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GYÁRFÁS ÁGNES 
 

A Szondi-féle négy ösztöntengely és a magyar népmese 
 

 
A természettudományos és a szellemtudományos 
lélektan között az első híd, amely a kísérleti 
pszichodiagnosztika számára is lehetőséget adott 
az ember lelki kérdéseinek felismeréséhez. Ez a 
pszichodiagnosztika számára is járható utat muta-
tott, de a lelki nevelés és lelki gyógyítás terén is 
javallott módszer esélyét biztosítja a Szondi-féle 
teória. 
 A lélektan éppoly régi, mint bármely valóság-
tudomány, tehát nem fiatalabb sem a történelem-
nél, sem a fizikánál, viszont sokkal később vált el 
az egyetemes bölcselettől, mint akár a fizika, akár 
a történelem. Mivel a történelmi 2000 év alatt az 
ŐS-ISten tan háttérbe szorult, a lélektan a speku-
latív filozófia hatáskörébe hátrált. 
 Miért jelent ez nekünk gondot? Természete-
sen azért, mert a tudományt vagyis a pszichológiát 
a lényegétől vagyis a lélektől ez a módszer meg-
fosztotta, s a lelket, mely Isten lényének tartozéka 
leparancsolta a földi szférába az anatómia, a ve-
gyészet, a klinikák világába, és ettől kezdve a lé-
lektan kérdése kezelhetetlenné vált. 
 Ennek megértéséhez a magyar lélek formáját 
ismernünk kell és ez a Halotti Beszéd tartalmán 
belül sikerrel megközelíthető. Van egy magyar 
népszokás a Csikszenttamás népe előtt ismert 
húsvéti szánkóhúzás, amely az „ERŐS ŐSRE” 
utal. A szánkó a KAL (L 322) erős szavunk ősi 
képe:    

Az IS, ŐS, US az ősi lélekerő (L 122):  
A GA (L 319) az őstej, ősanya/g/:    
Együtt USKALGA, az élet szellemi, lelki és 
anyagi valósága. Ezért húzzák a szánkót tele fe-
nyőgallyal kizárólag férfiak, mert az élet erede-
tében az IS, US, ŐS hímnemű. A GA a tej nő-
nemű. A Kal pedig a megdönthetetlen erő. A mi 
hitünk ezen a képen pihen és ettől erős. Ez a ma-
gyar hitelv lényege. 
 Szondi Lipót nem ismerte az ősi mezopo-
támiai írásokat, de ismerte a magyar népmesét és 
megérintette a mesék bölcseleti, mélysége. Meg-

értette a filozófia és a bölcselet közötti    különb-
séget és elsőként fejtette ki a bölcselet, mint ma-
gyar észjárásbeli jelenség meghatározását. Mél-
tatója Noszlopy László erről így ír: 
 „Az ő iránya mindeddig meg tudott maradni 
empirikus módszerű valóságtudománynak, min-
den filozófiai spekulációval való összekeveredés 
nélkül. Azonban el tudunk segítségével hatolni a 
léleknek olyan mélyéig, amelyek már bölcsessé-
get, élet és világszemléletet jelentenek, jóllehet, 
nem léptük át a tudomány illetékességének kö-
rét.” (Sorsanalízis 21-28. old. In: FEJEZETEK a 
magyar lélektanból. MBE. 1998.) 
 Szondi Lipót a sorsanalízisében olyan kérdé-
seket feszegetett, melyről a filozófia ez a jelleg-
zetes európai diszciplina soha nem írt, mégpedig 
az ösztönéletet kérdezte meg a velünk hozott kül-
detés felismerése, kezelése és teljesítése tárgyá-
ban, s ezzel jóval átlépte a „tudomány illetékessé-
gének körét” mivel az ösztönélet működésének 
törvényszerűségéhez a mesehősök karakterén át 
közeledett. 
 Szondi irányítható fatalizmusnak nevezte azt 
a sorsszerűséget, amely mindnyájunk életében fel-
mutatható irányelv, de a mesehősök története erre 
épül. Az ösztöntan, melyet felépített átível a szü-
letés előtti sorskérdésre is. Az ember sorsát ösz-
tönei döntik el, s ezt magával hozza a világra, őse-
itől örökli. Az ember nem véletlen, hanem hatá-
rozott terv szerint születik, s éli le életét. E szerint 
választ barátot, pályát, élettársat az ember és e 
szerint választja eszményeit, sőt e szerint beteg-
szik és hal meg. Ámde ez a fatalizmus irányítható, 
mert ugyanazt az ösztönt sokféle úton élhetjük 
meg. 
 Ösztöneinket kiélhetjük egyenes vagy kerülő-
utakon, eredményesen vagy sikertelenül, őserede-
ti nativ síkon vagy szocializálva esetleg szinte éte-
ri síkra emelve, lelki-szellemi síkon. 
 Szondi is megemlít ösztönkettősségeket, de 
tovább gondolva teóriáját, úgy véli, talán csak 
egyetlen egy ösztön van, de annak négyféle válto- 
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zata, egymással szoros egységben. A négy ösz-
töntengely mindegyike két-két ösztöntényezőre 
bontható fel. 
 

