
Tanlllmány

Antalfai Márta dr.

A noi személyiségfejlodés elemzése
a,magyar népmesék tükrében

(Bognár 1996)

A mesék varázslatos lelki birodalma engem is csak a
bepillantásig engedett eljutni, és ezért szándékom sem
lehet több, csak annyi, hogy megnyissam ezen lelki tit
kok kapuját a közös bepillantás reményében.

Tanulmányommal további célom, hogy közel hoz
zam azt a világot, amely mindannyiunkban a gyermek
kort idézi fel, azt a sokunkban már rég eltemetodött vi
lágot, amelyben még oly közel voltunk a teljesség él
ményéhez. A teljesség és egység vibráló érzéséhez,
amit tudattalanul talán azóta is keresünk. "Gyerekko
rLlnkban meg kellene haImIlIk, wdásl/nk csÚcsán, aláza
tI/nk magasán" - írja Pilinszky János az Egy életen ke
resztÜl cÍmu versében (PilillSZt..')' 1981). "Mi törjÜk
össze, mi magI/nk, azt, ami egy és oszthatatlan" - ol
vashatjuk a versben. A világegyetem egységes és egy
lényegu szövedékébol a születésscI megtörik a teljes
ség, fejlodésre ítéltségünkkel elindul a differenciálódás.

Írók, költok, muvészek mindig is tudták, amit a tu
domány hozzájuk képest késve fogalmazott meg. Bog
nár Gusztáv, kortárs költo sorait idézném, aki azt a
megrázó pillanatot örökíti meg versében, amikor a vég
telenség os-tudatából, az én-tudat kezdetleges állapota
eloször kiemelkedik.

Brokátok közt a napfény,
színes játéka volt az elso,
mikor a testbe összevont én
határán szétvált a kiilso és a belso.

Világ báránya lI/pIIS in fabl/la,
a jelen ido vitrinében égek!

(Pilinszky János: Van Gogh)

Közös szellemi kalandra és együttgondolkodásra hívom
az Olvasót, kulturális örökségünk egyik csodálatos vi
lágába: a mesék birodalmába. Brigitte Jacobs, jungiá
nus pszichoterapeuta, az Izisz egyiptomi istennotol a
keresztény Máriáig cÍmu tanulmányát azzal a fogada
lommai kezdi, hogy az általa idézett Ízisz istenno kinyi
latkoztatását muvében respektálni fogja, nem lebbenti
fel a titkok fátylát. Ízisz üzenete így szól:

Minden én vagyok, ami itt jelen van, elmÚlt és el
jövelldó, / Fátylamat Izalandó még nem lebbentette fel.

(Jacobs 1996).
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Versének folytatásában szembetaláljuk magunkat azzal
a világgal, amely a megszületett új egyednek egyszerre
ismeros és ismeretlen: a kollektív tudat és egyben a
kollektív tudattalan világával.
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Szerzo a magyar népmesék elemzésével a no személyi
ségfejlodésének sajátos - a férfiakétól eltéro - vonásait
mutatja be. A meseelemzések a jungi analízisre és ter
minológiára épÜlnek. A tanulmánya noi archetípusokat
celllripetális, a fétfit centrifl/gális eroként értelmezi. A
meseelemzések és a pszichoterápiás tapasztalatok alap
ján mindkét nemnél feltételezi mind a pozitív, mind a
negatívanima, illetve animusz archetípusok potenciális
létezését, manifeszt vagy lateflS megnyilvánulási for
máit.

A "Magyar mese és mondavilág " 777 meséjébol gycíj
töttük össze azokat, amelyekbell lloi foszereplo van. Az
elemzések után nyolc kategóriát állítottl/nk fel. Ezek
megegyeznek a személyiségfejlodés llyolc szakaszával.
Az elemzések összességÜkben a llO személyiségfejlodé
sének végtelen dillamizml/sára ml/tatnak rá, emelkedé
sekre és siillyedésekre, olyan eroterekre a személyisé
gen belül, melyek által érvényesülhet és életre kelhet
oseillk képsora.
Kulcsszavak: személyiségfejlodés - kollektív wdat 
kollektív tudattalan - archetípus - animusz - anima 
családi wdat - családi wdattalall - trallszcendelltális

tlIdat - ostudat - centripetális - centrifugális - vertiká
lis ero - horizolltális ero - komplementaritás - projek
ció - illtrojekció

Womell's development of personality, its character
istics, its differelltiation from mell's are ShOWll ill this
lecwre witlz ali analysing of Hungarian fait)' tales. The
analyses IIsed the JClllgian analytical metlzods and
terminology. Womell's archetypes are regarded as a
kind of centripetal strellgth, men 's as a centrifl/gal one.
On the bases of tize analyses of fait)' tales and of
psyclzoterapeutic experiences for botlz sexes, it is
sl/pposed a potential existence of the archetypes of the
positive and negative allima and alliml/s.
/t cOl/ldbe created eight categories, collectillg the fait)'
tales from a book containillg 777 of it, eaclc havillg a
lady tize main character. These categories are fit to the
eight sectiollS of the development ofpersonality.
/n the whole the analyses show the womell's extremely
dynamism of the development of personality,
demonstrate elevatiOlcs and depressions alld fields in
the personality, with which can sllcceed alld come to
life ollr ancestor's images.
Key words: development of personality - collective
consciollsness - collective IIfcconsciol/sness - arclcetype
- animIIS - anima -.family consciol/sness - family
clllconsciol/sness - transcendental consciol/sness 

ancient consciol/sness - centripetal - centrifitgal 
vertical strength horiZOlctal strength - complementarity
- pro;ection - intro;ection
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Nyitott, bokrokkal ékes
park volt a lIag)' kastély mögött,
és bem az osök képes
pallteollja orködött.

A mesék világa a maga egyetemességével megpróbálja
el6varázsolni a végtelen kimondhatatlan egységét, ami
re egész életünkben vágyakozunk. Ezt az egységet,
amelyet megélhetünk vonzódásaink és kapcsolataink
láthatatlan szálai ban, a mesék világa láthatóvá teszi
számunkra a fordulatokban, kalandokban, bonyolult
kapcsolatrendszerekben b6velkedo cselekménysorával.

A végtelenség tengerébol felbukkanó tudat, mint a
mesében a Kis HableállY, részben a külvilág függvé
nyében differenciálódik és szerencsés esetben végigjár
ja azt a fejlodési utat, amelynek során ismét - már egy
magasabb szinten - visszatér az egységhez. Andersen
Kis Hableánya az óceánból kiemelkedve az égbe jut,
végigjárva a no személyiségfejlodésének mind az öt
jungi stációját. Sell6ként születése jól szimbolizálja a
születés örök titkát, az egyetemes világból, a kozmosz
ból való kiszakítottságunkat. A Kis Hableány jungi elso
stációja: testet öltöttsége; majd második stációja: helé
lIaijelellsége, egy negatív animájú tengeri boszorkának
köszönheto. Segítségével élhet a földi világban, amiért
már áldozatot kell hoznia: földi létezéséhez örök fájda
lom kapcsolódik. A királyfihoz fuz6do szerelmével éri
el személyiségfejlodése a jungi harmadik fokozatot, a
lelkiséget. A királyfiról való lemondással, (egyben a
személyiségébe épülésévei) a belátás, a tudatosadás fo
kozatát, így az intellektuális nÓI identitást is magáénak
tudhatja. Végül éppen ezzel a belátással, majd megvilá
gosodással emelkedik fel a spirituális szintre, s éri el a
jungi szó fiai bölcsességet, vele együtt a szellemi világ
ban a halhatatlanságot.

A Kis Hableány alakjában a mese jól érzékelteti in
dividuációnk kapcsolatokkal teli, mégis magányos út
ját. A tilzallyi kecskekörmök királylányának élete lefelé
ível, kecskéivel és az ot elpusztítani szándékozó bo
szorkával együtt visszasüllyed a tengerbe, a tóba, a Ba
latonba. Emelkedések és lesüllyedések végtelen dina
mizmusa, olyan eroterek a személyiségben belül, mint
a világegyetemben.

" ...azok a funkciók és tulajdonságok - írja Karin AII

dertell jungiános pszichoterapeuta -, amelyeket nem hí
vunk életre, nem lesznek a további fejlodés eleven ké
szenléti rendszerévé, megmaradnak a tudattalan vizé
ben, avagy elenyésznek a 'megvalósítás-potenciálok'
óceánjában. Képletesen szólva, megmaradnak alaktalan
víznek." Ahogya szerz6 írja, A víz szimbolikájáról cí
mu muvében: "a racionális tudat túlságosan egyoldalú
és csak egyes területeket képes felfogni. Ami tegnap tu
datos volt, az ma már talán ismét elsüllyedt és helyette
ismét újabb tartalmak merülnek fel a tudattalan ból. A
totális tudat, létünk totális felfogása nem lehetséges" 
vallja AllderteJI (1997).
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Az emberiség mégis mindig megpróbálta, megpró
bálja a lehetetlent. Létezésünk egyetemességének meg
ragadásához talán a mesék és mítoszok a legsikeresebb
próbálkozásaink. A mesék-mítoszok különleges anya
ga, amellyel dolgozik: a szimbólum.

