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DR. VARGA NORBERT 

 

Humanisták és káinok a társadalmi környezetben szondi lipót politikai pszichológiája 

alapján 

 

Absztrakt  

A tanulmány a sorspszichológia rövid szerkezeti ismertetésén túl a gyilkos (politikai) indulatok 

és az embertársak elismerésének mechanizmusát mutatja be Szondi Lipót elmélete alapján. A 

politikai struktúrákban magas pozíciókat elérő Káin-emberek óriási pusztítást képesek 

véghezvinni. A gyilkos politikai indulatok humanizálására, polgártársaik elismerésére a 

sorsanalízis szerint akkor van lehetőség, ha az ember először az önmagává válás szintjén 

tudatosít minden létlehetőséget, majd a személyes én nárcisztikus magaslatáról visszatér a 

kollektív emberiséghez. Szondi szerint ebben áll az individualizáció és a humanizáció 

különbsége. 

Kulcsszavak: Szondi Lipót, politikai pszichológia, sorspszichológia, Káin, Mózes 

 

Abstract 

The study presents a brief structural description of fate-psychology as well as it reveals the 

mechanism of murderous (political) feelings and the recognition of fellow human beings on the 

basis of Lipót Szondi’s theories. Kain people reaching high posts in political structures can 

cause massive destruction. According to fate analysis it is only possible to humanize murderous 

political feelings and to recognize fellow human beings if the individual makes every possible 

forms of existence conscious on the level of self- individualization then returns to the collective 

humanity from the narcistic position of the ego. Szondi considers it as the difference between 

individualization and humanization. 
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Írásomban Szondi Lipót elmélete alapján kívánom bemutatni a gyilkos (politikai) indulatok és 

az embertársak elismerésének mechanizmusát. Esszém célkitűzésének beteljesítése viszont 

megköveteli tőlem a sorspszichológia rövid szerkezeti ismertetését, amelyet az első fejezetben 

vázolok fel. A következő fejezet a gyilkos (politikai) indulatot hordozó „Káin–ember” és a 

Káin–sors” prezentálása. Ebben a részben kerül kifejtésre a világtörténelem során létezett és 

létező társadalmakban megjelenő konfliktusok magyarázata Szondi sorsanalízise alapján, és a 

Káin komplexus bemutatása. A 3. fejezet az embertársak (politikai) elismerését és ennek 

lehetőségeit tartalmazza, Mózes mitológiai alakjának felhasználásával. Az utolsó fejezetben az 

addig ismertetett teóriákat fogom példák segítségével illusztrálni. 

Méltán vetődik fel az a kérdés, hogy az általam vizsgált szerző és munkássága rokonítható-e a 

politikai pszichológiával (amely a politizáló ember pszichológiai megismerésével foglalkozik). 

Ezt az interpretációs feszültséget megpróbálom feloldani tanulmányomban. 

Szondi Lipót saját életsorsában személyesen is találkozott a vizsgált kérdéskörrel - a gyilkos 

(politikai) indulatok versus az embertársak elismerése - ezért fontosnak tarom az ide vonatkozó 

rövid életrajzi adatok ismertetését.  

Szondi Lipót 1893-ban született Nyitrán egy vallásos zsidó család tizenkettedik gyermekeként. 

1898-ban a család Budapestre települt át. Orvosi diplomáját 1919-ben szerezte meg a Pázmány 

Péter Tudományegyetemen. Munkájában, publikációs lehetőségeiben az 1938-as és 1939-es 

zsidótörvények még nem gátolták meg. A második kataklizma viszont az ő életében is egyre 

erősebben éreztette hatását. 1941-ben elbocsátották, mind a Magyar Királyi Állami Katonai és 

Gyógytani Laboratórium főorvosi, mind a Gyógypedagógiai Főiskolán betöltött 

pszichopatológiai professzori állásából. Ezután magánrendelésekből tartotta el családját. 1944 

júniusában kerültek a bergen-belseni koncentrációs táborba, ahonnan 1944 decemberében 

szabadultak és Svájcba emigráltak, ahol kutatásait folytathatta.  

Szondi levelezése megfelelően tükrözi, mennyire relevánsak voltak ezek az „élmények”: 

„A koncentrációs táborban az élet számomra sok pszichológiai tanulsággal járt … olyan 

élmények számomra, melyek hatása - úgy vélem - eljövendő munkáimban meg fog érződni.”  

(Szondi, 1996., 132. o.) 

 



115 
 

I.  

 

Szondi Lipót az embert, a történet, a létezés és a sors háromdimenziós vonatkozási 

rendszerében szemlélte. Ez számára családtörténeti, biológiai és anankológiai szempontból 

történő vizsgálódást jelentett.  A történetet -az emberi sorsra vonatkozóan- úgy definiálta, hogy 

az nem más mint, „ a létezésnek az elődök által megélt örökség része” (Szondi, 1996., 7. o.). 

Az élet számára a „jelenben továbbélő létezés” (Szondi, 1996., 7. o.), a sors pedig „az elmúlt 

ősök életének és a jelenlegi, saját életének azon darabja, melyet az egyes ember énje által 

választott, s mellyel az egyén személyesen azonosul” (Szondi, 1996., 7. o.) 

Az embert olyan lényként aposztrofálta, akinek a sorsa elődeitől ráhagyományozott 

lehetőségein és egyedi létezésének potenciális mivoltán múlik. Ezt egy biopszichikai törvény 

genotropizmusa irányítja, amely az anankológia középpontjában áll. Ezen a törvényen azt a 

folyamtot értette, „amely során két ember öröklött elemeinek, génjeinek latens ereje –melye- 

ket családi tudattalanjuk öröklött génállományában azonosan vagy rokon módon hordoznak- 

egymásra vonzó hatást gyakorolnak”. (Szondi, 1996., 10. o.) A genotropizmus a választott 

ösztöntárgyak szerint alcsoportokra bomlik: libidotropizmus, idealotropizmus, operotropizmus, 

morbotropizmuis, thanatotropizmus. 