 

 

Az élet kétesélyes játék 
 
 

 Mint a kártyában: ütöm vagy nem ütöm. Igen 
ám, de van olyan szabály is, amikor muszáj rá-
tenni színre a színt, ha tetszik, ha nem. Akkor 
valójában hány esélyünk van? Annyi, ahány féle 
játék és ahány parti létezik, vagyis megszámlálha-
tóan végtelen, mint a Világmindenség. A válasz-
tási esélyek meséje Az aranyhajú lány. (Magyar 
népmese. Elemzi Gy. Á. MBE. Miskolc, 2000.). 
Milyen kérdések forognak kockán: 

- Kibontakozik-e az ősködből, a formátlan 
káoszból a jéghegyek világából, a kidőlt-bedőlt 
kemence mellől egy élő, lakható földi világ 

- A sokáig meddő asszonynak születhetik-e 
szűznemzéssel gyermeke 

- Megtalálja-e a 99 fiú azt a házat, ahol 
ugyancsak 99 lány található 

- Jó-e ez a ház, nekik való-e az a család 
- Mi jobb az éberség vagy a Vízöntő lágy 

mocsara 
- Két út áll előttem... 

 
 

Ki kaphatja meg 
az isteni karakter jegyét  

 
 

 Jól kibontakozik a meséből a kétféle ember-
típus figurája. A fiúk közül 98 „más” utat választ, 
nem tart a 99. fiúval az aranyhajú lány meghó-
dítására. Nem küzdenek, nem járják ki a beavatás 
lépcsőit, hanem a könnyebb utat választják. Az 
isteni karakter jegyét az kapja meg, aki megküzd 
érte, aki saját neveltetését felvállalja, s az ösztönei 
diktálta baklövéseket jótettekkel, bátor tettekkel, 
s magával a küzdelemmel, mint tanúbizonysággal 
korrigálja. Az isteni karakter jegyét a mesében az 
nyeri el, akinek rosszak a lapjai, de nem csal a já-
tékban, színre színt tesz, mégis megnyeri a partit.∗ 

                                                 
∗ (A siker valószínűtlen esélyéhez találták ki a TAROKK 
játékban a P a g á t  u l t i m o  figuráját) 

 Ez a mese második fejezetében, a neveltetési 
szakaszban bontakozik ki. 
 A kis táltoslova megmondja a kis fiúnak, 
hogy bármit lát az úton, meg ne szólaljon, ne te-
gyen megjegyzést, mert ha megszólal, ha megjegy-
zést tesz, jaj neki! 
 Természetesen a kisfiú első dolga, hogy bol-
dogan kiabálni kezd, valahányszor egy-egy elszórt 
arany tárgyat látnak az út mentén. Jaj de szép 
arany káposztalevél, kacsatoll, lópatkó! A kis lova 
dohog, morog, mérgelődik. Megmondtam, hogy ne 
vedd észre, mégis felkiáltottál, már most mit csi-
náljunk: felvegyük, vagy ne vegyük fel. Mindegy, 
inkább vegyük fel, s menjünk tovább. 
 Csak az vethető próbatétel alá, aki empatikus 
lelkületű, aki örül az útszélre hullott aranyló tár-
gyaknak. Két rossz közül a kis ló a gazdája szá-
mára a nehezebb utat választotta. A küzdelmek 
útját, a küldetés útját. A kacsatoll egy kis jel arra 
mutat, hogy valahol egy arany kacsának is lennie 
kell. 

 
 

A döntés mint útjelző 
 
 

 Nem oldotta meg döntésünk a sorskérdésün-
ket, csak útjelzőt állított elénk. Mintha magunktól 
nem tudnánk, hogy úgysincs kiút, hanem beljebb-
beljebb merülünk a labirintusba, keressük annak 
legmélyebb világát, a lélek útjának értelmét. A 
földi megpróbáltatások nem a kaland kedvéért tör-
ténnek, hanem a lélek kibontakozásáért. Egyenes, 
sima úton a lélek nem nevelődik. Utálunk verse-
nyezni, mégis kénytelenek vagyunk átugrálni a 
léceket, mert különben nincs más választás. Ezen 
az úton, amelyet Életnek neveznek előre kell 
menni. Aki „más” utat választ, mint a 98 fiú, az 
letér az Aranyvárosba vezető útról, kiesett a ver-
senyből. Ők az élet becsapása. 