A szimbólumok lelki élményvilágunk surítményei. Eze
ket a surítményeket, amelyek elodeink életében, az év
századok során felhalmozódtak, osképek formájában
génjeinkben hordjuk. Ezen lelki élmények mint szim
bolikus surítmények alkotják tudattalanunk végtelenbe
veszo világát, ahol meséink, mondáink, mítoszai nk os
vázait is megtalálhatók.

"A mese - írja JUllg - mint a lélek spontán, naiv és
nem reflektált terméke, bizonyára nem tud mást kimon
dani, mint azt, ami épp a lélek." "A mesében - akár
csak az álmokban a lélek beszél magáról... archetípusos
képekben, úgynevezett Gestaltokban. Ezek az archetí
pusok a tudattalan autonóm tartalmai" (1948). A me
séknek éppen ezen tudattalan és autonóm sajátossága
révén lehetséges az, amit Estes-nél olvashatunk a me
sék lényegérol: "u. a mesék és mítoszok olyan egyértel
mu térképet oriztek meg számunkra a múlt tudásáról és
gyakorlatairól, amelyeknek segítségével a jelenben is
eligazodhatunk" - írja a szerzo (1996).

Jelenünk egyre bonyolultabbá váló világában,
amelyben az eddig legevidensebb törvények, tudo
mányos trendek kérdojelezodnek meg (ahogy azt a
posztmoderneknél is olvashatjuk), bizonytalanság és
káosz-érzésünk egyre no. Ilyenkor különösen jó a me
sékhez fordulni, mint osi böIcsességek tárházához.

Írásomban a no személyiségfejodésérol vallott néze
teim ismertetését ígérem, a magyar népmesék elemzé
sén keresztül.

Miért éppen a mesékben keresem a személyiségfej
lodés folyamatát és struktúráját? A válaszhoz Jungot és
tanítványait hívom segítségül. JUllg azt írja, hogy "a
pszichés struktúra elméletét nem a mesékbol és míto
szokból vezették le, hanem, az az orvosi és pszicholó
giai kutatások tapasztalatain és megfigyelésein alapul
és csak másodsorban találta meg megerosítését az ösz
szehasonlító szimbólum-kutatásokon keresztül" (1948).
Ha ez így igaz, akkor viszont a fordítoÜjának is igaznak
kell lennie. Ezért írhatja Jung, hogy a mesék vizsgálatá
val megismerhetjük az ember összehasonlító anatómiá
ját.

"Sok európai, japán, kínai, afrikai mese elemzése
után az ember arra az eredményre jut, hogyameséknek
van valamilyen alapveto struktúrája, ami örök" - olvas
hatjuk a Jung-tanítványtól, Maria Louis VOll Frallztól
( 1998).

Meglátásom szerint a psziché struktúrájának tanul
mányozásán túl a mesék kiválóan alkalmasak fejlodési
folyamatok vizsgálatára is. Cselekmény soruk, hoseik
életú0a legtöbbször ideális személyiségfejlodést tükröz.
Ez az ideális fejlodés az egyes emberi sorsokban csak

Pszichoterápia VlIl. évf 1999. március 105-118. oldal



ritkán realizálható. Az életben pedig még kevésbé lát
hatók sikeresen végigvitt individuációs utak. Ezért a
mese ilyen értelemben is fontos ideál és igazodási pont,
nem csak a fejlodo gyermeki személyiség számára, ha
nem nekünk felnotteknek is, hiszen a mesék arra is

utalnak, hogy személyiségfejlodésünk nem zárul le a
biológiai felnotté válás idoszakával.

Sok mese története szól arról, hogya felnotté vált,
egymásra talált párnak újabb és újabb megpróbáltatáso
kat kell kiállnia, újabb és újabb aspektusokat kell be
építeniük személyiségükbe', régi énjüknek újból és új
ból meg kell halnia, egy-egy idoszakra el is kell sza
kadniuk egymástól, hogy egy magasabb fejlettségi
szinten újra egymásra találhassanak. Az egyensúlynak
újra és újra fel kell bomlania, egy fejlettebb kapcsolat
érdekében. A változás örök. Jól tükrözi ezt a háromezer

éves Ízisz mítosza, ahol az istenno pozitív aspektusú
animuszának - amelyet testvére, Ozirisz képvisel 
többször meg kell halnia, negatív animusza Szét által,
hogy új és új formában újjászülethessen. Ízisz, tudatta
lanjából így újabb és újabb tartalmakat építhet szemé
lyiségébe, melynek eredményeképpen Egója fokozato
san átadja helyét a Selbstnek, s ezáltal Ízisz istennoi
mivolta Ré napistennellesz egyenrangú.

A népmesék tanulmányozása során hasonlót tapasz
taltam, mint von Franz, aki szerint a mesékben sokkal

kisebb nyomot hagynak azok a kul túrák, amelyekben
megjelennek, mint a mítoszok esetében. Ezért a mesék
egyetemesebb megnyilvánulásúak, tartalmuk és szerke
zetük sok hasonlóságot mutat. Közös, egyetemes szim
bólumok, tartalmi és formai elemek találhatók bennük,

mint ahogy a Vízözön és teremtésmítoszok is megtalál
hatók az egész világon. Az egyes mesék közötti finom
különbségek is vizsgálódások tárgyai lehetnének, de
mivel az általános vonások és struktúrák meghatáro
zóbbak, ez kihívást jelent arra, hogy trendeket, szemé
lyiségfejlodési vonulatokat, általános szabályokat ke
ressünk bennük.

A 777 magyar népmese gyújteménybol (Benedek
1995) válogattam ki azon meséket, amelyekben fosze
reploként vagy meghatározó szereploként jelenik meg a
nó. A no személyiségfejlodésének sajátos vonulatára Az

istenhegyi székely leán)' címú népmese elemzése során
figyeltem fel (AlItalfai 1997). Mint a mese címe is mu
tatja, itt is no a foszereplo, s a jungiánus álomértelme
zés alapján az összes többi szereplo is a fohos egy-egy
tudattalan, illetve a mese során tudatosuló aspektusát
szimbolizálja. Ugyanakkor a mese komplexitásánál és
teljességénél fogva szinte mindegyik szereplo megkö
zelítheto ugyanolyan e1emzéssel, mint a hosno.

A székely népmese jól érzékelteti, hogya noi-férfi
személyiségfejlodés összefonódik, a noi és férfi lélek
fejlodési folyamata egymással ölelkezo, hullámtenné
szetú. Ezért a no személyiségfejlodésének kiragadása
létezésünk végtelenül bonyolult hálózatából csak a
vizsgálódás és a szemléltetés kedvéért történik.
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A lIO{sZ.e11lélyiségfejlodés elemzése a magyar
lIépmesék tÜkrébell

A 777 népmesébol a kigyújtés után a tartalmi és ala
ki egyezések alapján nyolc kategóriát tudtam felállíta
ni. Ez a nyolc kategória - meglepo módon - egybeesett
a mesehos királylány Ilona személyiségfejlodésének ál
talam meghatározott nyolc állomásával. Ebben a szé
kely népmesében személyiségfejlodésünk teljessége
megtalálható, míg a kigyújtött mesékben úgy találtam.
hogy mindegyik csoport a személyiség érésének csak
egy-egy szakaszát érinti. Ezért gondoltam arra. hogy
ezt a népmesét használom mintaként.

Az istelIhegyi székely leállY címú mese rövid ismer
tetése után szeretném bemutatni Ilona személyiségfej
lodésének egyes állomásait, majd ezt követoen a ki
gyújtött mesék alapján felállított nyolc kategóriát, me
lyeket hozzárendeltem a hosno személyiségfejlodésé
nek egyes szakaszaihoz.

Az istelIhegyi székely leállY

"Amint az utas Tordáról Enyed felé kerül, jobbról a hegyek
között egy bámulatos hegyhasadék tunik szemébe, melynek
két meredek fala most is úgy egymásba illik, minden rovát
káival, hogy ha összeraknák, senki sem mondaná, hogy ott
ketté volt nyílva a hegy.

Pedig e két meredek sziklafal olyan messze el van most
egymástól, hogy akár tornyos falvakat lehetne építeni közé.
[...] Hát azon a hegyes vidéken, Aranyosszék közepén, volt
egy hegyteton egy kovár."

Az aranyosszéki vár ura, Atyás Mózes, akinek már a hete
dik öregapja is léleklátó volt, elhitette az egész világgal. hogy
neki két lánya van, tette ezt azért, mert nem született fia, s mi
kor felesége meghalt, egy leánykája maradt, Ilona. Az egy le
ányból kettot nevelt: egy szelídet. kedveset, akit Szendilének
hívott, és Lónát, a harcolót, uralkodót, aki az ellenséget elri
asztja, a várat megvédi. Olyan jól tudta szerepét játszani a
lány, hogy senki nem jött rá arra, hogy Atyás Mózes "két lá
nya" tulajdonképpen egy. Igaz, együtt a két lány soha nem is
mutatkozott.

A mese elso felében a cselekmény két szálon fut. Atyás
Mózes halála után Lóna hosiesen védte a várat a szomszédos
uraktól. többek között Ribarctól is, aki a végén beleszeret.
Szendile pedig megismerkedik Adorjánnal, a pásztorfiúval,
akivel egymásba szeretnek. Szendile és Adorján titokban egy
forrásnál találkozgatnak, ahol Adorján hostetteir61 és élmé
nyeir61 mesél, amelyeket erdokben és titkos barlangokban
szerzett.