A sorsanalízisnek ezt a módját anankológiának nevezte el, melyben az egyén sorsa a 

vérrokonság kényszerén keresztül predestinálva mint egy végzetes természeti törvény 

következménye, valamint az ősök történetének fizikai és morális kényszerűsége jelenik meg. 

A sors azonban nem csupán az örökség kényszere, hanem az individium választása is. Szondi 

csak fokozatosan jutott el az emberi sors dialektikus új anankológiai felfogásához. A sors nem 

kényszerűen meghatározott, de nem is abszolút szabad. Minden sorsban meg kell 

különböztetni a kényszer és a szabadság egy darabját, amelyek összefüggenek egymással . Az 

egyén sorsának építőköveit elődei adják. Minden embernek családi tudattalanjában, az ős, egy 

bizonyos sorslehetőséget képvisel. A családi tudattalan minden ősfigurája az utód sorsához 

példáként szeretne szolgálni. A sorsnak ezt a darabját kényszersorsnak nevezte el. Az én az, 

amely egy bizonyos személyes sorsot választ a sorslehetőségek közül, míg a többit 

visszautasítja, vagy egy új figurát integrál. A sorsnak az én által választott vagy integrált 

részét választott sorsnak nevezte el.  

A személyes sorsot Szondi a kényszersors és a választott sors dialektikus koegzisztenciájának 

tartotta. A sorsanalízis számára releváns a kényszersors és a választott sors közötti arány egyéni 
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meghatározása. Minél erősebb a választott én (a szabadság darabja) annál könnyebb a sorsot 

elviselni. Akik az ősök öröklött kényszerének teljesen ki vannak szolgáltatva (többnyire én-

gyenge személyek), azok a kényszerített családi sorsot élik. Szondi szerint csak az, aki maga 

választ, rendelkezik saját, személyes sorssal.  

1. A sorspszichológiában az ember „a választás kényszerének illetve szabadságának Janus- 

arcát viseli” (Szondi, 1996., 98. o.). Ezt a kettős képet a Pontifex-én egyesítheti, ami 

integrál, a szellemmel participál és a túlvilágra transzcendál. Ezért nevezi Szondi az embert 

homo electornak, azaz olyan embernek, akinek sorsa az én választása alapján kényszerű, 

vagy szabadon választott.  

A sors részeiként megkülönböztette: 

1. az öröklött vagy kényszersors 

2. én- vagy választott-sors 

3. karaktersors 

4. mentális sors 

5. szociális sors (környezetanalízis) 

6. ösztön- vagy érzelmi-indultai sors 

7. szellem sors 

(Szondi, 1996.) 

Témám szempontjából részletesebben az ösztön- vagy érzelmi-indulati sorssal kell 

foglalkoznom. Szondi szerint az emberi lét különlegessége itt jelenik meg a legfeltűnőbben a 

többi élőlényhez képest. A magasabb rendű „állatoknál” az öröklött ösztönök zsarnoksága 

legyengül és az egyéni személyes emlékezet, a gyakorlás, a tapasztalat és a megértés 

jelentősége megnövekszik. Minél tökéletesebbek az ösztönök, annál kevesebb az 

alkalmazkodás lehetősége a környezet változásaival szemben. Az ember rendelkezik a 

legtökéletlenebb ösztönökkel, mert a tökéletes ösztönök zsarnokságát az én megjelenése 

megtöri. 

Az ember ösztönélete, a szükségletek és az én–funkciók összeillesztésének az eredménye. 

Szondi szerint az ösztönök forrása a génekben van. A sorsanalízis minden ösztönben génikus 
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eredetet lát. Az ösztöncselekvést specifikus gének determinálják, ezek az ösztön gének. Az 

összes gén természetében közös, hogy minden gén a családi törzs természetéből egy törekvést 

visz át a következő generációra. A génteóriából következik, hogy az ösztönök egy korábbi 

állapot visszahozására törekszenek, amelyekkel a filogenezis során már rendelkeztek.  

Szondi az anankológia fő feladatának az ösztönrendszer feltérképezését tartotta. A 

sorspszichológia ez által az emberi sors funkcionális vizsgálhatóságát érte le. A belső, endogén 

sorsmeghatározó faktorok, így feltárhatóvá váltak. Szondi úgy gondolta, hogy az exogén 

sorsalakító tényezők, csak azokat a reakciókat váltják ki, amelyek már a belső faktorok által 

öröklötten adottak.  

A sorsanalitikus ösztönrendszer 4 élettengelyből vagy sorskörből , 8 gyökértényezőből vagy 

ösztönfaktorból és 16 ösztöntörekvésből vagy ösztöntendenciából áll: 

I. A szexualitás = S-tengely (2 faktora)  

1. szeretet utáni vágy (az Érosz): h-faktor 

  2. az agresszív késztetés, szadizmus: s-faktor 

II. Az indulati élet = P-tenegely (2 faktora):  

3. káini indulat és az igazságra törkevés: e-faktor 

  4. az erkölcsi magamutogató vagy rejtőzködő indulat: hy-faktor 

III. Az én = Szh-tengely (2 faktora):  

5. a birtoklás vágya: k-faktor  

6. a lét kibontakoztatásának vágya: p-faktor 

IV. A kapcsolatok = C-tengely (2 faktora):  

7. a keresés és tapadás: d-faktor 

8. a megkapaszkodás és leválás: m-faktor 

(Szondi, 1997., 91. o.) 

Minden ember az azonos nyolc faktort hozza magával, de ezek átütő ereje, penetranciája 

mennyiségileg és processzuálisan változó. Szondi az egyes ember sorsát két-két faktor által 

meghatározott élettengelyen vizsgálta. Minden egyes gyökértényező két ellentétes tendenciából 

áll. 
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Az emberi ösztönéletben továbbra is megtalálható egy mozgás az ellentétes ösztönmozzanatok 

között, ezért ösztöndialektikáról beszélhetünk. Szondi kutatásai alapján úgy gondolta, hogy 

szerfelett nyomatékos szerepet játszik az emberi sorsban.  

