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Meseelemzés a szimbólumok tükrében 

„Volt egyszer egy molnár, aki lassacskán elszegényedett, és már semmi egyebe
nem volt, mint a malma és egy almafa mögötte”...

Már a mese kezdõ sorából megtudjuk, hogy a molnár elszegényedett, de
még nem teljesen szegény, hisz megvan még a malma, és mögötte egy al-
mafa. Amikor fáért megy az erdõbe, üzletet köt egy öregemberrel, akinek
gazdagságért cserébe odaígéri azt, ami a malom mögött van. Felesége ad-
ja tudtára, kivel alkudott meg, s mi volt az alku valódi tárgya: a leánya, aki-
ért három év múlva jön el az apát öregember képében megkísértõ ördög. 

A mese az én megközelítésem szerint azt üzeni, hogy a molnár nem az
anyagi, hanem az érzelmi szegénység miatt szenved. Azért jár az erdõbe,
mely saját lelkét szimbolizálja, hogy tüzet gyújtson, érzelmeket csiholjon
ki magából. Meglévõ vágyait nem a feleségére, hanem saját lányára vetíti
ki. Mert az öregember képében kísértõ ördög nem más, mint saját árnyké-
pe, aki úgy lop magának érzelmet, életerõt, hogy saját lányát rabolja meg.
Érzelmileg éretlen, gyermekét a saját szükséglete kielégítõjének tekinti.

A MALOM szexuális jelkép a népi szerelmi szimbolikában. A malom és a
malomkõ a nõi, tengelye a férfi nemi szerv. Forgásuk a szeretkezés jelké-
pe. De ez a malom nem forog: a molnár és asszonya közt fokozatosan ki-
hûlt az érzelem. A malom mögött áll egy almafa, körülötte a molnár lá-
nya söpröget. 

Az ALMAFA szerelmi és termékenységi szimbólum. Az aallmmaa a teljességet,
a tudást jelképezi, a megismerés gyümölcse. Magháza a testbe zárt szellem
szimbóluma. Megõrzi a fiatalságot, ezért a megújulás, az állandó frisses-
ség jelképe is. A földi vágyaknak, örömöknek a gyönyörûségét jelenti. Az
almafa és a lány összetartoznak. Gyümölcsébõl még nem szakított, de kör-
nyezetét rendben tartja, ápolja. Ahogy a fa, a lány is érési szakaszban van.
Tudja ezt a molnár árnyékrésze, ezért ad három évet, míg eljön. A várako-
zás öröme teszi gazdaggá a molnárt. Észreveszi ezt a lány anyja, de a ve-
szély elhárítását nem vállalja. Ezzel a molnár bûnének részesévé válik. 
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A molnár leánya szép és jámbor, istenfélelemben és bûntelenül él. Tud-
ja, érzi mi vár rá, s megteszi a szükséges ellenlépéseket. Elõször kköörrt raj-
zol maga köré. A kör isteni, égi, szellemi tartalom, áthághatatlan korlát,
véd a rossz szellemektõl, átlépése tilos! Apai és anyai minõség egyszerre.
A sérthetetlenség jele. Mesénkben itt még mozdul az anya és az apa
egészséges ösztöne, mely biztosítja ezt a sérthetetlenséget. Nem csoda,
hogy az ördög nem fér hozzá. De nagyon akarja a lányt. Mit tehet a tisz-
taság, a szellemi, az égi ellen? Le kell rántania, be kell mocskolnia. Az ör-
dög parancsára a lány nem mosakodhat, minden vizet elvesznek tõle. Ha
a külsõ világból nem érhet hozzá víz, a lélek maga fakaszt forrást. Köny-
nyei a kezére hullnak, tisztán tartva azt, hogy legyen ereje a távoltartásra,
ártatlanságának kinyilatkoztatására. Az ördög újabb utasítást ad: le kell
vágni a lány kezeit, másként nem tud hozzáférkõzni. 

A KÉZ az ember számára az egyik legfontosabb kapcsolat a külvilággal.
Lehet fegyver, ami lesújt, ami védekezik, tilt, távol tart. Lehet a munka, a
gondoskodás eszköze, az ölelésé, az áldásé és a megadásé.