A tatár-veszély idején Lóna is megismerkedik Adorjánnal.
Mindenki a várba húzódik az ellenség el61.Adorján Lónánál
szolgál, próbákat kell kiállnia Szendile kezéért: többek között
leszáll a kút mélyére is, hogy az annak vizét elnyelo sárkány
nyal megküzdjön, s ezáltal újra víz fakadhasson a kútból. Ké
sobb a tatárokkal való küzdelemben mutatja be hosiességét. A
tatárok elleni harcban mindegyik szereplo összefog, még
Atyás Mózes szelleme is megjelenik a végso gyozelem elott.
vihar és istennyila alakjában. A harc végén a tatár kán delejes
tudományú rabszolganóje, Hisszala, szinte mint a szellemvi
lágból elokerült titokzatos no lép a színre, hogya még meg
maradt tatár sereggel együtt önmagát feláldozva eltunjék a
Tordai Hasadékban.

A gyozelem után Lóna felajánlja szerelmét Adorjánnak,
aki azt visszautasítja. Ekkor Lóna leveszi fegyveres övét és
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1-3. ábra. Ilona személyiségfejlodésének szakaszai

A NÓ SZEMÉL YISÉGFEJLÓDÉSE 1.

Szendile ILATENSérzelmi funkció Szendile

"Próbatétel"

IV Pubertás I

KOLLEKTÍV
TUDAT

Atyás Mózes

"Testvérek"

I Kise;yermek
k.Qr

I..óna

intellektuális
funkció
+animusz

+anima

"Okos lány"
II Kisiskoláskor
MANIFESZT intellektuális

Lóna~ funkció
+animusz
identifikáció érzékelo funkció

(Ribarc)

+anima
identifikáció

"Jószívu lány"
III Prepubertás
k.Qr

(Elso átváltozás)
érzelmi funkció

MANIFESZT ./

Sze,.,dile <:+anlma "'-..
intuitív funkció

(Konfliktus az Adorján
anyával) +animusz
Azonosulás a LATENS

noi archetípus
sai

Lóna

r 1
Szendile

LLán

intellektuális
funkció MANI
FESZT
érzelmi funkció
MANIFESZT

-- intuitív
. LATENS

(Leválás az apai
archetípusról)

Anya
KOLLEKTÍV
TUDATTALAN

Atyás M6zes + és - anyai
archetípus

(Azonosulás az

anyai

1 archetípussal)
és - anya-archetípus

"Sárkányok"
VI IOúkor
A vertikális és horizontális erok

újrarendezódése. küzdelem a
tatáro kkal (-animusz)

A NÓ SZEMÉL YISÉGFEJLÓDÉSE 2.
"Átváltozások"

VII Párválasztás

+anima (apai ident.)
+anima (anyai has.)

Tatárok

Adorján

+animusz • ~LONA. l'roJekcJO ls" endile I

(anYal)~;d" tifikácid 11
Ribarc II rérzékelo funkció Lóna Adorján +animusz

+animusz i i (anyai)
(apai) anyai +animusz

hasonulás archetípus~+anima

Atyás
Mózes

- animusz

Hisszala _
ntuitív funkció

- anyai arch.

Adorján Szendile
intellektuális funkció érzelmi funkci

t
Lóna

1

Ribarc

intellektuális
funkció

intuitív funkció

"Boszorkányok"
V. Pubertás II

Lóna

(Heléna)

intuíció

TUDATOS

Ad01ján Idoszakos projekció
INTUITív ' +animusz (anyai arch.)
INTELLEKTUÁLIS +animusz (apai arch.)

TUDATTALAN

A NÓ SZEMÉL YISÉGFEJLÓDÉSE 3.

"Párkapcsolat"
VIlI. Felnóttkor

ILONA

SELBST-ÉN
TENGELY

Lóna

INTUITÍV +animusz (apai arch.)
Hisszala, Tatárok

"Minden megvolt, mielott meglett vollla"
(Prédikátor Könyve)

Szendile

ÉRZELMI +anima (apai arch.)
ÉRZÉKELO +anima (anyai arch.)

pikkelyes kebelpáncélját, mely alatt búzavirágszín öltözet
volt, amelyben ót Adorján megszerette. Majd odasimult
Adorjánhoz és azt mondta: "Lónát nem látod soha többé, mert
férfi jött a házhoz, akit a kard méltóbban megillet".

Az 1-3. ábrákon Ilona személyiségfejlódésének szaka
szai láthatók. Az 1. ábra elsó szakaszának magyarázatá
hoz a következó elméleteket kapcsolnám:

A mese a tordai hegylánc kettéhasadásának ábrázolásá
val indul. Ezzel mintegy elóre vetíti az óskezdeti egy
ség, az úgynevezett egy és oszthatatlan kettéválását,
amivel megindul a fejlódés, a differenciálódás. Az em
beriségnek ezen ósegység-élménye - amelyet a csillag
ászat és a fizika is feltételez az univerzum keletkezésé

veI kapcsolatban - a szimbólumvilágban is felfedezhe
tó. Ezt a jelenséget legplasztikusabban talán a Yin és
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Yang szemlélteti, ami egyben a férfi-no egységét is
szimbolizálja.

Az istenheg)'i székel)' leáll)' címu mesében ezt az
egységet Atyás Mózes, és a mese elején, halálával a tu
dattalan tengerébe süllyedt anya szimbolizálja. Kezdeti
egységük megfelel ajungi szüdzugiának. Az anya halá
lával indul meg az elso kettészakadás. Majd az osztó
dás folytatódik, a királyi házaspár gyermekének, Iloná
nak, apja hatására történo kettéválásával.

A no személyiségfejlodését bemutató 1. ábra elso
szakasza a "Kisgyermekkor". Ekkor indul el az intel
lektuális funkció (Lóna) és az érzelmi funkció (Szendi
Ie) fejlodése.

Az 1. ábrát megelozo A és B ábrákon a mesék elem
zésénél alkalmazott fizikából kölcsönvett fogalmak. va
lamint az anima és animusz általam használt megköze
lítései szerepelnek.

A ábra

CENTRIFUGÁLlS ERO = FÉRFI (férfi archetípusok)
Pozith' animusz = építo, alkotó, kifelé hajtó, fejleszto

differenciációra törekvo (férfi aspektus)
Negativ animusz = romboló, széthúzó ero (férfi aspektus)

CENTRIPETÁLlS ERO = NOI (nól archetípusok)
Pozitívanima = tartó, védo, gondoskodó. érlelo, összetartó

(noi aspektus)
Negativ anima = elnyelo, beszívó, pusztító ero (noi

aspektus)

II ábra

Manifeszt Latens
Animusz = férfi

Anima = noi

Centrifugálisero
Centripetális ero

+ és - aspektusú
+ és - aspektusú

Manifeszt

Latens
Anima = noi

Animusz = férfi

Centripetáilsero
Centrifugális ero

+ és - aspektusú
+ és - asnektusú

Az ellentétes irányú erok tartják fenn, tartják életben a rendszert.A fentiekalapján érheto a noi tudattalanban lévo animusz,mint férfiasasoektus és a férfiben a noi, anima asoektus.

A és B ábrák: az A) ábrán a férfi aspektust centrifu
gális eroként, a noit centripetális eroként értelmezem,
összekapcsolva a pozitív és negatív aspektusú anima és
animusz fogalmának általam használt megközelítésé
veI. A B) ábrán pedig a manifeszt és latens fogalmakat
rendelem a fentiekhez.

Az A) ábrán látható kétféle irányú erohöz kapcsolt
noi és férfi aspektus szimbólumvilágunkban is megta
lálható, az úgynevezett noi és férfi princípiumok for
májában. A kifelé hajtó, centrifugál is ero mint férfi
princípium megnyilvánul a kalandozásokban, vándorlá
sokban, a felfelé, kifelé való törekvésekben, az építés
rombolás szimbólumaiban stb. A centripetális ero. mint
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tartó-védo, vagy elnyelo-beszívó ero, ugyancsak megfi
gyelheto a noi princípiumoknál. Mindkét eronek van
konstruktív és destruktív oldala. A két ellentétes irányú
ero alapján érthetobbé válik, hogya noben a manifeszt
szinten megnyilvánuló anima mélyén ott kell lennie az
ellentétes irányultságnak, az animusz-résznek centrifu
gális eroként. Férfiaknál fordítva: a tudattalanukban lé
vo anima-rész mint centripetális ero - ellentétes irá
nyultságával - szintén a létezés, az élet fenntartója.

Mivel gyakran elofordul tanulmányomban, valamint
a személyiségfejlodést bemutató elso három ábrán is
szerepel a hasonulás és azonosulás fogalma, szeretném
a két fogalrnat közelebbrolmegvilágítani. A hasollulásl
olyan ruhának képzelem el, amelyet ajándékba kap az
ember anélkül, hogy része lenne a kiválasztásában;
vagy olyan kölcsön kapott kabátnak, amelyet a hideg
ellen felvesz az ember; vagy amikor kapok egy képes
lapot, amely nagyon tetszik, de soha nem lehet olyan.
mint amilyet én fényképezek.

Az azollosulás viszont olyan ruha, amelyet én vá
lasztok, a belso és külso találkozása. A vágy és elkép
zelés belülrol jön. A kulturális és erkölcsi értékek átvé
tele is jórészt hasonulás. szemben a vox deivel, Isten
hangjával, a belso hanggal, a lelkiismerettel.

