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Gondolatok  
a Molnár Ferkó meséjéhez 

 

 
Víz mellől indul a mese. A tenger partjáról, 
ahonnét elindul a molnár fia a Világmindenségbe.  
Őseink vándorlása, letelepedése, élete, majd ha-
láluk a vízhez volt kötve. Gondoljunk arra, hogy 
Atilla testét hármas koporsójában folyóvíz fogadta 
magába. 
Nagy királyaink, az öreg király, a Nyilas utódai a 
molnárok, akik isten malmában a vizet és a fényt 
pergetve teremtik az életet a hatalmas Égi Fo-
lyam, a Tejút partján. 
A király fia, vagy a molnár fia, mint Molnár Ferkó 
társaival kavicsokat dobál a tengerbe. A kavicsok 
a görög mitológia szerint a földanya csontjai. 
Vízbe dobálásukkal Deukalion és felesége férfi-
akat és nőket teremtett a Vízözön után. 
Molnár Ferkó is teremtett, az Istenanya állatai 
lépnek ki sorban a tengerből: a macska, aki a szü-
lőknek jó lesz majd egerészni, a kutya meg házat 
őrizni. Megfizette árukat tisztességesen: egyikért 
kettő, a másikért négy pénzt. Mindig pont annyi 
volt nála. Amennyire szüksége volt, amennyi az 
aznap gondját megoldotta. Harmadnap hat pénzt 
fizetett egy szép kis kígyóért. A kígyó a magyarok 
vallása szerint az ősök szellemét hordja magában. 
Mivel ennek az állatnak a szülők nem tudtak 
örülni, Ferkó a keblébe rejtve elindult vele heted-
hét ország ellen. 
A lelkében élő őskép miatt érezhetett különös 
vonzódást a kígyóhoz, a régi tudás már nem élt, 
csak üzent. 
Vándorlásai során eljutott egy király palotájához, 
aki lánya kérlelésére és a maga érdekei alapján 
befogadta kertészinasnak. A Cepheus csillagképet 
más néven Paradicsomkert csillagának is nevezik. 
Ebben a kertben a kígyó is otthonra talált. A ki-
rály előbb hat, majd tizenkét akós tejes hordót ké-
szíttetett neki. 
A kígyó a tejtől nőtt nagyra. Táltosaink, garabon-
ciásaink is tejen nőttek fel. Ha valahová betérnek, 
csak tejet kérnek. 
A csillagos Égen a Kígyó csillagkép feje a Tejúton 
kívül, a farka a Tejútra nyúlik. A Kígyóemelő 
Molnár Ferkó, vagy ahogy később látjuk, Mátyás 
király. Az Orionnal együtt beavató csillagkép. 