A molnár elborzad a gondolattól, hogy gyermeke kezét levágja, de a kí-
sértés olyan erõs, nem tud ellenállni, s beveti a biztosan célhoz vezetõ
fegyvert, az érzelmi zsarolást. Õ az, aki ártó szándékkal közeledik, de az
áldozat segítségét és megbocsátását igényli. „Segíts meg a bajban, s bo-
csásd meg a gonosztettet, amit elkövetek rajtad!” Csak magával törõdik,
lánya helyzetébe nem tudja magát beleérezni. Az empátia teljesen hiány-
zik belõle. Mit tehet a lány? Olyan embertõl jön a támadás, akinek érzel-
mileg is kiszolgáltatott. Odanyújtja a kezét. Nyilvánvaló, hogy kezeinek
levágása csak szimbolikusan értendõ. Azt fejezi ki, hogy sikerült megtör-
ni az ellenállását, nem tud tovább védekezni, s megtapasztalja a teste fe-
letti önrendelkezés elvesztését. 

Ha egy gyermek többször kénytelen szembesülni azzal, hogy viselkedé-
se ellenére sem tud bizonyos negatív következményekre befolyással lenni,
akkor passzívan kezd viselkedni, s kísérletet sem tesz a veszély elhárításá-
ra. Az elesettség érzése aktivizálódik benne. A célirányos ellenállás értel-
metlensége, szerzett tehetetlensége személyiségvonásként rögzõdik ben-
ne. Már nem tud mást tenni, csak sírni és sírni. Addig sírni, míg a köny-
nyek tisztára mossák a csonkokat, vagyis a lélek tiszta marad, nem mocs-
kolódik be, s az ördög elveszíti minden hatalmát. Nem tud mit kezdeni e
meggyalázottságban is megnyilvánuló tisztasággal. Az árnyékrészét le-
gyõzõ molnár azt ígéri lányának, hogy a meggyalázása árán szerzett gaz-
dagságért/életerõért cserébe, élete végéig tejben-vajban füröszti majd. A
lánynak van ereje nemet mondani, s kilépni ebbõl a torz kapcsolatból. A
sorsra bízva magát útnak indul. 
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A hátára kötött karok szimbolizálják az elárultság, megalázottság, meg-
gyalázottság terhét.

Napkeltekor elindul, estére a király kertjéhez ér, de nem tud bemenni,
mert víz veszi körül. A víz romboló s egyben életadó, teremtõ erõ is. Itt
nyilvánvalóan táplálja a kertet, és védi azt.

A KERT a pihenés, a magány, a gondolkodás, a misztikus megvilágoso-
dás tere. A megszelídített és mûvelés alatt álló lélek jelképe, a világtól va-
ló elvonulás lehetséges formája. Az Úristenhez fordul imájával. Megjele-
nik egy angyal, akinek segítségével bejut a kertbe, ahol egy gyümölcsfa áll.
Számozott körték lógnak rajta. Elfogyaszt egyet róla.

A KÖRTE a remény és a jó egészség jelképe. Nõi szimbólum. Krisztus
ember iránti szeretetét példázza. Az ima, az angyal jelenléte a lány köz-
vetlen kapcsolatát igazolja az égi, szellemi felé. A körtefa szimbolikája az
almafáéval rokon. Idõt álló fa. A lány most a holdfényben a körtét fo-
gyasztva a nõi minõséget szívja magába. A kertész ugyan észreveszi õt, de
mivel vele van az angyal, az égi, szellemi lény, nem háborgatja. A lány a
bokrok közé rejtõzve a kertben marad.

A kert a királyé, aki jó gazda módjára rendbe tartatja, s felügyeli tulaj-
donát. Észreveszi a hiányt. A kertész beszámol a történtekrõl, s a király
úgy határoz, személyesen gyõzõdik meg a dolgok felõl. Magával hozva
egy papot is, várják a lányt, aki éjfélkor az angyal kíséretében elõ is jön,
megint elfogyaszt egy körtét. A királynak nincs közvetlen kapcsolata a
szellemiek felé, ezért van szüksége egy közvetítõre, egy papra, aki meg-
szólíthatja a mindenkitõl, csak Istentõl el nem hagyott lányt. A király
megígéri, hogy õ sosem hagyja el, palotájába viszi, s mert olyan szép és
jámbor megszereti, ezüst kezet csináltat neki, feleségül veszi. Mi készteti
a királyt, hogy palotájába vigye? A szánalom? Vagy csak egy különleges
lény birtoklásának a vágya? Talán mindkettõ. A leány szép és jámbor.
Nem aktív részese, hanem elviselõje az eseményeknek. Nem tiltakozik,
elfogadja a király által kínált életet, hisz olyan ígéretet kap, amiben bízni
lehet. Ezüst kezeket kap. 