Előadásom témaspecifikussága miatt újabb redukciót kell véghez vinnem, és a paroxizmális 

ösztönre kell helyeznem a hangsúlyt. Szondi ösztönökben és ösztönbetegségekben 

gondolkodott, kiindulópontja az a tapasztalat volt, hogy a normális és a kóros között nincs éles 

határ. A hisztériát (hy) és az epilepsziát (e) együtt rohamszerű, paroxizmális betegségnek 

tekintette. Mindegyik alkotónak megvan az átmenete a normális jellemtől a káros változatig:  

e = epileptiform – epileptoid - epilepsziás 

P 

hy = hiszteriform – hiszteroid - hisztériás 

(Szondi, 1997., 20. o.) 

Szondi így kapta meg a „ p”–t, amely a gonosz meg a jó ösztöne, a gyilkosé meg az etikusé, a 

magamutogatóé meg a szemérmesé, a dühös indulatoké és a jámbor ájtatottságé. Az e-tényező 

a durvább indulatok, a hy-tényező a finomabb érzelmek ösztönfaktora. 

A gyilkos (politikai) indulatok és az embertársak elismerés-problematikájának megoldásához 

Szondi egyetlen faktornak az indulati–etikai, e-tényezőnek a hullámzása  alapján ad 

magyarázatot:  

e-ösztönfaktor 

(etikus Káin-Ábel igény) 

 

 

     1. ösztöntörekvés            2. ösztöntörekvés 

a gonosz tendenciák vagyis a düh, gyűlölet,   a jó tendenciák, a kollektív igazságosság, 

harag, bosszú, igazságtalanság, intolerancia   tolerancia, jóság, segítőkészség,  

felhalmozódása a Káin-igényhez   jámborság, az Ábel-igényhez 
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(Szondi, 1997., 92. o.) 

 

II.  

 

Szondi társadalomelméleti teóriájában az ember és ember közti reláció megítélésében az ókori 

filétosz (szeretet-vonzás) és neikosz (gyűlölet–taszítás) tér vissza sorsanalitikusan 

megfogalmazva, az ösztönös vonzás és taszítás formájában. Felfogása szerint 

kultúrtörténetünkben végigvonul a szeretet-gyűlölet, avagy a gyöngédség-agresszió kettőse 

(Szondinál a h- és s-ösztönfaktor) . 

A társadalom nagy (politikai) összeütközéseinek azonban csak kísérőjelensége az agresszió és 

a szadizmus. A (politikai) konfliktusok roppant energiáját, ősi töltöttségét, azonban Szondi 

szerint nem az erőszak szolgáltatja, hanem a gyilkos (politikai) indulat, Káin paroxizmusban 

kirobbanó vadsága, az e-ösztönrész. Ezért nyomatékosítja, hogy „a világtörténelemben nem 

Isten, hanem a Káin-emberek szelleme jut kifejezésre” (Szondi, 1997., 24. o.). 

Szondi azt a célt tűzte ki, hogy a mitológia, a történelem, a genetika, a neurózis és a 

kriminológia segítségével sorsanalitikus egységgé kovácsolja a Káin-képet (és a Mózes-képet), 

a Káin-sorsot (és a Mózes-sorsot). Arra a feladatra vállalkozott, hogy bizonyítsa génikus 

összetartozásukat, ösztönrendszerüket, és megmutassa szerepüket az egyén és a politikai 

közösség életében.  

Szondi az Ótestamentumot és az aggádákat beledolgozta a lélektanba. Véleménye szerint ezek 

az irodalmi alkotások tanúskodnak a pszichológiai realitásról, hiszen a nép álmaiként foghatóak 

fel. A mítosz az által nyert jogosultságot, hogy beszéltek róla. Szondi a Káin- (és Mózes-) 

alakokat nem erkölcsi, hanem sorsanalitikus, illetve klinikai szempontból elemezte. Káint 

elsősorban indulatos énje és nem agressziója jellemezi. Indulatilag dühöt, gyűlöletet, irigységet, 

féltékenységet, haragot és bosszút, továbbá káros narcisztikus vágyat robbanásig halmoz fel 

magában: énjét a kapzsiság és mások beszennyezése, megvádolása jellemezi. Szondinak a 

Káin-mondák analizálása, a gyilkos hajlam helyes pszichológiai elemzéséhez kellett. Az 

animális magyarázattal szemben a hominidet keresi, ugyanis az állatok szinte kivétel nélkül 

csak akkor ölnek, ha táplálékra van szükségük, míg az ember testvérgyilkos aki képes kiirtani 

saját népét, vagy egy másik nemzetét. Gyilkossá válni szerinte nem más, mint káini-sors, 

aminek jellemezői:  
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- gyűlölet, irigység és féltékenység  

- az ősbűn az isteni büntetése: szorongás, nyughatatlanság és az örök menekülés 

Szondi a káinita embert nem gonosznak tartotta, hanem inkább szerencsétlennek, aki kénytelen 

gonosz lenni, mert tele van gyűlölettel, de még a gyilkosság sem tudja eltűntetni róla a káini-

bélyeget, ami miatt rettegnie és bujkálnia kell.  

A gyűlölet (és – párja a szorongás) pusztán az érzelem, konkrét tartalom nélkül. Ezt a másik 

két sorsjellemező adja:  

- az irigység és a féltékenység 

- a nyugtalanság és az örök bujkálás 

Irigysége két irányú : 

1. eszmei (az Úr elismerését akarja): ő legyen az örökös és a (politikai) vezér 

2. anyagi: mindent magának követel, akár az élet kioltása által is 

A féltékenysége is két irányú: 

1.   féltékeny embertestvérének minden sikerére 

2.   és  féltékeny a szó szexuális értelmében a nőkre. 

Irigység és féltékenység egyet jelent: a Káin-ember mindent magának akar, ezért veszélyes a 

társadalomra, a demokratikus politikai berendezkedésre, ugyanis a törvényszegő sorsát testesíti 

meg. Szondi szerint Káin uralkodik a világon, melyet a világtörténelem is tanúsít. A 

sorsanalitikus azt vallja, hogy a történelem nem más, mint a Káin történetének a 

megismétlődése. A becsvágy, a féltékenység, a hiúság, Káin sajátossága. Az emberek közötti 

legcsekélyebb különbség is elegendő az örök Káin felélesztésére „testvérgyilkosság”, a 

politikai gyilkosság folytatódik, csak a módszerek és a fegyverarzenál változnak. Káin nemcsak 

felduzzasztja magában a dühöt, hanem hirtelen, robbanásszerűen ki is veti önmagából. 