A mesékben szereplo személyeket, szimbolikus ter
mészetük révén, eleve úgy kezeljük mint archetípuso
kat. Mielott az ábra részletesebb elemzésébe merül

nénk, úgy gondolom, hogy már mindjárt az indulásnál
érdemes összevetni a szereplo királynak mint szülonek
a személyét a szülok valóságos és szimbolikus képével.
Az apa és anya szubjektív énjét ismeri legkevésbé a
gyermek. Mindannyiunk élménye, hogy talán a szüle
ink maradnak a legkevésbé ismertek életünkben, meg
közelítésük csak felnott korunkban lehetséges. Ám még
akkor is orzik azon szimbolikus, archetipikus aspektu
saikat, amelyek által mindig többet jelentenek szá
munkra, mint amik valójában.

A gyermek még kevésbé fogja fel a szülo valóságos
énjét. Mindarra. amire a gyermeknek szüksége van a
fel növekedés hez, a szülo soha nem tudná megadni. ha
nem képviselne egyben akaratlanul archetípust is a szá
mára. Ahol a szülo ezt a szerepét valamilyen okból
mégsem tudja betölteni. ott súlyosan sériil a gyermeki
lélek.

Pszichoterápiás tapasztalatainkból tudhat juk, hogy
ahol a szülo pajtásként, barátként funkcionál, ott legkü
lönfélébb patológiák léphetnek fel a gyenneknél. iliet
ve a serdülonél. A baráti kapcsolat már csak felnott
korban szerencsés. Addig, mint egy medret kell tartania
az anyának és egyre táguló határokat mutatnia az apá
nak, a gyermek egészséges személyiségalakulásához.
Többek között ezeket a medreket és határokat is szim

bolizálják az archetípusok. Ha azonban a tudatos és tu
dattalan közötti csatorna lezárt, akkor az archetípusok
beszurodése, szemnek láthatatlan mesebeli ruhája. nem
ölthet testet a szülo személyiségében.
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Ahogy lul/g írja: "az apa mögött az apa archetípus a
áll.... amelynek lehetoségei, jóban és rosszban egyaránt
túllépik az emberi határokat, ... - mivel - az archetípus
rezonátorként muködik" (1971). Jól szemlélteti ezt
azon páciensnom súlyos kényszerbetegsége, aki az al
koholista apjának agresszivitásától benne testet öltött,
elnyelo és romboló "démon" ellen küzdött felnottként
kényszereivel.

A gyermekben még minden archetípus lehetoség
ként, csírájában ott van, a környezet jórészt bármelyiket
elohívhatja és felnagyíthatja, sot rögzítheti is.

Mielott a személyiségfejlodés következo szakaszának,
a kisiskolás kornak a népmesékben szimbolizált sajá
tosságaira térnék, szeretnék még egy lényegbevágó lel
ki jelenséget érinteni, amely megerosítheti a mesében
rejlo bölcsességen túl az ismertetendo személyiségfej
lodési koncepció evindencia-élményét.

A székely mese és a többi feldolgozott mesék, vala
mint pszichoterápiás tapasztalataim arra engednek kö
vetkeztetni, hogy míg külso, manifeszt szinten az ellen
tétek vonzzák egymást (ennek eklatáns példája emberi
viszonylatban a férfi-no kapcsolat), addig a tudattalan
az azonosat vonzza, akár külso manifeszt, akár belso,
latens vonatkozásban. Ebbol a kiindulásból levezethe

tok bonyolult kapcsolatok (patológiás családi helyze
tek) mintázatai is. valamint vonzásaink és választásaink
sajátos alakulásai. Ezért is lehetséges az. amire a mesék
utalnak bölcs megérzéssel, s ami mindjárt Atyás Mó
zesnek és lányának Ilonának kapcsolatánál is megnyil
vánul (4. ábra). Az ábrán, a lánynál a bekarikázott
résszel utalok személyiségének a kezdeti, úgynevezett
csíra-állapotára, amikor még nem vált el a külso és a
belso, a tudatos és a tudattalan.

Azon megfigyelésemre. hogy a tudattalan a vele
azonost vonzza, jó példa a mesékben az a mozzanat,
amikor a király megfesteti lánya arcképét és végigviteti
az országban azzal a szándékkal, hogy akadjon olyan
hos. akinek annyira megtetszik, hogy vállalkozik kisza
badítására valamilyen destruktív ero fogságából. A ki
rálylány szépsége mindenkit elbuvöl, mégis mindig
csak egyvalaki szeret bele a képbe. Itt nyilvánul meg az
a jelenség. hogy a tudattalanban az azonos az azonost
vonzza: mert bár a kép alapján tÖ11énika választás, a
vonzalom mégsem külso látásból, hanem belülrol fa
kad. Ahogy ez a Varázsfuvolában is szerepel: "a szerel
mesek egymásra ismernek".

Szeretném itt felhívni a figyelmet még arra, hogy
megszületésünkkor. illetve személyiségfejlodésünk
kezdetén, nem válik el teljesen a tudatos és a tudattalan,
a külso és a belso, erre csak fokozatosan kerül sor, s ez

egy életen át tart. Tennészetesen a tudat, az öntudat,
majd az én-tudat egyre erosödik.

Mindezeknek értelmében a gyenneki lélek jórészt
aszerint differenciálódik, ahogya külvilág hat rá. Ezért
eloször a tudatos rész (itt elsosorban a szülokre gondo-
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4. ábra

A NÓ SZEMÉL YISÉGFEJLÓOÉSE

Allil Lill1x An.ra

Tudatos

Tudaualan

lok, jelen esetben, azaz lányok esetében az apára) hat a
tudattalanra, illetve a tudat kezdetleges, úgynevezett
csíra-állapotára. Személyiségfejlodésünk késobbi sza
kaszaiban, amikor már elvált a tudatos és a tudattalan, a
tudattalan már visszahat a tudatra. A tudattalan olyan,
mint egy alvó oroszlán, vagy a nyugvó tenger: érinté
sekre reagál. Rezonátorként való muködési elvének sa
játja például az új egyed esetében. hogy a külso világ
gal érintkezo része az ellentéteset vonzza magához, a
tudattalan rész pedig. amely eloször csak a külvilág ál
tal válik láthatóvá, azon jelenségekkel kerül kapcsolat
ba a külvilágból. azáltal válik nyilvánvalóvá és erosö
dik fel, ami vele egylényegu.

Mivel a tudattalan egyléJlyegll, minden azonost ma
gával húz, úgy muködik, mint a centripetális ero. Ezzel
szemben a megnyilvánuló tudat egyre differenciáltabb.
mivel a fejlodés kifelé irányuló, centrifugális, ellenté
tek által fejlodik. differenciálódásra törekszik. ezért az
ellentétes vonzza.

A 4. ábrán látható, hogy "kettos kötés", kettos kap
csolat alakul ki apa és lánya között, míg az anyával
csak testi szinten (ami a tudattalant is magában orzi),
egy szálon fut igazában a kapcsolat.

Így az élet körülbelül elso három évében az anyához
való ragaszkodás és kapaszkodás testi és érzelmi szin
ten egyben a teljesség-élményhez való újra és újra
visszatérést szimbolizálja a gyennek számára. Ezért je
lentheti az anya az egységet, a teljességét, a tennészet
egészét. A testi szint orzi leginkább a világmindenség
bol, a teljességbol való kiszakítottságunk elotti egysé
gélményt, amit az élet elso éveiben az anya jelent szá
munkra.

Az apa személye elsosorban a differenciálódás felé
hajtja személyiségünket. O az, aki az el- és szétválásra
inspirál, amire rezonál a kisgyennek még diffúz lénye
és archetípusai. Az anya az. aki összeköt.

Így kölcsönösen kettos kötés, kellOS kapcsolat jön
létre az ellentétes nemu szülo és a gyemlek között. Lá
nyoknál ez körülbelül két-hároméves korra alakul ki.
mivel addig az anyával való testi és az úgynevezett dif
fúz érzelmi kapcsolat az elsodleges. A mesék jól érzé
keltetik ezt azáltal. hogy az anyák nem szerepelnek
bennük, vagy csak a fohos születésekor vannak jelen.
Ezzel mindjárt érthetobbé válik a székely népmesében
lévo csodálatos megsejtés. amit Ilona két személlyé ha
sadása szimbolizál. Ebbol a kiindulásból nemcsak az
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apa-lány kapcsolat, hanem a tÖ,bbi, családon belüli és
kívüli kapcsolatrendszereink lén'yeges sajátossága is le
vezetheto, S annak nemcsak a pozitív archetípusos vál
tozatai, hanem a negatívak is (5/a és 5/b ábra),

intellekt.
alkotó
szellemi

gondosk.
érzelmi
muvészi

elnyeló
(alkohol)
kritikus
romboló

Fia

Fia

Fia

Sb.ábra

domináns
destruktív

-anima ~-animusz agresszív
-animusz .

Anya

Anya Fia

+::m,7"n'mn". /+ammusz
férfi

+allimusz ---::::::::,+anima
+anima -----

Anya

-animusz ~-anima
-anima ----

Anya

1.
MANIFESZT

2.

MANIFESZT

LATENS

3.

4.