Az EZÜST a tisztaság, a hûség, az õszinteség kifejezõje. A megtisztított
vonzalmak jelképe. Az ezüst az arany utáni második minõség. Az arany
férfi, az ezüst nõi minõség. Az, hogy a lány ezeket a kezeket elfogadja, azt
jelzi, hogy érzelmi élete kezd helyreállni, elindul a nõvé érés útján. Nem
fordul el az égiektõl, de már tud a környezetére rezonálni. Õ is vonzódik
a királyhoz. 

Egy év múlva a királynak háborúba kell mennie. Anyjára bízza az ifjú
királynét, meghagyva: „Ha gyermekágyba kerül, jól tartsátok, és gondo-
san ápoljátok, s rögtön írjátok meg a hírt egy levélben!” A királynénak
gyönyörû kisfia születik. A hírvivõ azonban elalszik egy patak partján,
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megjelenik az ördög, kicseréli az üzenetet. A király arról értesül, hogy fe-
lesége egy váltott fattyat hozott a világra. 

A VÁLTOTT FATTY –– vváállttootttt ggyyeerrmmeekk a néphit szerint az ördög és boszor-
kány torz szülötte, akit a világra jött rendes gyermekkel a gonoszok kicse-
rélnek, ha a háziak nem vigyáznak. 

Mit gondolhat most a király? Azt-e, hogy felesége a látszat ellenére nem
is égi lény, hanem egy boszorkány, vagy egyszerûen csak azt, hogy nem jól
vigyázott a megszületett gyermekre, anyai feladatát nem jól látta el? Gya-
nú fészkelõdik a szívébe?

Megijed és elszomorodik, de királyhoz méltón viselkedik. Igaz érzelme-
it bizonyítja, hogy nem fordul el a királynétól a kedvezõtlen hír hallatán.
Azt üzeni vissza, tartsák jól a királynét, míg haza nem érkezik. Az ördög
megint ott vár a patakparton, s az alvó hírnök zsebébe újra és újra egy má-
sik levelet csempész. Az utolsóban az áll, meg kell ölni a királynét gyer-
mekével együtt, szemét és nyelvét bizonyságul ki kell vágni.

A HÍRNÖK elalvása a múlt beleszólása a jelenbe. Az apában feléled a ré-
gi vágy. Szokták mondani: az ördög nem alszik, csak szendereg. Figyel és
vár. Vár az alkalmas pillanatra. A király távolléte az. Elõször csak viszály
szításával próbálkozik. A királyt nem tudja eltántorítani a feleségétõl,
ezért egyre dühösebb, s a végén már életet követel. (Ha enyém nem vagy,
másé sem lehetsz.)

A lány szemét azért kell eltávolítani, hogy ne fogadhassa be a fényt,
megszakadjon kapcsolata az istenséggel. Nyelvének kivágására azért van
szükség, mert erkölcsi állapotáról tenne tanúbizonyságot. S akkor az ör-
dög – aki a lányban élõ félelmetes és ellenséges apaképet, mint archetí-
pust is szimbolizálja – nem tudná birtokba venni õt. A gyermek isteni
adomány, elveszejtésével teljes az ördög diadala.

A király öreg édesanyja és a királyné között bizonyára jó és szeretetteljes
kapcsolat van. Ezért nem tudja megöletni a parancs ellenére sem a lányt az
öreg királyné. Szarvastehenet áldoz helyette, s gyermekét a hátára kötve út-
nak indítja a királynét. Most van csak igazán bajban a szerencsétlen asszony.
Kitaszítják abból a közegbõl, ahol szeretetben, gondoskodásban, ápolásban
volt része, ahol gyógyulásnak indult teste és lelke. Ahol megtapasztalta a po-
zitív anyai hozzáállást. Mit kezd egy hátára kötözött gyermekkel, mikor még
magát sem tudja ellátni? Megint a sorsra, és az isteni jóakaratra kénytelen
magát és gyermekét bíznia. Ahol a tisztaság és az isteni jóakaratban való hit
jelen van, ott az isteni kegyelem megnyilvánul. Az Úr angyala megjelenik,
egy házikóhoz vezeti, ahol az a felírat áll: „Itt bárki ellakhat.” A házból ki-
jövõ hófehér szûznek, Isten angyalának segítségével megszoptatja gyerme-
két, s hét évig marad a házban, ahol jó sora van. Az angyali gondoskodás és
útmutatás mellett újra kinõnek karjai, kapcsolatot teremthet a külvilággal, s
vélhetõleg megtanulja nem csak magát, de gyermekét is gondozni.
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A király közben hazatér. Látni akarja feleségét és gyermekét. Öreg édes-
anyja tudtára adja, mi történt. A király keserves sírásra fakad, s megfogad-
ja, addig megy míg meg nem találja feleségét és gyermekét, s közben nem
eszik, nem iszik. Hét évig bolyong, míg elér a házhoz, ahol a felírat áll:
„Itt bárki ellakhat.” 