Mértéktelen érvényesülési vágya vezérli és minden érték birtoklására, a vagyon, a politikai 

hatalom növelésére vágyik. Nem csoda, hogy már a mitológiában is felelősség-elhárítással 

találkozunk, amit az Isten mért az emberre, arról az ember nem tehet. A sorsanalízis nyelvén az 

isteni és a sátáni eredet (egyes zsidó mondák szerint Számmáél  az apja Káinnak), annyit jelenet, 

hogy mindez genetikus, azaz amit génjeiben cipel az emberiség, arról nem ő tehet. 
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A Káin-mondák a sorspszichológia számára azért relevánsak, mert a testvérgyilkosságra „mi” 

emberek is képesek vagyunk. Ősi kísértés van bennünk, ezért voltak és vannak még a 

legmodernebb korban is erőszakos cselekmények, háborúk, népirtások. 

Szondi szerint az emberek ösztöntermészete évezredeken át keveset változott: 

1.  a fiú vágya az apai elismerésre és a féltékenység, irigység a testvérrel szemben  

2.  a tulajdon iránti vágy  

3.  a vallási viszály a hagyományért és a hagyományos helyekért 

4.  a szexuális ösztön  

A sorsanalitikus számára ezek azok a heves ösztönkésztetések, amelyek harcra, egyesek és 

egész népek meggyilkolására vezetnek. Gondoljunk csak arra, hogy Jeruzsálemért még 

napjainkban is gyilkos politikai indulatok küzdenek, utat nyitva a terrorizmusnak és a 

genozidiumnak. Ezeknek a cselekedeteknek a végrehajtói a káiniták, akik pszichológiai 

értelemben olyan emberek, akik Káin ösztöntermészetét és gonosz indulatát önmagukban 

hordozzák. 

Szondinak irreleváns, hogy Káin valóban élt-e vagy sem, neve csupán az emberi sors jelképe. 

Ennek a sorsnak -adott körülmények között- bármelyik ember része lehet. A közöttünk és 

bennünk élő Káin mindenkor ugyanaz a Káin marad, aki egykor a Bibliában és a mondákban is 

szerepelt. Káin alakját az emberek bárhol előforduló, veleszületett „Káin-természetnek” a 

projekciójaként örökítették meg. Ez nem jelent mást, ha nem élne az emberben az ősidőktől a 

Káin sors öröklötten meghatározott hajlama, úgy Káin alakja sem a Bibilában, sem a 

mondákban nem volna jelen. Az emberiség históriájában a kultúra, az erkölcs fogalma, a világ 

és az erről való tudás szüntelenül átalakul, azonban a bennünk lakó Káin maradandó. A „Káin-

sors” és az ember „Káin-természete” változatlan, ezt nem tudjuk kiirtani. A sorspszichológia 

felfogása szerint, ez azért nem semmisíthető meg, mert a vele született hajlamból a sajátos 

gyökértényezőből ered. Ennek köszönhető, hogy az ember „Káin-indulatata” évezredek óta 

azonos, és a „Káin-sors” független a történelemtől.  

A „Káin-törekvést” (illetve az Ábel = Mózes-törekvést) az e-faktor határozza meg . Társfaktora 

a „hy” Káint minden tevékenységében képvisel, de csak másodlagosan. Az e-faktor lényegileg 

a gonosz, a Káin ember minden durva indulatát determinálja. (Már itt kell előre jeleznem, hogy 

az e-faktor egyszersmind a jó, az igaz „Mózes-ember” etikumát is meghatározza.) 
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Az e-ösztöntényező az embert a düh és a gyűlölet, a harag és a bosszú, az irigység, a 

féltékenység és a durva indulatok hatására, gyilkossá teszi. Ez a tényező arra ösztönzi az 

embert, hogy kínzó hangulatingadozásait robbanásszerűen, váratlanul embertársai ellen 

fordítsa, és megpróbálja a (politikai) ellenséget megsemmisíteni. Az e-faktor a gyilkossághoz 

szükséges erőt alkalmilag az s-faktorból is merítheti. Az ösztöncél azonban  nem elsődlegesen 

szexuális, hanem mindig affektív természetű, még akkor is, amikor erőszakos cselekményről 

van szó.  

A sorsanalízis szerint a „Káin-emberek” a paroxizmális–epileptiform örökletes körhöz tartozó 

tipikus rohamban szenvedő emberek. Paroxizmálison azt a lelki folyamatot értik, amelynek 

során a felgyülemlő durva indulatok –düh, gyűlület, harag, bosszú, irigység és féltékenység 

hatására- a személy ösztönzést nyer. E paroxizmális állapot után következik be második 

fázisként, az epileptiform állapot. Ebben az állapotban az ember hirtelen, rajtaütésszerűen 

készül megtámadni az ellenséget, és gyilkos is lehet, mint Káin. A paroxizmális-epileptiform 

Káinnak nem kell okvetlenül gyilkosként a törvényt megszegnie, hanem más törvényellenes 

cselekményeket is elkövethet. Ezt képes kompenzálni a Káin-komplexus, ami a 

testvérközösséghez, a politikai közösséghez, az embertárasak elismeréséhez vezet.  