MANIFESZT

LATENS

Tudatos

LATENS
Tudattalan

MANIFESZT

LATENS

A noi személyiségfejlodés elemzése a magyar
népmesék tiikrében

III

életszakaszban az ellenkezo nemu szülo és gyermek
között, a fentiekben vázolt pozitív kötodés optimális
mértékben kialakuljon, mert ez védheti meg késobb a
gyermeket a homoszexuális iránytól. (Természetesen
ennek kialakulása egyéb tényezok függvénye is.)

Serdiilo korban, a nagy fordulat idoszakában, átme
netileg az azonos az azonosat vonzza, hogy így a saját
nemi identitás megerosödjön. Az azonos az azonost
csak addig keresi, amíg gyenge, azaz önmaga megero
södéséhez. Oe ha ez rögzül és túlmegy a prepubertás
vagy a pubertás koron is, eltorzulhat a szexuális vágy
is.

Praxisainkból ismerosek azok a serdülok, akik mind

lelki, mind biológiai értelemben elvesztve addigi iden
titásukat, ideálokat keresnek maguknak. Ez természetes
is lenne, csak sajnos ma alig vannak ideálok. Így jó
részt csak kortárs csoportokban keresik az önerosítést.
Ez azért problematikus, mert a pozitív ideál-személyek
a megküzdést és így az identifikációt segítenék elo a
serdülonél, a kortársakkal való azonosulás-keresés pe
dig csak a hasonulást. Erre a jelenségre nagyon szépen
utalnak a mesék is: boszorkány és lánya motívuma; a
gonosz novérek stb., szemben A jószív{[ lány csoport
meséivel, ahol a hosno jóságos tündéreknél, valamint
úgynevezett pozitív animájú asszonyoknál szolgál.
akiktol eltanulja a noi praktikákat, mely által pozitív
noi tulajdonságokat építhet be személyiségébe (Mese:
A jószívu lány, Holle Anyó).

védo,
gondosk.
érzelmi

elnyelo
mérgezo
kritikus

kreatív
szellemi
intellekt.

domináns
agresszív
destruktív

Lánya

Lánya

Lánya

Lánya

Sa. ábra

+allima ~ +animusz
+animusz

+animusz ~+animaférfi /'

Apa

-animusz ~ -anima
-anima ~

+anima
noi

Apa

Apa

-anima /" animusz
-animusz /"

Apa

MANIFESZT

LATENS

MANIFESZT

4.

1.

3.

Tudatos

LATENS
Tudattalan

2.

MANIFESZT

LATENS

MANIFESZT

LATENS

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, ami a 4. ábrából
is látszik, csakúgy mint ahogyan erre a népmesék is
egyértelmuen utalnak, hogy azért is fontos - és errol a
természet milyen bölcsen gondoskodott -, hogy a korai

Ezeken az ábrákon látható, hogy a gyermekre irányuló
hatások aspektusai, amelyek késobb meghatározó vo
násai lesznek személyiségének, természetesen nem
egyedüliek, csak elsodlegesek, éppen kettos kötésük
miatt. A személyiségfejlodés során a másik szülotol in
duló hatások, valamint az ellenkezo irányú animusz és
anima aspektusok befolyása is érvényesül. Mindezek
együttesen eredményezik személyiségünk rendkívüli
komplexitását és dinamizmusát.

A mesét elemzo ábrákon (1 -2.) látható, hogy prepuber

tás korig - a nagy átváltozás koráig - az anya szerepe
a lál1yoknállatens marad. UgyaJzakkor az anyával való
testi kapcsolat milyensége érdemben több szempontból
lényeges, például a pszichoszomatikus betegségek ki
alakulása szempontjából. Ebben a korban a differenci

álatlan érzelmek még jórészt testi szintt'íek. Lányok ese
tében az anyával való érzelmi kapcsolat a késobbiekben
is megmarad diffiíznak. Késobb (köriilbeliil 3 éves kor
tól) a differenciált érzelmek lányoknál az apához kötod
nek.
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6. ábra

A kigy/Tjtöltmesék nyolc csoportja

Úgynevezett Testvérek csoportját. Ezekben a mesékben
a gyermekek a foszereplok. Vagy édes, de legtöbbször
két mostohagyermek, ahol a kislány mellé van rendelve
a nálánál kisebb öccse, egy kisfiú vagy valamilyen ked
ves állat, például ozecske alakjában. Megtalálhatjuk ill
a Jancsi és Juliska magyar változatát, a Gonosz mosto
ha CÍmu mesét, valamint azon mesék sorozatait, ahol az
öccs valamilyen kis állauá varázsolódik (Mese: Sze
gény árva leány és a testvére, az ozecske).

Ezek a mesék arra is utalnak, hogy ebben az ido
szakban kezdodik a leválás a szüloi házról - szimboli

kusan. Azt az idoszakot ölelheti fel ez a vándorlás, ami
kor körülbelül hatévesen iskolai közösségbe kerül a
gyermek. Ez segíti elo az Ilona személyiségfejlodésénél
már ábrázolt intellektuális és érzelmi funkciók egymás
melletti fejlodését, amelyek egyben az apai animusz és
anima reprezentánsai is. A korai életszakaszokban je
lentkezo boszorkány vagy mostoha a mesében a "go
nosznak" azt a fejlodésre inspiráló aspektusát jelenti.
amely a szüloi ház elhagyására és az intellektuális
funkció fejlodésére sarkall, ezáltal az apai animusz
résszel való hasonulásra. Ahol ez nem következik be 

és csak a késobbi életszakaszban, a pubertás kor végén
jelenik meg a "boszorkány", ott az a szituáció alakul ki,
mint a sárkányok csoportjába tartozó meséknél. Az ap
jával élo királylánynál az apai anima megszállottságá
val találkozunk, így az animusz-rész. amely fejlodésre
sarkalló, így a késobbi párválasztásban is jelentos sze
repe van, nem aktiválódik a lány személyiségében.
Ezeknél a meséknél a helyzet úgy "oldódik meg". hogy
a sárkány elragadja a királylányt. Ilonának az 1. ábrán
látható elso fejlodési szakasza tehát a Testvérek CÍmu
csoportba gyujtött azon mesékkel analóg, amelyeknél
szintén kettéválik az animusz- és anima-rész kisgyer
mekkorban, és ezzel együtt külön-külön és egymás
mellett fejlodik az intellektuális és érzelmi funkció.

AKTIV ÁLÓDÓ
FUNKCIÓK
A két funkció

fejlódése
Érzékeló
Intuitív

Intuitív. érzelmi
Érzékeló. intuitív

MANIFESZT
FUNKCIÓK
Intellektuális.

érzelmi
Intellektuális

Érzelmi
Intellektuális

Érzelmi vagy
intellektuális

Érzelmi. Szellemi érzékeló,
intellektuális intuitív

Intuitív, intellektuális Érzelmi. érzékeló

Az egyes funkciók magasabb fokon való új
rarendez6dése a tudattalan tartalmak új és
új aspektusainak bevonásával

TÍPUS

1. Tes/vérek

7. Átváltozások

8. Párkapcsolat

6. Sárkányok

2. Okos lány
3. Jósz(vu lány
4. Próba/étel

5. Boszorkányok

Ebben a fejlodési szakaszban (prepubertás és kora
serdülokor) az ellenkezo nemet képviselo belso ani

musz-rész a noknél (fordított e~etben bizonyára a férfi
aknál is), mintegy latencia korát éli, azaz érlelodik.
(Lásd Szendile és Adorján elso "találkozásait" a mesé
ben.)

Ilona személyiségfejlodésének nyolc szakasza, valamint
a "Magyar mese- és monda világ "-ból kigyujtött mesék
alapján kialakított nyolc kategória összevetése és elem
zése.

Az elso két fo csoport, amelyek az összes mesék mint
egy 60%-át adják (ráadásul a két kategória majdnem
egyenlo arányban), a Sárkányok és Boszorkányok meg
nevezést kapták. Az egyikben az apai, a másikban az
anyai archetípussal való megküzdésröl és a pozitív as
pektusok beépítéséröl szólnak a mesék. A sárkányok
csoportba azok a mesék tartoznak, ahol az apjá val
együttélo királylányt mint foszereplot elragadja valami
lyen destruktív, negatív archetípussal rendelkezo ero
mint sárkány, ördög, óriás. Majd jön a megmento vitéz,
aki megküzd velük. Különbözo segíto erok és szelle
mek közbenjárásával, legtöbbször a királylányt is be
vonva a harcba. Ezek a mesék kivétel nélkül királyi es
küvovel zárulnak (Mese: A teteJetien fa).

A következo csoportba az Úgynevezett "boszorká
nyos" mesék kerÜltek, ahol a hosnot a boszorkány, a
destruktív anima archetípus ragadja el. Itt is négy meg
határozó szereplo van, akár a sárkányos meséknél: hos
no (nem mindig királylány), a lány apja, aki ritkán ki
rály, többször szegényember (lelkiekben is); a boszor
kány nemegyszer lányával együtt; valamint szellemek,
segítok, közöttük megtalálható olyan pozitív apa-figu
ra, amely mind érzelmekben, mind férfias eroben (pozi
tív animusz és pozitívanima jellemzi ezeket a segíto
ket, például vadász, halász, kertész) felülmúlja a lány
apját, ideálszemély a lány személyiségfejlodése szem
pon0ából, amit a mesében pótlólag, utólag kell meg
kapnia (Mese: Szép Ilonka).