Felemelték a szívükhöz. A Szív pedig visz tovább. 
Amikor a kígyó megnőtt, kérte Ferkót, köszönjön 
el a királytól, innét fogva ő gondoskodik róla. Pe-
dig jó helye volt itt a fiúnak. A királykisasszony 
még férjhez is ment volna hozzá, de ő feltétlen 
bizalommal a kígyóra hagyta sorsa alakulását. 
Hogy milyen jól tette, nemsokára meglátjuk. 
Akarva-akaratlan lehet párhuzamot vonni a fiatal 
Mátyás és Molnár Ferkó sorsa között. Mátyás a 
cseh király, Podjebrád György házában élt. Sorsuk 
itt elválik egymástól: Mátyás feleségül vette a 
király lányát. Cepheus palotája mellett Cassio-
peia, a kocsmárosnő található. A görögöknél ők 
férj és feleség, akiknek hitszegésük miatt kellett 
meghalniuk. Mátyás feleségül vett egy hitszegőt!  
Podjebrád Katalin talán fiatal élete áldozata árán 
saját sorsát meg tudta váltani, de Mátyás nem 
jutott el az Isten-anya erdejébe úgy, hogy ellenállt 
volna a kísértésnek. 
A Sárkány csillagkép a Világmindenség közepén 
helyezkedett el, amikor a Teremtett Világ kelet-
kezett. A Molnár Ferkó népmese ezt a kort idézi. 
„Amint fent, úgy lent”: a Világ születésekor a 
Föld középpontja a Kárpát-medence volt. A Pálos-
Táltos atyáink erdeje, a Sárkány kis erdejével 
azonos. Itt lehet bebújni egy fa odvába, és síppal 
előhívni Ősanyánkat, a Sárkányt. A Sárkány anyai 
minőség. Fészke a Mérleg csillagkép. Későbbi 
korok Ti-Amat, Dama, Inanna, Izisz, Istar, An, 
An-na néven nevezték. Annaságból Máriaság lesz. 
Ő tehát Mária, Babba Mária, Istenszülő Boldog-
asszony. Boldogasszony rendje a Pálos rend. A 
pálosok az Istenanyát nem eldugni, hanem méltó 
helyére visszaemelni akarták. Erdejük az Isten-
anya erdeje. Itt elbújva, révülve, a kiskígyó sípjá-
val elő lehet hívni. A hang, a zúgás-búgás része a 
találkozásnak. A Sárkánnyal való találkozás a 
beavatás legmagasabb színtű elindítója. 
Abban a korban, amikor a Máriaságot, az anya-
ságot ki akarták törölni az emberek tudatából, 
született a Szentlélek fogalma. Lélek. Igen, a 
Lélek az Anya. A Víz. Nemtelenné tenni a ha-
talmát féltő egyház bűne. Abban azonban nem 
tudták elhallgatni az igazságot, hogy a Szentlélek 
eljövetelét zúgás előzte meg. (Pünkösdkor, a 
Szentlélek eljövetele napján Jézus tanítványai egy 
szobába bezárkózva tanakodtak, mi tévők le-
gyenek, amikor is hatalmas zúgás, szél kere-
kedett, összecserélte a nyelveket, és minden 
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néppel a saját nyelvükön tudták megértetni ma-
gukat.) 
A kiskígyó visszakerül az anyjához. Tanácsára 
Molnár Ferkó az ujján levő gyűrűt kéri. Le tud 
mondani aranyról, ezüstről, gazdagságról, hata-
lomról. A gyűrű kell. 
Mi bizonyítja, hogy Hunyadi János Zsigmond 
király fia? Azé a Zsigmondé, aki az Árpád-házi 
királyok késői leszármazottja és létrehozza a 
Sárkányos-rendet? 
A Gyűrű. 
Képletesen ezt a gyűrűt kapja vissza Mátyás 
király. Segítségével lesz Igazi király. Ha a gyűrű 
nem lenne, Mátyás sem lenne király. 
A Kígyó- az Ősök Szelleme-, visszakerül anyjához. 
Sas rabolta el, s belepottyantotta a tengerbe. Ek-
kor találta meg Ferkó. Mátyás a Víz partján ré-
vülve lelte meg. Fényként nézte magát a Víz tük-
rében, amikor meglátta. 
A vízpartján a kövek dobálásával, a fa odvában 
való sípolással, a gyűrű forgatásával révülni lehet. 
Belső útra jutni. Ezen az úton válik királlyá a 
Király. Óriások lesik minden kívánságát, segít-
ségükkel nincs akadály, lehetetlen feladat. Mol-
nár Ferkó megy is szépen a maga útján, hazafelé. 
Első gondolata, az anyagi javak megteremtése 
szülei és a maga számára. Két óriás előresiet, a 
harmadik ölébe veszi, magához emelve viszi. A 
lelki magaslatokban. Ezáltal emelkedik. 
Gyémántpalotát építtet szüleinek. 
Mátyás első nagyszabású terve: Atilla palotájának 
régi pompájában való felépítése. 
Mindeközben eljön az ideje a nősülésnek. 

Molnár Ferkó választása a saját fajtájából történik. 
Mátyás király rosszul választ. Saját távoli fajtáját, 
a régi etruszk birodalom határán élő nápolyi 
királylányt veszi feleségül. A görög bölcsek azt 
mondták, házasodj a magad fajtájából. A magyar 
közmondás ezt pontosítja: „távol komaságot, közel 
házasságot” kell keresni. 
Két próbát kell kiállni a királylányok kezéért. 
Ferkó első feladata: állítson ki tizenkét regiment 
katonát, akik olyan szépen muzsikáljanak, hogy 
még a föld is sírjon belé. 
Mátyás nősülési tervét meghallván a török Ma-
gyarország ellen támadt. Kihasználták, hogy a 
király az esküvője előkészületeivel van elfoglalva. 
Ferkó második próbája: egy éjszaka alatt meg-
munkálni egy csupasz hegyet, hogy másnap reggel 
a leendő após azon a hegyen szüretelt szőlőből 
készült bort igyon. 
Mátyás király feladata, hogy a Magyarságnak, ősei 
földjeit és vizeit visszaadva megteremtse jóléte 
alapjait. 
Ferkó óriásai megoldották a feladatokat. Molnár 
Ferkó násza megköttetett úgy a földön, mint az ég-
ben. Első látásra megkedvelték, megszerették 
egymást. Elindultak a Tejúton, feltehetőleg a 
Hattyú hátán, akit a magyar népnyelv Esküvői 
menetnek, vagy Pártahugyának nevez az Ikrek 
csillagkép felé, és boldogan éltek, amíg meg nem 
haltak. Az Ikrek nemcsak a testvérséget, hanem a 
lelkek ikerségét is jelenti. Tehát az a szerencsés 
férfi vagy nő, aki a kedvesében, férjében, fele-
ségében megtalálta lelke ikertársát is. 
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