A demokratikus politikai rendszerekben a Káinok polgártárasaik között képmutatás nélkül alig 

létezhetnek. Ez alól csak a tiszta hisztero-epileptiform „Káin-emberek” kivételek, akiknek 

igénye, hogy fitogtassák önmagukat és tetteiket. Szondi a „tisztától” megkülönbözteti a 

„mindennapi-Káint”, aki az álcázás művésze. A kultúra és a civilizáció időnként mindenkit 

„konvencionális” hazugságra kényszerít. A valláserkölcs Káintól azt kívánja, hogy úgy szeresse 

felebarátját mint önmagát, ő azonban gyűlöli, irigyli, féltékeny rá és halálát kívánja. Káin-

természete ellenére ezzel a felebarátjával kénytelen egy társadalomban élni. Kénytelen álruhát 

magára ölteni, hogy ne kelljen kitaszítva, magányosan élnie. A „Törvényszegőt” a jog által 

irányított politikai rendszerek az álcázási technikák gazdag fegyvertárának kifejlesztésére 

kényszerítette. A tömeg már önmagában kitűnő álruha, amelyben menedéket találnak, hiszen 

nincs egyéni felelősségre vonás. Az elvegyülés a tömegben, mint álcázási mód a háborús 

bűnösök utólagos pereiből is jól ismert. A tömeg álcázása „izmusokkal” a történelemben 

mindig a revoluciók, a szabadságharcok, a forradalmak legelőnyösebb álruhája volt, amelyben 

a Káin-emberek legborzalmasabb ösztöneiket büntetlenül tombolhatták ki. A különböző 

álcázási módok (ultrasovinizmus, a hazafiság, a nacionalizmus és a fajelmélet) gyakran még 

hőssé is avanzsálta Káint. Egy nagyzási tébolyban szenvedő politikus konfliktust gerjeszthet és 

harcot hirdethet gyalázatos céljaiért. Történelmünk minden korszakát az jellemezte, hogy 
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emberek millióit mozgósította és késztette bűncselekményekre egy vezér. Szondi szerint ez 

csak azért lehetséges, „mert az úgynevezett „népben” sok a rejtett Káin-ember”. (Szondi, 1997., 

193. o.) Az izmusok képviselői csak arra várnak, hogy „hazafinak” mutatkozva káini igényeiket 

védetten, szabadon kiélhessék.  

Szondi  a „mindennapi-Káin” több változatát különíti el egymástól, de igazán veszélyeseknek 

a káros, nárcisztikus, törtető „Törvényszegőt” tartja, aki a társadalom minden alrendszerében 

megtalálható: tudomány, művészet, politika. A sorsanalitikus véleménye az, hogy a 

kriminalitást súroló rágalom hadjárattal ér fel, amire ezen a területen a tudósok, művészek és 

politikusok elbizakodottságukban képesek. Ez jól megfigyelhető egy miniszteri tálca 

elnyerésében vívott harcban, vagy a pártok versengésénél a végrehajtó hatalomért. A 

rágalmazottakon már nem segít, hogy a győztes Káin visszavonja -jobb esetben- a riválisaival 

szembeni vádakat. A rágalmazással okozott kár az illető személyiségéhez lemoshatatlanul 

tapad. Így harcolnak az erősek, és ezt a módszert nem másnak, mint a politikának és  

diplomáciának nevezik. A káros, nárcisztikus, törtető Káin mértéktelen érvényesülési 

igényével, akár évtizedekre is megakadályozhatja az előrehaladást. Ezeket a törtetőket éppen 

gátló, romboló tevékenységükért gyakran, mint a társadalom támaszait tűntetik ki. Álcázási 

művészetük elvakítja az embereket, de minden elfogulatlan ember tisztában van a rejtett, 

alattomos és romboló szerepével. Abszolút materialista, mindent birtokolni szeretne, és a 

tulajdon értékét a világ minden értéke fölé helyezi. Istentelen, csupán alkalomadtán, a 

halálfélelmében fordul Istenhez.  

Szondi a mitológiát felhasználva kijelenti, hogy Káin halhatatlanságot kapott az Úrtól. A Káin-

bélyeg (a gonoszság) elpusztíthatatlanná teszi őket, és ma is a politikai társadalom tagjai között 

élnek, de nem csak az utódai, hanem a káini-ösztöntendencia minden emberben is virulens. 

Ennek köszönhetőek a világtörténelemben permanensen jelen lévő (politikai) konfliktusok. 

Minden emberben él Káin, ezért lehet a politikai rendszereket háborúra manipulálni. Káin 

felhasználja a hatalomra törést, a szadizmusig fokozódó agresszió, azonban diabolikussá a 

robbanásig feszülő indulat teszi. A történelmi haladást Szondi azoknak a dialektikus 

impulzusoknak tulajdonítja, amelyek a káini indulatot szabadítják rá az emberiségre. 

Értelmetlen dühnek (furor instinctivus) nevezi, amit prehumán lelkünk mélyéből hoztunk 

magunkkal.  
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III.  

 

A furor instinctivus megszelídítéséhez nem elegendő a felettes én, az értelem, a pedagógia és a 

civilizáció. Szondi társadalom filozófiája szerint Káint legyőzni csak Káin tudja, egy olyan 

Káin, aki Mózessé vált. Először Ábel-mitológai alakját használta fel, de az Ótestamentum eme 

szereplője nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a humanitást jellemezze. Szondi álláspontja 

az volt, hogy Ábelből csak a keresztény egyházak csináltak Istenfélő példaképet, ugyanis ő 

mindent is magának akart, mint Káin. Ábel így képtelen volt az etikát képviselni, amelynek 

magyarázatát kórtan adja: az epileptoidok ájtatossága nem az igazi etikus vallásosság, hanem 

magamutogató álszemérem.  

Mózes teológiai alakját Szondi azért használta fel, mert megölte az egyiptomit. A vallástörténeti 

könyvek nagy hibájának tartja, hogy Mózes emberölését szinte jelentéktelen eseményként 

kezelik. A sorsanalitikus viszont számol a bűntett lelki következményeivel, a bűntudati 

terhekkel, a mardosó lelkiismerettel, amely úgy hatalmasodott el benne, hogy a 

törvényszegőből törvényalkotó lett.  