 
 

Ki valójában a 98 fiú  
 
 

 Közülük került ki a „két idősebb királyfiú” a 
mesében, s honnan ismerjük meg őket a minden-
napi életben? Ha jól körülnézünk és felismerjük a 
„mértékadó személyiségeket” akik a társadalom-
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ban megvonják a középszer mértékét. Aki feléjük 
kerül, mindenkit lekaszálnak. 
 Döntésük nem útjelző a labirintus mélyébe, 
az önmegismerés felé, nem az aranyhajú király-
kisasszony megtalálása felé ösztökél, hanem a 
„megélhetés” fogalma mentén a megéri vagy nem 
éri meg anyagi alapon álló kérdés megközelítése. 
Ez esetben teljesen mindegy, mit döntenek, mert 
egyik út sem vezet sem az önismeret mélyébe, 
sem az Örökkévalóság magasába. 

 
 

Fennmaradhat-e a világ  
a legkisebb fiú nélkül  

 
 

 Nos, ez a Világ sorsának választási esélye. 
Goethe szerint azért van a szemünkben valami 
Napszerű, hogy láthassuk a Napot. Ha nem lenne, 
nem láthatnánk. Szondi Lipót szerint a Világ sor-
sa összekapcsolódik velünk, azért van szemünk-
ben valami a Világmindenség különleges égitest-
jéből a Napból, hogy eggyé váljunk vele és em-
bertársainkkal. Egyek legyünk, ne legyen kü-
lönbség az élővilág teremtettjei között. Szondi 
szerint az érzelem és tárgya között a kapcsolat 
nem esetleges, hanem belső rokonságon nyugvó. 
A legkisebb fiú azért kereste az aranyhajú lányt, 
mert kereste a Napszerűt, a belső rokont, hasonló 
a hasonlót. Ettől kimagasló Szondi gondolkodás-
módja, mert nála minden ösztön az őseredeti síkok 
fölött magasabb síkokat is képvisel, magasabb 
formákban is megjelenik. Az ösztön megnemesít-
hető, átszellemíthető. Ezért, aki felvállalja az utat, 
az úton szétszórt arany káposztaleveleket, felvál-
lalja a rész helyett az egészet, a lapu helyett az 
egész káposzta megkeresését, aki nem elégszik 
meg a kacsatollal, de az egész aranykacsát is 
visszahozza az emberek számára a kihalt ősvi-
lágból, akinek nem elég a patkó, de az aranyszőrű 
csődört is visszaszerzi a jeges tenger másik part-
járól, az a teljes lelkű, az egészséges ember ide-
álja, aki elé bármilyen válaszutat varázsol a Sors, 
Ő biztosan a célba vivő középsőt tudja kiválasz-
tani.∗ 
 
 

                                                 
∗ Erre mutat rá Vörösmarty Mihály a Csongor és Tündében, 
mikor a „sík mezőben hármas útról” ír. Ezek jobbra, balra 
szerte futnak, de a középső „célra jut”. 

 

 

Hová vezet vissza 
ez a kimunkált ösztönélet  

 
 

 Akár az Én-kereső, akár a tárgykereső ösztön-
élet magas síkon kiterjed az emberiségre és kiter-
jed a Világmindenségre. Saját lelkünk mélyén az 
emberi ősök rétegeiből fakadó intuíció, vissza „az 
állati és növényi ősökig, sőt az élettelen anyag 
kezdeteihez való lehatolás, egészen a mindenek 
alapján rejtőző Tökéletességig” (Noszlopy i.m.  
26. old). 
 Az ember tehát kicsinyben az egész Minden-
ség, mikrokozmosz, és a megismerés nem jelent 
semmi újat, hanem abból áll, hogy saját mély-
tudatunkból felhoz valamit a szellem, ami mindig 
is megvolt bennünk. A nagy mindenség dolgait 
azért véljük megismerhetőnek, mert kivetítjük rá 
azt, ami bennünk él belőle. Ilyen alapon valóban 
ismerjük egymást... Ilyet azóta csak Pap Gábortól 
hallottam. 