A mesék kigyujtése és csoportosítása után megle
podve tapasztaltarn. hogy a nyolc csoport és Ilona sze
mélyiségfejlodésének nyolc állomása egybeesik. Ezért
nem az elso két fo, az elobbiekben már körvonalazott

kategóriával kezdem az elemzést, hanem a személyi
ségfejlodés vonulatában (6. ábra, valamint az 1-3. áb
rák összevetése).

f. Kisgyermekkor - "Testvérek"

A no személyiségfejlodését bemutató 1. ábra elso sza
kasza a kisgyermekkor. Ekkor indul el az intellektuális
(Lóna) és az érzelmi funkció (Szendile) fejlodése. A
székely népmesének ezen szakaszához nagyon sok me
se kapcsolható, amely gyerekekröl szól. Ilyen értelem
ben a személyiségfejlodés elso szakaszához soroltam az
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II. Kisiskolás kor - "Okos lány"

A második szakasz a kisiskolás kor, ahol a székely nép
mesében Ilona "lónai" része kerül elotérbe, azaz az in

tellektuális funkció. Ebben a részben (és életkorban) az
intellektuális funkció vezetésével kezdodik el a külvilá
got képviselo Ribarccal való küzdelem. Ezzel a küzde
lemmel indul el az érzékelo funkció fejlodése. Az ide
tartozó mesék az Okos lány cím et kapták. Az ezen
gyujtofogalom alá tartozó mesékben két foszereplot ta
lálunk: az okos lányt és a királyfit. Az "okos lánynál"
mint foszereplonél, a pozitív animusz-rész dominál,
okosságával elnyeri a király vagy királyfi tetszését és
az feleségül veszi. A mese cselekményéból kiderül,
hogy a lány nemcsak okos, hanem érzelmi funkcióban
is gazdag. Bár az okos lány sem járja végig a személyi
ségfejlodés ismertetett állomásait (Mese: A bíró le
ánya).

lll. Prepubertás kor - "Jószívli lány"

A prepubertásban, az általam elnevezett elso átváltozás
korában a lányoknál az érzelmi funkciók érése kerül el
otérbe, a biológiai változással egyidoben. I10nánál ez a
"Szendi le korszak". A kigyujtött mesék közül az úgy
nevezett "jószívu lány"-mesék tartoznak ide.

Ezekben a mesékben a fohosnon kívül egy negatív
anima vagy animusz archetípusú boszorka-anya szere
pel az édes lányával vagy lányaival, valamint a hosnot
segíto pozitív animusz, illetve anima archetípus örega
nyó, öreg bölcs és segíto állatok alakjában. Az apa
alakja, akinél az anima manifesztálódott, háttérben ma
rad.

Ezen csoportba tartozó mesék lányalakjaira a pozitív
anima dominanciája és a pozitív, de gyenge animusz
jellemzo. Jó cselekedeteikért mindig jót kapnak, anima
részük a mese folyamán állandóan gazdagodik, érzelmi
funkciójuk mellett érzékelo és intuitív funkciójuk is fej
lodik, arról azonban nem szólnak ezek a mesék, hogy
férjet is találnának maguknak. Az érzelmekben bár gaz
dag, eros animájú lányoknál a gyengén fejlett animusz
rész miatt nem indulhat be a projekció, így a párválasz
tásra nem igazán motiváltak (Mese: A jÓSZíVlí árva
lány).

A székely népmesében Szendilénél megindul az ér
zelmi funkció kiteljesedése és Adorján megjelenésével
az intuitív funkcióval való kapcsolat. Elindul a befelé
vezeto úton, hogy személyiségének legmélyéról fel-I
színre törhessen az anyai anima. Mind Szendilénél,
mind a 'jószívu lány"-kategóriához kapcsolt meséknél
megindul a hasonulás a noi archetípussal az idosebb,
pozitív animájú noknél való szolgálattal. Ez a hasonu
lás, majd azonosulás ebben az életkorban általában nem
az anya személyévei kapcsolatos, hanem külso noi ide
álhoz kötodik. Míg a prepubertás és pubertás korban lé
vo lány az anyjával sokszor konOiktusban van, külso
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A noi személyiségfejlodés elemzése a magyar
népmesék tiikrében

~oi ideállal hasonul (az anyával való azonosulás lassú
fejlodési folyamat eredménye, amely a mesékben csak

késobb, a párkapcsolat és házasság, sok esetben pedig a
lány gyermekének születése idoszakában fejezodik be).

IV. Pubertásll. - "Próbatételek"

A személyiségfejlodés következo szakaszában Lóna in
tellektuális funkciója és Adorján intuitív funkciója mér
kozik egymással, azaz Lóna személyiségébe is fokoza
tosan beépül az intuitív funkció, miközben Adorján
Szendi le kezéért áll ki próbákat Lónánál. Mint láthat
juk, itt a Szendile által képviselt érzelmi funkció körül
folyik a harc. Ebben az életkorban az intellektuális, ér
zelmi és intuitív funkció együttes aktiválódásával talál
kozhatunk.

Az ide tartozó többi mesében szilllén hasonló próba
tételek szerepelnek: a foszereplo királylány vagy az ap
ja próbák elé állítják a kéroket. Akik nem felelnek meg
az elvárásoknak, azokat lefejezik, karóba húzzák. Az
anima-kapcsolat, ahogy erre Jung is utal, szinte tuzpró
bának veti alá a férfi szellemi és morális eroit. A király
fiknak kemény próbát kell kiállniuk az animusz-meg
szállott királylányoknál, akik sokszor apjuk fölé akar
nak kerülni, szinte már-már a negatív animusz áldoza
tává válva. Ezzel elutasítva a személyiségfejlodés kö
vetkezo lépcsofokát, a párválasztást. Ezekben a mesék
ben a lányokat legtöbbször maga az apjuk, a király
vagy az egyik kérojük leckézteti meg, szolgálatba
kényszerítik, ahol szembe kerülnek saját árnyékukkal.
A szolgálattal és az intellektuális funkció visszaszorítá
sával elindul érzelmi funkciójuk fejlodése (Mese: A

koldus királylány).

V. Pubertás/2. - "Boszorkányok"

A székely mese szerint a késopubertás korban történik,
a negatív anyai animával való megküzdés: Adorján a
várba került kút mélyére száll, hogy legyozze a kút vi
zét elnyelo sárkányt. A mese jól szimbolizálja, hogya
sárkányok bennünk vannak, önmagunkban kell legyoz
ni oket. Adorján a kútban Sárkány helyett vizet talált. A
mese ezt így magyarázza: "a sárkány olyan állat, ami
akkor nincs a világon, amikor valaki látni akarja'".
Adorján, mint Szendile intuitív funkciója, felhozza a
kút mélyéból a tiszta forrásvizet, a noi princípium
szimbólumát Lónának. Tehát az intuíció (Adorján) se

gítségével történo mélyre jutással, az érzelmi funkció
(Szendile) közremuködésével felszínre kerül és az in
tellektuális funkcióhoz (Ló na) kapcsolódik a pozitív
noi aspektus, a kútvíz mint noi princípium.

A mesében az Adorján személye által képviselt
anyai animusz és anima kerül fel Lónához és Szendilé
hez is, hiszen már együtt vannak mind a Várban. ami a
személyiség szimbóluma. A kút vizét elnyelo sárkány
mint negatív noi archetípus, azonos a népmesék bo
szorkányaival.
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Akárcsak Adorján sárkányának, a "boszorkányos"
meséknek is két aspektusa van: egyrészt a fejlodés haj
tóeroi, az érzéki funkciók fejlesztését, a noi, anyai tu
lajdonságok és készségek kiépítését inspirálják; más
részt valóban destruktívak a személyiségfejlodésre néz
ve abban az esetben, ha a lány korábbi személyiségfej
lodési szakasza sérült. Akkor a boszorkány ereje, amely
fejlodésre is sarkallhatna, rombolóvá válik. Ez utóbbi
variációt, tanulmányom második részében eset ismerte
tésekkel szeretném illusztrálni. A személyiségünk mé
lyén rejlo energia, mely egyben az élet hajtóereje, jóra
és rosszra egyaránt fordítható (mint például a vihar
vagy a szél energiája). Ezért az energiával való bánás
módon is múlik, hogy destruktív vagy építo archetípus
ban ölt-e testet.

Ugyanakkor szerepel a mesékben a rossz CJY olyan
megjelenítése is, amely fölött mindig gyoz a morál,
azaz a rossz elnyeri méltó büntetését. Ezt az amoralitást
is általában a boszorkányok és lányaik testesítik meg,
akik a mesében lopnak, csalnak, hazudnak, sot még a
gyilkosságtól sem riadnak vissza. A mese végén az er
kölcsi rendet képviselo király felnégyelLeti oket. Az
úgynevezett természetet képviselo "gonosznak",
amelynek a feladata, hogy fejlodésre sarkalljon, sosincs
ilyen büntetése: az a végén eltunik vagy elzavarják.

Lényeges szerepük van a mesékben a boszorkányok
nak és a sárkányoknak abból a szempontból is, hogy
segítik megkülönböztetni a jót a rossztól. Ezzel a sze
mélyiségfejlodést szolgálják, ugyanis ahogy a már idé
zett Karin Anderten írja: "az egyéni fejlodés a megkü
lönböztetés képessége" (1997). Ennél a pontnál pedig
már a pszichoterápiánál vagyunk. Többek között azért
is fontos a mesék tanulmányozása a terapeuták számá
ra, mert lényegük egy fejlodési út ábrázolása. A terápi
ának is mindig a fejlodést kell szolgálnia, mert ha a fej
lodés bármilyen szinten megreked, betegségek léphet
nek fel (Mese: Világszép Ilonka).