Szondi ösztönstruktúrájában a tettre kész, cselekvőképes Gonosszal (- e) szemben, ugyancsak 

impulzív Jóságosra (+ e) volt szüksége. Káin erejét az adja, hogy az Istentől sem fél, tehát 

ellenébe a puszta jóság harcképtelen. A sorsanalitikus szerint többre van szükség: hatalomra, 

törvényre és erkölcsre. Ez a három erő tudja legyőzni Káint. Szondi felismeri Mózesben Káint, 

míg a történészek és a teológusok szemében a gyilkosság hőstetté magasztosul, mert utólag 

vezető politikus lesz az elkövetőből. A történelemben a politikai rendszerek vezetőinek 

öldöklése nem gyilkosság, hanem hőstett. Szondi valódi indulati gyilkosságnak tekinti Mózes 

tettét, aki káini indulatainak bizonyságát adja későbbi tömeggyilkosságai idején is. A 

sorsanalízis számára az a lényeges, hogy a mondát elbeszélő, illetve vallásalapító alakjának 

durva indulatokat tulajdonított: harag, düh és erőszakoskodás, mint a káini gyilkosság.  

Szondi felteszi a kérdést, kik a törvényalkotók és kik a törvényszegők? Mózes sorsát 

pszichológiai szempontból követi az Ótestamentumban és bizonyítékokat talál benne, amelyek 

a sorsanalízis állítását igazolják: a törvényszegők és a törvényalkotók között is szoros 

összefüggés van. Mózes -az indulati gyilkos- teopolitikussá emelkedik, és egybe kovácsolja 

Izrael népét. A gyilkosság a vétkesség tudatához, a vétkesség a bűn elismeréséhez, a bűn 

elismerése a bűn feloldozásához (Istenhez) vezetett. A Káin gyilkos voltából fakadó 

lelkiismeretét a nép lelkiismeretévé kiterjeszti és a Dekológust Izrael népének lelkiismereti 
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törvényévé teszi: „Mózes válasza Káinnak a Tízparancsolat volt”. (Szondi, 1997., 249. o.) 

Mózes küldetése és pályája csúcsára érkezett. A történetnek ebben a szakaszában azonban a 

gyilkos hajlam, a káini-sors éri utol ismét. Az aranyborjú bálványozása miatt kiadta a parancsot 

a gyilkolásra, és abban a pillanatban szétfoszlott a Mózes-sors (törvényalkotó), helyette a 

történelem színpadán a gyilkoló hajlam, a Káin-sors lépett fel. Az embertársak elismerését 

elsöpörte a gyilkos (politikai) indulat. 

Szondi azért használta fel Mózes teológiai alakját, mert így a rohammal járó betegségének 

három pszichopatológiai szakaszát megfelelően tudta prezentálni: 

1.  a paroxizmális indulatfeltöltődés szakasz 

2.  epileptiform, rohamszerű szakasz 

3.  a  jóvátevő szakasz, ezt a szakaszt Mózes-komplexusnak nevezi 

A harmadik szakasz után a folyamat elölről kezdődik. Ennek alapján négy funkciót különített 

el, amelyet a paroxizmális-epileptiform együttessel magyarázott:  

1.  a paroizmális funkció: felhalmozott bűn, gyűlölet, harag, bosszú, irigység, és féltékenység 

durva indulatai 

2.  az epileptiform funkció: a roham a robbanásszerű kitörése bizonyos testi (motoros) vagy 

csupán lelki rohamszerű tünetekkel 

3.  thanantomániás funkció: a gyilkos indulat mások ellen vagy önmaga ellen. A halállal 

foglalkozó gondolatok. 

4.  a jóvátétel hiperetikus funkciója.  

A sorsanalitikus  Mózes sorsával hívja fel a figyelmet arra, hogy Káin, mint a gyilkos hajlam 

jelképe, nem zárja ki, hogy ugyanazon ember a gyilkosság elleni törvényt teremtse meg a nép 

számára. Szondi a férfi Mózes sorsában pszichológiailag öt „korszakot” különít el (Szondi, 

1997.): 

1.  Mózes mondabeli, nagyúri herceg a fáraó udvarában 

2.  Mózes pásztor Jetro szolgálatában. A sorspszichológia itt három mozzanatot emel ki:  

- Isten indulati gyilkost választ követül  

- a kiválasztott rohamokban szenvedő  

- látomásai vannak.  
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Ezek a tulajdonságok epiletiform-paranoid, Káin-fajtának nevezett ember jellemzői. Az 

erőszakos cselekedetre képes, de igazságos hercegből a gyilkosság után hirtelen Isten szelíd, 

félénk követe lett.  

3.  Mózes a csodák embere: Jahve kegyetlensége azt a fokot éri el, amely kizárólag az emberi 

diktátorokra jellemező (Jahve erkölcsi lealacsonyítása a Biblia elbeszélőjének tiszta 

projekciója). A csodák tartalma (tűz és víz) projektizáló paroxizmális-epileptiform jellegére 

utalnak.  

4.  Mózes a népvezér és az Isten embere: a gyilkosság és a vallás között szoros kapcsolat állhat 

fenn. A bűn elismerése és a lelkiismeret a híd szerepét tölti be. Szondinak az a meglátása, hogy 

erre a hídra azon személy léphet, aki a saját énjében is képes a Káintól Ábelig vezető hidat 

felépíteni, és aki Mózeshez hasonlóan „ pontifex oppozitórum” lesz. Pszichológiailag hívő 

ember énje a szellemiség irányába nyúlik meg, és az én szellemben transzcentálódik. Az énben 

„apertura ad calum” történik, amelyen át az én felemelkedni képes. A mindenhatóság, amely 

az egyén énjét veszélyezteti, a hit formájában Istenre helyeződik át, aki elviseli a 

mindenhatóságot. Ettől kezdve a hívő énjét ennek a mindenható Istennek a szelleme vezérli. A 

hívő énje viszont az átruházott mindenhatóság egy szegmensét visszakapja. A hatalom ezen 

saját részével az én már képes az élet személyre szóló feladatait és a felelősségét is átvállalni. 

