
nyérkájáról eszegetett, egyszerre csak – liccs-
loccs, liccs-loccs – valaki fölcaplatott a márvány-
lépcsőn, s amikor fölért, bekopogott, és így kiál-
tott: „Legkisebb királylány, engedj be!” Ő oda-

szaladt: látni akarta, ki van odakünn, de amint aj-
tót nyitott, hát a béka kuporgott előtte! Mire ő seb-
ten becsapta az ajtót, és visszaült az asztalhoz, 
reszketve félelmében. Észrevette a király, mily 
hevesen dobog leánya szíve, s kérdezte tőle: „Mit 
félsz, gyermekem, tán egy óriás áll az ajtó előtt, és 
el akar vinni téged?” – „Óh nem – felelte ő –, 
nem óriás az, hanem egy undok béka.” – „Mit 
akar tőled az a béka?” – „Óh, kedves atyám, 
amikor tegnap az erdőben a forrásnál játszadoz-
tam, aranygolyóm a vízbe pottyant. S mert annyira 
sírtam, a béka kihozta nekem, s mert annyira kí-
vánta, megígértem neki, hogy a társam lesz, de ki-
csit sem hihettem, hogy ki tud jönni vizéből. Már-
most itt van ő, és bekéredzkedik hozzám.” Közben 
a béka másodszor is bekopogott, és így kiáltott: 

„Legkisebb királylány, 
engedj be! 
Nem emlékszel, mit ígértél 
tegnap a forrás 
hűs vizénél? 
Legkisebb királylány, 
engedj be!” 

 

 
 

A király pedig így szólt: „Amit megígértél, 
meg is kell tartanod; eredj és engedd be.” A ki-
rályleány odament, ajtót nyitott, mire a béka be-
szökdécselt, végig a királyleány sarkában, egé-
szen annak székéig. Ott megállt, és így kiáltott: 
„Emelj magadhoz!” A királyleány vonakodott, 
mígnem reá parancsolt az atyja. Alighogy fönt volt 
a széken a béka, máris az asztalra kéredzkedett, 
és amikor már ott ült, így szólt: „Most pedig told 
közelebb arany tányérkádat, hogy együtt esze-
gessünk!” 
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Ő ezt is megtette, de látszott, hogy nem szí-
vesen. A béka jó étvággyal evett, ám a királyle-
ánynak majd’ minden falat a torkán akadt. Végül 
így szólt a béka: „Immár jóllaktam, és most fáradt 
vagyok, vigyél hát a hálókamrádba, vesd meg se-
lyemágyikódat, hogy benne nyugovóra térhes-
sünk.” A királyleány sírva fakadt, mert irtózott a 
hideg békától, és megérinteni sem merte; s most 
fektesse az ő szép tiszta ágyacskájába? De a király 
haragra lobbant, és azt mondta: „Aki segített, 
amikor bajban voltál, azt ne vedd semmibe utá-
na!” Mire a királyleány megfogta két ujjal a bé-
kát, fölvitte, s letette a hálókamra egyik sarkába. 
Csakhogy amikor ágyba bújt, a béka odamászott, s 
így szólt: „Fáradt vagyok, ott akarok aludni, ahol 
te: emelj magadhoz, vagy megmondlak az apád-
nak!” Ettől gurult csak igazán dühbe a király-
leány! Felkapta a békát, és teljes erejéből a falhoz 
vágta. „Most aztán pihenhetsz, te undok béka!” 

De amint az lehullott, már nem béka volt, 
hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi. A 
király akarata szerint ő lett a királyleány kedves 
és hites társa. És elmesélte a királyleánynak, hogy 
egy gonosz boszorkány elátkozta volt őt, és a for-
rásból senki más nem szabadíthatta meg, csak ő, a 
királyleány, és hogy másnap együtt mennének az 
ő birodalmába. Azzal elaludtak, s másnap reggel, 
amint fölébredtek a napsütésre, jött egy hintó 
nyolc fehér lóval, mindegyiknek fehér strucctoll 
volt a fején, és aranyláncok díszítették őket, és 
hátul a hágcsón állt az ifjú király szolgája, ő volt a 
hűséges Henrik. A hűséges Henrik annyira elbú-
sult, amiért béka képében sínylődik a gazdája, 
hogy három vaspántot veretett a szívére, nehogy 
szétpattanjon a fájdalomtól és a bánattól. A kocsi 

pedig azért jött, hogy az ifjú királyt hazavigye bi-
rodalmába; a hűséges Henrik mindkettejüket a 
hintóba segítette, majd ismét hátulra állt, örven-
dezve ura megszabadulásán. És amint haladtak 
valamennyit, hall a királyfi hátul egy roppanást, 
mintha eltört volna valami. Hátrakiáltott: 

„Henrik, törik a tengely!” – 
„Uram, a pánt repedt el, 
amely szívemet közrefogta, 
mert az bánatnak volt a foglya, 
amíg a forrás aljadéka 
volt otthonod, s te benne béka.” 

 
Még egyszer, majd még egyszer hallatszott út-

közben a roppanás, és a királyfi mindahányszor 
azt hitte, törik a tengely, pedig csak a pántokat 
hallotta, amint lepattannak a hűséges Henrik szí-
véről, mert ura immár megszabadult, és immár 
boldog volt. 
 

 