VI. IfjÚkor - "Sárkányok"

Az ifjúkorba lépo Lónánál, illetve Szendilénél megin
dul a vertikális és horizontális erok újrarendezodésének
harca, amit a negatív animuszt és egyben a külvilágot is
képviselo tatárok szimbolizálnak. Ezek az erok feltör
hetnek a tudattalan mélyérol mint még ismeretlen és
ezért destruktív erok, de jelenthetik azon természeti
eroket is, amelyek az ember számára sokszor kegyetle
nek. Ezen pusztító erok ellen fog össze a mesében
mindegyik szereplo, illetve a szereplok által képviselt
személyiségfunkciók (2. ábra).

Az újrarendezodésnél (a tatárok elleni küzdelemben)
részt vesznek olyan szellemi erok is, amelyek szinte
már-már az alig megfogható mélységekbol jönnek,
mint Atyás Mózes és Hisszala szelleme. Alakjaikkal jól
szimbolizálja a mese, hogy léteznek olyan tudattalan
energiák, amelyek olyan mélységekbol érkeznek, hogy
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tudatunk számára megfoghatatlanok, így szerencsés
esetben nem is öntik el a tudatot, hanem azt megkerül
ve, a tudattalanból a tudat fölé emelkednek (7. ábra).

Jól érzékeltetik ezt a folyamatot például a muvészi
alkotások. A muvészek tudattalan szellemi energiái a
tudat fölé emelkedve alkotásokat hoznak létre, azokban
nyilvánulnak meg. Ezeken a már megfogható alkotáso
kon keresztül kerülnek be - mintegy hatalmas félkörívet
írva - a tudattalan tartalmai a tudatba. Ilyen értelemben
szép szimbólum Atyás Mózes viharként, Istennyilaként
és esoként megjeleno alakja. Az eso is a földi vizekbol
felszállt párából hull alá. Tudatunk és élményvilágunk
már csak a magasból lehulló eso-formát érzékeli.

A fentiekbol is következoen tehát a külvilág élmény
tartományának legnagyobb része tudattalan élményvi
lágunknak, az úgynevezett kollektív tudattalannak a
kollektív tudatba vetített alakzata. Ezek, a tudattalan

nak a külvilágban megjeleno alakzatai, tulajdonképpen
nem mások, mint elodeink és embertársaink tudattalan

jából megszületett alkotások. Ezek találkozva érzék
szerveinkkel, illetve tudatunkkal, rezonátorként hathat
nak a tudattalan ra. Itt tetten érheto az a körforgás, ami
arra utal, hogy a kint és bent lényegében ugyanaz. Így a
tudatos és a tudattalan tartomány fogalma viszonyla
gossá válik.

A "Sárkányok" csoportjába tartozó meséknél a sár
kány noi és férfi princípium is lehet, szimbóluma csak
részben destruktív, ártó jellegu. Lehet ez az apa démo
nikus szelleme, a szellem negatív aspektusa (ahogy
Jung írja, 1971) ugyanakkor pozitív is, mert ezzel az el
ragadással hívja fel a királyfiak figyelmét a lányra, ami
által az végleg kiragadtatik az apa-lány érzelmi kap
csolatból, amely egy ido után már nem a fejlodést szol
gálja, hanem a mesékben szereplo lányok életében (ser
dülokor vége) annak gátjává válik.

Ezt akiragadást megteheti a negatív archetípussal
rendelkezo anya-sárkány is, ilyenkor a királylányt az
alvilágba ragadja, de megteheti az égigéro fa tetejére
repíto sárkány is, amely a destruktív animuszt szimbo
lizálja.

A sárkánnyal való együttélés során a lány megtanul
ja megismerni árnyékait és destruktív késztetéseit, ame
lyek késobb szétzúzhatják a párkapcsolatát. Így a sár
kánnyal való együttlét szimbolikusan egy beavatási rí
tusnak is megfelel. Ezt követoen jöhet a házasság, jön
el érte a királyfi, aki általában a királylány szellemi se
gítségével gyozi le a sárkányt. Alakja egyben a lány
felszabadult, pozitív energiái nak szimbóluma is (Mese:
A tetejetIen fa). ;)1,>

VII. Párválasztás - "Átváltozások"

A párválasztás idoszakában válik ismét eggyé Lóna és
Szendile személyisége úgy, hogy Szendile. azaz az ér
zelmi funkció lesz a meghatározó, a manifeszt a szemé
lyiségen belül, a lónai, azaz az intellektuális rész pedig
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7. ábra. A kollektív tudattalan és a kollektív tudat közötti

körforgás, érintkezve középen az én-tudattal,
éppen a két agyféIteke rajzolatát adja.

A /loi személyiségfejlodés elemzése a III agya l'

népmesék tÜkrében

nyékával, amelyet el kell fogadnia ahhoz, hogy meg
változzon. Másrészt, a lány intuitív megérzései meg
váltják a disznót érzékiségétol. A disznókirály ismét
visszaváltozik királyfivá, cserébe a lányakirályfitól a
szóló szolot, a mosolygó almát és a csengo barackot
kapja, az érzékelo funkció és a termékenység szimbólu
mát. Itt a komplementaritás jelenségével álllmk szem
bell: a királylány és a királyfi, a no és a férfi egymás ál
tal válhatnak azzá, amik.

Ez a komplementaritás a jin és jang egységéhez ha
sonlóan, az ellentétek vonzalmát és egyesülését jelenti.
A személyiségfejl6désnek ez a pillanata a párválasztás,
amit a kölcsönös projekció eloz meg. Ezt követi az illt
rojekció. a kivetíthetoség lehetosége által megismerI
lelki tartalmak vissza vétele. Ebben a mesében a királyfi
és a királylányegybekelésével, a komplementaritás ál
tal mind a négy személyiségfunkció aktiválódik és ki
egészül, majd a királyi pár együttélése során egymásba
épülnek és kicserélodnek: az érzelmi az intellektuálisra;
az intuitív, az érzékelore.

Most vessünk egy pillantást Ilona személyiségfejlo
désére a VII., illetve VIlI. szakaszban. A népmesékben
gyakran szerepel, hogy háromszor bukfencet vetettek
és át- illetve visszaváltoztak. Nézzük meg ezt a "há
romszori" bukfencet, háromszori átváltozást a 8. ábrán.
(A székely népmese follosein kívül ide illenek olyan
klasszikus mesék és mítoszok is, mint: Ízisz, Ámor és

Psziché.)
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VIlI. Felnott kor - "Párkapcsolat"

Az ebbe a kategóriába sorolt mesék arról szólnak, hogy
a "királyi esküvo" mint csúcspont után beálló egyen
súly, az enantiodrómia miatt nem tarthat soká, újabb
kalandok, küzdelmek, elválások és megpróbáltatások
során, egy magasabb személyiségfejlodési szinten kö
vetkezhet be csak a párok újratalálkozása és újraegye
sülése. Ezekben a mesékben sokszor még a gyermekek
is bevonódnak a küzdelembe (Mese: Hattyúvitéz).

A noi személyiségfejlodés felvázolt nyolc szakaszát há
rom fo részre oszthatjuk

1. Az elso szakasz körülbelül 10-12 éves korig tartana,
mely szakaszban (eltekintve az elso két-három év anyai
gondoskodó, úgynevezett "testi" és diffúz érzelmi ido
szakától), mint látjuk, a no személyiségfejlodésében az
apa szerepe a meghatározó. Ezt támasztják alá a kigyúj
tött mesék is, melyek egyik legnagyobb csoportját azok
adják, ahol a két foszereplo a király és a királylány. A
meseelemzések arra engednek következtetni, hogy az
életnek ebben a szakaszában a lánynak magába kell

építenie az apai - szerencsés esetben pozitív - anima ar
chetípust és hasonulnia kell az apa szellemi és morális
értékeket közvetíto aspektusai val is. Személyiségfejlo
désünk során a férfi és a noi aspektus - egymástól

ugyan szétválva, de egymás mellett - érlelodik, körül-

,-,.i,1 ~~ze~~g~~an

.<$Y Arnyék[,'/~-....
';u,.,,-'/ --Kollektív

:. ,fi.:Y _ tudattalan~. _ -----Os-valónk
(Selbst)

Végtelen

a latens. Ugyanakkor már beépült az új személyiségbe
a Ribarc által képviselt érzékelo funkció, valamint az
Adorján által képviselt anyai animusz és anima pozitív
aspektusa. Míg az anyai animarésszelmintegy hasonult
Ilona személyisége, addig az anyai animusz részét pro
jekció formájában, partnerében fogja megtalálni.

Lóna és Szendi le átváltozásaival Ilona lép a színre
(lásd 3. ábra). Ehhez hasonló úgy!1evezett átváltozások
rói szóló mesék alkotják a személyiségfejlodés 7. sza
kaszához rendelt mesék csoportját.