A hit lehetővé teszi, hogy a transzcendencia és a participáció révén Istennel állandóan 

űúúódqegyütt lehessen. Itt kell megjegyeznem, hogy Szondi számára a szellemsors, a sors 

legfelesőbb komponense. Az én hit funkciója véleménye szerint sorsépítő, mivel az mint híd 

funkcionál az emberfeletti szellem és az emberi, összemberi öröklött és ösztön-természet 

között. Ennek a hitfunkciónak az ereje az én hatalomosztásától függ, amely azt a módot jelenti 

„ahogy az én a lelki erőket a belső lelki világ hatalomosztó instanciák nyomán (öröklött múlt, 

ösztöntermészet) valamint külvilág (szociális és mentális környezet) és a jövő (halál) között 

szétosztja”. ( Szondi, 1996., 36. o.) 

5.  Mózes a politikus és Isten királyságának önkényura: ez a Mózesben lakozó Káin. Szondi 

úgy gondolja, hogy az e-faktor lényegileg a gonosz, de a „Káin-ember” minden durva indulatát, 

és egyszersmind az igaz „Mózes-ember” etikumát is meghatározza, amely a nép számára a 

gyilkolás tilalmát és jóra vonatkozó törvényt hirdeti. Az e-faktor egyszerre ösztönzi az embert 

(Mózest) a politikai konfliktusokra és gyilkosságra, másfelől ugyanaz az e-faktor az az 

instancia, amely felkelti az emberben a lelkiismeretet, és az örökkön az emberben élő Káint 

politikai ellenfele, polgártárasa elismerésére készteti. A sorsanalitikus Mózest Káinból 

származtatja, az e-faktor negatív (-) és pozitív (+) ingadozása alapján.  
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Azt a hipotézist állítja fel a sorspszichológia, hogy a két ellentétes természet -Káin és Mózes- 

nem kizárja, hanem kölcsönösen kiegészíti egymást, amelyet „Káin-Mózes” dialektikának 

nevez.  

Szondi Mózes esetében a teopolitikusi hivatást a törvényalkotás és a törvényszegés kettős 

szellemi szublimációjának tekintette. Mózes a borzalmakat politikusként és államférfiként 

követte el (mint ahogy történelem nagy vezetői is) Isten birodalmának védelmében. Azonban 

miután Mózes kiélte Káin-természetét az erősebb Ábel-hajlam nyilvánult meg benne.  

Szondi az ősi zsidó mondákból és az Ótestamentumból azt a következtetést vonja le, hogy a Jó 

és a Gonosz nem egymást kölcsönösen kizáró, hanem komplementer ellentétek. A Káin és 

Mózes emberváltozatok egyaránt nem tisztán örökletesek (homozigóták), hanem keverten 

öröklöttek (heterozigóták). A recesszív öröklésmenet értelmében „Káin” utódaiban a káini 

mellett a Mózes-természet is megnyilvánulhat. Szondi tételét az emberiség történetével, 

klinikák beteganyagával és elítéltek eseteinek ismertetésével igazolta. A sorsanalízis tanítása: 

az ember, mind Káin, mind pedig Ábel lényét hozza magával a világra.  

Szondi szomorúan állapítja meg, hogy ritkán lépnek a világ politikai színpadára olyanok, akik 

Káin bűneit jóvá kívánják tenni. A Mózes-emberek többnyire ezt teszik, de csak miután ők 

maguk is káini-tevékenységet fejtettek ki. Azonban ők azok, akik megfogalmazzák a törvényt  

a (politikai) gyilkos ellen. A világ nagy bajának tartja, hogy a törvény alkotói és végrehajtói 

nem Mózesek, akik képesek az embertársak elismerésére.  

 

IV.  

 

Ennek a rövid fejezetnek azt a feladatot szántam, hogy példák segítségével illusztráljam az 

eddig ismertetett elméleti részt. Úgy gondolom, hogy kézzel foghatóan fog tükröződni az, hogy 

a politikai pszichológia számára nem lehet irreleváns Szondi munkássága. A két bemutatásra 

kerülő eset Káint a háborús bűnöst fogja prezentálni. Káin-emberek ugyanis a sorsanalitikus 

véleménye szerint különböző körülmények között veszélyes politikai téveszméket is 

kialakíthatnak. Tömeggyilkossághoz, háborúhoz vezet, amikor a hipernacionalista jut politikai 

hatalomra. Ez zsarnoksághoz és a tömeg („nép”) rejtett káini indulatainak mozgósításához 

vezet. Szondi két háborús bűnös esetét mutatta be, és elemezte.  



128 
 

Zöldi Márton csendőrezredest a náci uralom bukása után letartóztatták, majd háborús bűnösként 

felakasztották. Sorsából jól kirajzolódik a rohammal járó betegségnek –a már fentebb említett-

, mind a három pszichopatológiai szakasza. (Szondi, 1997.) 

Gyermekként epilepsziás rohamai voltak. Hivatásként a csendőrséget választotta, amivel 

paranoid téves gondolatait szocializálni próbálta. A számára kedvező politikai légtérben a 

jámborsága háttérbe szorult, és Káin lép elő a történelem színpadán. Tömegmészárlásokban 

hősként, hazafiként tetszelegett. Ellenségeivel szemben a legveszélyesebb szadistaként lépett 

fel, több ezer szerb és zsidó embert gyilkolt meg. Amikor a Káin-férfi háttérbe szorult, akkor a 

hazáért önfeláldozó, alázatos aszkétaként mutatta önmagát.  

Politikusként monomániásan megszállott hiperhazafiként viselkedett. A három szakasz 

permanensen visszatért élete folyamán. Kivégzése előtt az utolsó szakasz jelentkezett, amikor 

is a vallási tébolyba menekült (a Káin-ember gyilkos indulatait szerette volna jóvátenni).  

Szondi másik példája az íróasztal-Káin, aki személyesen nem ölt, hanem politikusként, 

irodájában töltőtollával milliókat gyilkolt meg és genocídiumot hajtott végre. Adolf Eichmannt 

szenzitív, kissé paranoid szorongás és neurotikus tünetek jellemezték (pl. dadogás, 

körömrágás), amelyek Szondi szerint ellentmondanak annak a feltevésnek, hogy ez az ember 

„egy szörnyeteg, a természet játéka, a természet zűrzavara lett volna” (Szondi, 1997., 109. o.) 