Vajon miért vezekel a király? Hisz látszólag nem tett semmi rosszat a
királyné ellen. Minden hamis levél ellenére nem kívánt neki rosszat, arra
adott parancsot, hogy tartsák jól. A Gonosz cselvetésérõl nem tehetett.
Nem tehetett? De igen! Õ teremtette meg hozzá az alkalmat. Magára
hagyta a királynét, más gondjaira bízta. Ahelyett, hogy maga ment volna
a királynéhoz meggyõzõdni az igazságról, leveleket küldözgetett. A leve-
lek a királynét nem szólították meg. A levélváltás a feje felett történt. Tán
nem is tudta, kinek a bûnéért kell szenvednie ismét. A megfelelõ figyelem
hiánya a bûn, ami terheli a király lelkét. Testi vágyainak megfékezésével
bûnbánatát fejezi ki. A lelki életében elkövetett bûn jóvátételére pedig a
szeretet indítja.

Ott áll hát a ház elõtt, ahol a felirat szerint bárki ellakhat. Bárki. A bû-
nös és a bûntelen is. Az angyal üdvözli, megkérdezi honnan jött, étellel –
itallal kínálja, de a király nem nyúl semmihez, állhatatosan kitart fogadal-
ma mellett, miszerint nem eszik, nem iszik, míg az övéit meg nem talál-
ja. Lepihen, s arcára kendõt borít. Az arcra borított kkeennddõõ a gyász, a bûn-
bánat, a szomorúság jele. Az angyal, aki mindent tud, odaküldi a király-
nét gyermekével együtt az alvó királyhoz, akinek arcáról lehull a kendõ.
A királyné felismeri õt, a kendõt fölveteti gyermekével, s visszatakartatja a
király arcát. A népi szimbolikában a kendõ nem csak a gyász, bûnbánat
és szomorúság, hanem a hûség jele is. Megoldása vagy levétele a hûtlen-
ség jelképe. A király arcáról véletlenül lehulló kendõ visszatétele, a király-
né hûségének a kifejezése. A király álmában meghallja a királyné és gyer-
meke közötti párbeszédet, s akarattal csúsztatja le arcáról a kendõt. A
fiúcska, akit Sokfájdalmúnak hívnak ekkor kifakad, hogy ez a vadember
nem lehet az õ atyja, mert õ csak a mennybéli atyáról tud, akihez imád-
kozik. Földi apához nincs köze. 

A király ekkor felkel, s az asszony kiléte felõl tudakozódik. Mikor az an-
gyal kihozza a kamrából az ezüst kezeket, akkor bizonyosodik meg vég-
leg arról, hogy feleségét és gyermekét találta meg. Megcsókolja õket, a bá-
natkõ lehullik szívérõl, és felvidul. 

Még egyszer együtt étkeznek Isten angyalával, majd hazamennek a ki-
rály öreg édesanyjához, aki bizonyára boldogan fogadja õket, s bölcs be-
avatóként segíti a királynét. Király s királyné újra házasságot kötnek, az-
tán boldogan élnek, míg meg nem halnak. 

Különleges egy ház, melyen az a tábla lóg: „Itt bárki ellakhat.” Bûnös
vagy bûntelen, itt kegyelmi támogatásban részesülhet mindenki. Itt egy
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angyal szolgál, aki teljesítve az isteni parancsot: lelkeket ment. Az égit kö-
zelíti a földihez, a földit felemeli az égihez. Mert az Isten angyalával együtt
étkezni nem más, mint az ember önmagára találása oly módon, hogy be-
fogadja a szellemi, az égi minõséget, miközben két lábbal a földön áll.

A király és a királyné hét évig tartó belsõ küzdelemben érték el, hogy lé-
lekben megújuljanak, egyenrangú társai legyenek egymásnak. A királynak
fel kellett emelkednie a hétköznapiságból, lelkét és szellemét is megnyitni
az isteni, az égi felé. A királynénak az átélt trauma után meg kellett tanul-
nia, hogy az életben maradáshoz, a teljes élethez nem elég szellemi lény-
nek lennie, kapcsolatot kell teremtenie a külvilággal. A testérõl, a földi vá-
gyakról is tapasztalást kell szereznie. Mindezt annak érdekében is, hogy
gyermeke ne a Sokfájdalmú, hanem a Sokörömû névre hallgathasson.
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