Az "Átváltozások" cím ú csoportba tartozó meséknél
általában három foszerepl6 van: a királylány, az apja és
az elvarázsolt állat, amellyel a lánynak együtt kell élnie
mint ismeretlen tudattalanjávaI, árnyékrészével. Az
együttélés során ki kell fejlesztenie azon személyiség
funkcióit, amelyek szükségesek lesznek ahhoz, hogy
párkapcsolatban tudjon élni a majdan állatból vissza
változó királyfival. A Szóló szolo, mosolygó alma és
csengo barack címú mesében a királylány intuíciója
alapján kéri az apjától az ajándékot, amely a termé
kenység, a noi érettség szimbóluma is.

A mese jól érzékelteti, hogy az apjával való pozitív
érzelmi kapcsolata fölött eljárt az ido, a sárba süllyedés
lehetosége jelzi. hogy kapcsolatuk arra a szinte jutott,
ami már nem a fejlodést szolgálja. Az állóvíz poshadt
sághoz, majd sárhoz - szimbolikusan elsüllyedéshez
vezet. Ebbol rángat ja ki oket egy disznóvá varázsolt ki
rályfi. A disznó is destruktív szimbólum, az érzékiség,
lustaság és tisztátalanság jelképe. !Mégis vele együtt éli
meg a királylány az átváltozást az által, hogy mer belso
hangjára hallgatni.

A lány érzelmei, amelyeket most már egy elvará
zsolt állatra kell áldoznia, egyben szembesítik saját ár-
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8. ábra

"Háromszor bukfencet vetett és királylánnyá (királyfivá) változott"

Atyás Mózes
1. Re

Geb. Nut

Vénusz------ ~ Psyché
Ozirisz Ízisz

Lóna ~ Szend ile (személyiségfejl6dés

apai animusz apai anima id6szaka)

. Horusz
Amor

Adorján
anyai animusz
anyai anima

II. Adorján ,. Lóna (harc)

] S"od ;1, '"ol,álo< , ,~"'"')

Psyché ILONA Ámor

Ill.Szend.ile ,IAdo~ján (királyi esküv6)

anYai anima anYai annnusz
apai anima

Vénusz

Lóna

apai animusz

belül tízéves korig úgy, hogy az életesemények során
hol az egyik, hol a másik tölt be manifeszt szerepet.

Lányok esetében úgy tunik, az animusz-rész megha
tározóbb (lásd a meseirodalomban például az Árvale
án)' és testvére az ozecske, a Gonosz mostoha, Jancsi és
Juliska és más mesék).

Láthatjuk az ábrán Ilona személyiségfejlodésénél,
hogy az anya már a mese kezdetén eltunik, lánya szüle
tése után nem sokkal meghal. Alig találni olyan mesét,
ahol az anya jelen van, az anya pozitív aspektusa a jó
tÜndér alakjában jelenik meg néha (ezeknél a meséknél
viszont férfi a foszereplo), és igen gyakran boszorkány
formájában, de legtöbbször már csak akkor, amikor a
fohosno a "királyi esküvo" elott áll. Vannak még me
sék, ahol az anya is szerepel, de csak a gyermekvárás
nál és a születés nél van jelen, tehát csak a mese elején.

A mi mesénknél is meghal az anya a mese elején, a
noi aspektust a kút mélyébol kell felhoznia Adorján
nak, de erre csak a személyiségfejlodés második nagy
szakaszában kerül sor, a 12-18 év közötti idoszakban.

II. A második szakaszra az a jellemzo, hogy szeren
csés esetben az anima rész manifesztálódik egy nagy
átváltozás (biológiai is) kíséretében. Ebben az életkor
ban leánygyermeknél az animusz-rész alszik, lesüllyed
a tudattalan ba, majd a belül érlelodo animusz, az úgy
nevezett latencia-korszak után, körülbelül 17-20 éves

korra proiciálódik és indul meg ezzel a párkapcsolat. A
fentiekbol is kitunik, hogy a második fejlodési szakasz-

Jl6

ban a lánynak a noi-anyai archetípussal kell megküzde
me.

Ekkor lépnek be a mesébe a boszorkányok, ördön
gös asszonyok, s velük együtt az úgynevezett gonosz,
amely, ahogy von Franz írja: nem azonos a rosszal, ha
nem maga a puszta természet, így a valósággal, a reali
tássai való küzdelem kihívásai (1998).

A boszorkány sokszor éppen akkor jelenik meg,
amikor esküvore készülnek, vagy szülésre kerül sor.
Ilyenkor szüksége van a nonek tapasztalatokra, amelye
ket az elodeitol, anyjától, nagyanyjától sajátíthat el. A
mesében a banyától, vagy a banya lányától, aki azt a
noi mintát képviseli, aki hasonult az anyjával. A mese
arra figyelmeztet, hogy bár a nonél az apai animával
való azonosulás az elsodleges - hiszen így kapcso lód
hat saját llldattalanjához is, ami a lelki fejlodés motor
ja, így juthat el belso forrásaihoz - a külvilág noi, anyai
perszónájának felvételére is szüksége van. (A boszor
kány és lánya által képviselt kettos - ezek általában apa
nélkül élnek, erkölcsi tartást képviselo szellemi iránya
dás nélkül- csak hasonulás, nem érinti a tudattalant. el

sivárosodáshoz, beszuküléshez, illetve agresszióhoz ve
zethet. )

A mesékben a noi aspektus romboló eroivel való
megküzdés nehéz próbákat követel a hosöktol, illetve
magától a hosnotol is. Rendszerint feneketlen mélysé
gekbe kellleszállniuk, legyozni az ott lakó romboló ne
gatív eroket, sárkányokat, szörnyeket, hogya pozitív
anima energiák, amit a negatív aspektus mintegy meg
kötött, felszabadulhassanak és az így felszínre kerülo
víz, varázsital, harmat, gyuru stb. mint noi princípium
beépülhessen a hosno személyiségébe.

/11. A harmadikfo szakaszt a sárkányokkal, tatárok
kaI és más negatív animusz-reprezentánsokkal való
harc jellemzi. Ez az idoszak már nemcsak a belso, ha
nem a külso világból eredo szorongást és félelmet kelto
élményekkel, az ismeretlennel való megküzdésre is fel
készít bennünket (9. ábra).

A 9. ábrán, amely Ilona személyiségfejlodését egy
másik megközelítésbol ábrázolja, jól látható, hogy a
lány gyermeket kezdetben (ideális fejlodés esetén, mint
ahogy ez általában a mesékben szerepel) pozitív ener
giák veszik körül elsosorban az apa részérol, majd a
vertikális irányú fejlodés során fokozatosan lépnek be a
külvilágból és a tudattalanból, valamint személyiségé
nek immár belsové vált - így ismeretlen tartományából
- az úgynevezett negatív energiák (negatívanima és
animusz alakjában), amelyekkel személyiségfejlodése
során fokozatosan meg kell küzdenie, így jutva el a va
lóság megismeréséhez.

A Párkapcsolat ábrára (3. ábra) pillantva, láthatjuk
a mesebeli átváltozást: megjelenik a csak gyermekkor
ban látott anya, illetve a soha nem látott anyai animusz.
Ilona személyiségfejlodésének utolsó szakaszán ábrá
zol tam az átváltozás eredményét, a párkapcsolatokra
érettség állapotát. Itt mesebeli módon varázsszeruen
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9. ábra. Ilona személyiségfejlodése

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS'

A 1ioiszemélyiségfejlodés elemzése a magyar
népmesék tÜkrében

Talán a mesék világa, mint Ariadne fonala segítsé
günkre lehet, hogyelinduljunk létünk titokzatos labirin
tusaiban.
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(+animus, - anima)

VégtelenAnya

ÉN

Szellem

ÓSTUDA

megjelenik a mesékben sokszor sona nem szereplo,
vagy csak a f6hosno születésekor, illetve a kisgyermek
kor elején jelen lévo anya.

Az anyának ráadásul nem csak az anima-része,
amely, mint láthatjuk a serdülokorban hasonulás által
az érzékelo funkció szerves részét jelenti, hanem az
anyai animusz-aspektus, amivel - ideális esetben - ma

nifeszten soha nem találkozunk személyiségfejlodé
sünk folyamán. De íme most, llonánál, !elnotté válásá
val, külso és belso átváltozásaival új egységbe, a noi
ség egységébe szervezodött személyisége által párvá
lasztásával manifeszt módon is megnyilvánulhat az
anyai animusz, amely nem más, mint az anyai nagyap
jának és anyai ágÚ nagyanyai dédapjának egységbe ill

tegrált archetípusa. Igy jelenhet meg és "kelhet életre"
választásaillk által oseink képsora.

Itt azonban meg kell állnunk, nehogy fellebbentsük
Ízisz fátylát.

Remélem a fentiekben eloadottakkal sikerült elve

zetnem az Olvasót a mesék titkos kapujáig és érzékel
tetnem azt, hogy a mesék, akárcsak az álmok, megnyit
hatják a tudattalan ba vezeto utat és új életenergiákkal
tölthetnek fel bennünket. Ezek a titkok és energiák
azonban nem veszélytelenek.

Bár tanulmányom elején a racionális tudat beszukíto
és sok szempontból korlátokat felállító szerepére utal
tam, most mégis azt kell mondom, hogy értéke leg
alább olyan nagy, hiszen segítségével válik lehetové
földi életünk, mert ha néha mégis a ráció függönye mö
gé nézünk, ott nem csak csodálatos, hanem emberi tu
datunk számára sokszor félelmetes szövedékekbe pil
Janthatunk.
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