 
 

Nem kettő, hanem négy 
 
 

 Valószínűleg Szondi is ismerte az egyiptomi 
mítoszt a világ keletkezéséről. Ahhoz, hogy a kelő 
és nyugvó Napnak tartója legyen, NUT egy tehe-
net tett alá, s a Nap ezen a tehénen minden nap 
megtette útját. A tehén kiterjesztett négy lába a 
négy égtáj, a négy évszak, a négy világfenntartó 
hatalom, a kereszténységben a négy apostol, az 
Évkörben a négy sarkalatos pont. Miután a sors-
analízis kettősségeken nyugvó elemeit áttekintet-
tük, a négy ösztöntengely szinte semmi újat nem 
mond, mert mind a négy egymás igenlése és taga-
dása. A négy pólus kettős voltának elemzése már 
terápiára is alkalmas, s ezen a ponton nagyon kü-
lönbözik a pszichoanalízistől. A pszichoanaliti-
kusok szerint az elfojtott gyermekkori élmények 
tudatosítása gyógyít. Szondi szerint a gyógyítás 
csak a helyes irányú ösztönkiéléstől remélhető, 
ami nem más, mint az ösztönök magasabb fokra 
való emelése, érzelmi-szellemi, szublimált formá-
vá való átlényegítése. A legkisebb fiú mellé ren-
delt a sors egy tanítót, a táltos lovat, aki meg-
nevelte. Minden gyermek mellé állít a sors egy 
nevelőt, aki eséllyel kísérhetné a beavatás útján. 
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Ez a nevelő egy láthatatlan középső tartóelem, 
ahogy Ezékiel leírta a kerekeken járó szárnyas 
lelkes állat borjúlábait, ahol mindenből négy volt, 
a négy négyfelé haladt, de valami középütt mégis 
összetartotta. Ettől a lelkes állat biztonsággal ha- 
ladt, sőt repült is. 
A négy ösztöntegely a következő: 
 - Nemi ösztön, a legfontosabb. Bors vitéz a 
Szép Júlia... című mesében szűzen fogant, s első 
eszmélése, hogy elmegy megkeresni Szép Júliáját, 
akit neki még születése előtt megígértek. 
 - Az érzelmi és indulati élet tengelye. Kiélés 
és elfojtás. A kis fiú Az aranyhajú lány c. mesé-
ben fellelkesedett, mikor a szép aranytárgyakat 
meglátta. De a lelkesültség tovább repítette őt a 
cél felé, tehát az efemer érzelmek szublimálhatók 
magasabb rendű célok eléréséhez. 
 - Én kialakító ösztön, ami a feladatok felvál- 

lalásában nyert magasabb formát. 
 - Tárgyakhoz, örömforrásokhoz való kötődés.  
Ha ez nem lett volna, a kis fiú nem ment volna el 
a banyához az arany káposztáért, meg az arany ka-
csáért. Ragaszkodott az aranyhajú lányhoz, akit 
még a bölcsőben rengetett, ragaszkodott a szép 
tárgyakhoz, melyek szinte hozzákéretőztek útköz-
ben és elhitte az öreg királynak, hogy nem elé-
gedhet meg a részletekkel, hanem a teljességre 
kell törekednie. 
 
 Szondi fényképeket készített, s a beteg vá-
lasztott közülük szimpatikus és ellenszenves arco-
kat. Analízisre használta módszerét, hogy lappan-
gó ösztönadottságok alapján felfedezhesse a beteg 
lelkében lezajló folyamatot egy láthatatlan törés-
vonal örvénylésében. 
 
 
 
 

 

Mécs László 
 

A királyfi három bánata 
 

 
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. 
 
A többiek láttak egy síró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a szép napkorongot. 
 
Maga adta nékem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, 
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. 
 
Isten tudja honnan, palástot kerített,  
aranyos palástot vállamra terített, 
fejem fölé égszín mosolygást derített. 
 
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, 
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, 
mint királyi ember királyi urának. 
 
Amerre én jártam, kövek énekeltek, 
mert az édesanyám izent a köveknek, 
szíve ment előttem előre követnek. 
 

Amíg ő van, vígan élném a világom, 
nem hiányzik nekem semmi a világon, 
három bánat teszi boldogtalanságom. 
 
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni 
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, 
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? 
 
A másik bánatom: hogyha ő majd holtan 
fekszik a föld alatt virággá foszoltan, 
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. 
 
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, 
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: 
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. 
 
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 
az én köszönetem így is kevés volna. 
 
Hogyha a föld minden színmézét átadom, 
az ő édességét meg nem hálálhatom, 
ez az én bánatom, harmadik bánatom. 
 