A pszichiáter véleménye szerint, Eichmann lelkiismerete ellen túlkompenzációval, cinizmussal, 

magába zárkózással védekezett. Ezzel a biztosítórendszerrel késztette afoniára a lelkiismeretét.  

Míg Zöldi Márton sorsa a paroxizmális Káin szélsőséges klinikai megjelenési formáit mutatta, 

addig sorstársa Adolf Eichmann nem mutatott extrém klinikai Káin-tüneteket. A Szondi-teszt 

(kísérleti ösztöndiagnosztika) viszont teljesen másról tanúskodott: a Káin tesztjelzést 

szignifikánsabban adta Eichmann. Ez azt mutatja, hogy a háttérben felduzzasztott gyilkos 

indulatokat klinikai tünetek formájában (manifeszt epilepszia, perverzió, vallási téboly, stb.) 

levezetni képtelen Káin politikailag álcázva ezrek életét oltja ki úgy, hogy önmaga valójában 

nem gyilkol, ezért különösen veszélyes, hogy a nem „tiszta” Káinok álcázási művészetükkel 

mindennapi emberként megszerezhetik a legmagasabb politikai vezető pozíciókat. Szondi 

véleménye szerint a mindenkori tömeggyilkosságok -mint a vallási háborúk, programok, 

forradalmak- nagy valószínűség szerint azonos káini gyökérből erednek.  
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EPILÓGUS 

 

Láthattuk, hogy a politikai struktúrákban magas pozíciókat elérő Káin-emberek milyen óriási 

pusztítást képesek véghezvinni. A gyilkos politikai indulatok humanizálására, polgártársaik 

elismerésére a sorsanalízis szerint akkor van lehetőség, ha az ember először az önmagává válás 

szintjén tudatosít minden létlehetőséget, majd a személyes én nárcisztikus magaslatáról 

visszatér a kollektív emberiséghez. Az önmagává vált embernek választania kell az önszeretet 

és az emberiség szeretete között. Ebben áll a homo elector sorsformáló feladata, az önmagává 

válás önszeretetének alternatívája az elmagányosodás katasztrófáját hordozza magában. Az 

embernek ki kell terjesztenie szeretetét. Szondi szerint ebben áll az individualizáció és a 

humanizáció különbsége. Az „ember eszméje” tiltja a tartós magányosságot, megköveteli az 

egyéntől, hogy szeretetét kiterjessze saját énjéről a családra, a családról az egész politikai 

közösségre, saját politikai közösségről pedig más politikai közösségekre. Az önszeretet így 

válhat kollektív emberszeretetté. Az emberré válás útja mindenki számára nyitva áll, a sok 

lehetséges létút közül éppen ezt az utat kell felismerni, majd szabad akaratból választani.  

A humanizmus abból a lelkiismereti válságból táplálkozik, amit a testvér-gyilkosság emléke 

idéz elő bennünk. A sorspszichológia kérdése, hogyan és hol függ össze a törvényszegő és a 

törvényalkotó szélsőségesen ellentétes sorsa. A sorsanalízis felvetése szerint a heves indulatban 

elkövetett (politikai) gyilkosság igénye és a késztetés, hogy a „Ne ölj!” normát a nép számára 

megfogalmazzák, azonos lelki gyökerekből fakad. A Káin- és a Mózes-emberek sors-rokonok. 

Szondi azt tartja veszedelmesnek, hogy „terror-világunkban” csak keskeny réteg jut el a káini 

indulatok mózesi humanizálásáig. A sorsanalízis, a genetikai vizsgálatok, élettörténetek, 

klinikai adatok és kísérleti módszerek segítségével egzakt módon tudta bizonyítani Káin reális, 

jelenleg is az emberiség között élő valóságát. Szondi megvalósíthatatlannak tarja hogy az egy 

populációban található Káin-személyek gyakoriságát klinikai statisztikai módszerekkel 

pontosan meg lehetne határozni. Díszpéldányaik ugyanis álruhákban nem egyszer a rangosabb 

polgárság nagyra becsült tagjai az egész világon. Magas politikai pozíciókat töltenek be, amely 

a politikai közösség számára nagy veszteség. Szondi javaslata az, hogy a politikai eliten el 

lehessen végezni a pszichiátriai-pszichológiai karakter- és alkalmasság-vizsgálatot. Ennek 

köszönhetően a társadalom kevesebbet szenvedne a hataloméhes Káin-emberek diktatúrájától. 

Talán veszélytelen, amíg a Káinok csak a „sorkatonaságot alkotják” ám, ha a generálisok, 

politikusok többsége nem tudja önmagában legyőzni Káint, akkor az Isten legyen irgalmas az 
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emberiséghez. A háborús időkben ugyanis az ő ösztönzésükre válnak a „kis-Káinok” háborús 

bűnösökké. A Káin-emberek gyakoriságát a népesedésben a sorspszichológia tesztvizsgálatok alapján 

mintegy 20%-ra becsülik, amelyből 6% minősül igazi, és 14% többé-kevésbé álcázott Káinnak. A 

veszély nem a Káin-emberek nagy számában van, hanem abban, hogy a társadalom minden 

alrendszerének vezető pozícióit birtokolják. Szondi prognózisa az, hogy a jövőben sem lesz másként, 

mert a „báránylelkű” humanisták a hatalom nélkül is izoláltan élnek, ők a világtörténelem során sohasem 

voltak képesek vezető politikai pártot alapítani.  Mózes válasza -„Ne ölj!”- csupán az egyes egyén 

Káinjára vonatkozik, és nem a háború idején a tömegben jelen lévő kollektív Káinra, aki ugyanolyan 

kegyetlenül uralkodik a világon, mint a Dekológus kihirdetése előtt és után.  

A sorsanalitikus szerint a (politikai) gyilkosság tevékenységében a kollektív-Káin nem veszített 

erejéből: törzs-törzs ellen, állam-állam ellen, vallás-vallás ellen, kultúra-kultúra ellen harcol, csupán a 

fegyverek változtak.  

Véleményem szerint Szondi Lipót munkásságának az előzőekben kifejtett része mindenképpen 

konkordál a politikai pszichológia kutatási eredményeivel. 
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