
Sfurtuna – az „elfeledett gyermekek” meséje 
  
  
A mese azzal kezdődik, hogy az egyik szülő, itt éppen az apa, érzelmi szempontból elérhetetlen, ami 
az egész családi rendszert megnyomorítja. 
Ebben a nehéz élethelyzetben egy koldus (a nélkülözés szimbóluma) elhiteti a királynéval, a 
családnak azért megy rosszul a sora, mert egyik gyermekük el van átkozva. A legkisebb lány, Sfurtuna 
(az olasz „sfortuna” jelentése balszerencse) elfogadja a koldus és az anya által felajánlott 
feketebárány szerepet. Ez önmagában is egy döbbenetesen pontos kép arról, hogy a nehéz sors 
miként erősíti fel a sebzettségeinket és hogyan vezethet téves hiedelmek kialakulásához, 
megerősödéséhez. 
  
Szenvedélybeteg szülők gyermekei gyakran hallhatják szorongó, saját sebzettségükkel megbirkózni 
nem képes szüleiktől: „Mi lesz így belőled? Semmi!” „Szégyelld Magad, semmirekellő vagy!” „Nem 
tudsz Te semmit, nem viszed majd semmire, ha így folytatod.” Ezen kijelentések hátterében 
leginkább a szenvedélybeteg felnőtt saját alacsony önértékelése, illetőleg annak projekciója áll. 
  
Miért vállalja könnyen a feketebárány szerepét a gyermek? Mert lojális szüleihez, s igyekszik 
megfelelni elvárásainak. Mert ezáltal az az illúziója lesz, hogy valamilyen kontrollt gyakorolhat a 
gyermekként kontrollálhatatlannak tűnő nehézségek felett. Mert kisgyermekként egocentrikus 
világképpel rendelkezik, amelyből logikusan következik, hogy azért történhetnek rossz dolgok vele és 
a családjával, mert ő rossz, illetve rosszul viselkedik. Mert minden többé-kevésbé egészséges 
lelkületű emberben van egy mély meggyőződés, amely szerint a világunk igazságos; ha tehát az 
életünk nehézségekkel terhes, ez bizonyára azért lehetséges, mert ezt érdemeljük. (Ez a 
meggyőződés, amely egyrészről a lelki egészségünk fenntartásának egyik alappillére, másrészről, 
éppen a nehézsorsú emberek számára, a bűntudat és a hozzá kapcsolódó büntető Isten-kép 
megerősödését eredményezheti.) 
  
A mese folytatásából is kiderül, hogy az elfeledett gyermekek többnyire nem egy túlélési pozíciót, 
illetőleg stratégiát választanak csak. Sfurtuna a feketebárány mellett a hős szerepébe is belebújik 
(egyedül nekivág a nagyvilágnak, igazából bármilyen szolgálatot vállal, ha be-, vagy inkább 
elfogadásban részesül). A történet arra is rávilágít, hogy az elfeledett gyermekek többsége számára 
az élet sokszor vesszőfutássá válik. 
Zseniális megoldást kínál a mese azzal, hogy megmutatja, a nehéz sors előli menekülés csak újabb 
krízisekhez vezet, míg valódi fordulatot a sorsunkkal történő szembenézés hozhat. A saját sorsunkkal 
való szembenézés utáni lépések is beszédesek: tisztítás – tisztázás. Ennek a szimbolikus képnek a 
megfejtése számtalan irányt megnyithat. 
  
Abban van felelősségünk, amiről szabadon dönthettünk. Vagyis kognitív szinten könnyen beláthatjuk, 
hogy a szüleink sebzettségéért és az ebből adódó maladaptív viselkedési mintázatokért nem mi 
vagyunk a felelősek. Érdemes azonban felelősséget vállalni a saját utunkért, így akár azért is, ha 
rálátunk, milyen hibás döntéseket hoztunk amiatt, mert téves hiedelmeket, maladaptív viselkedési 
mintázatokat vettünk át a szüleinktől, s ezek helyett milyen új meggyőződéseket tudnánk követni, 
milyen hatékonyabb viselkedési módokat és megoldási stratégiákat lennénk képesek kimunkálni. 
A tisztázást követheti csak a megbékélés a sorsunkkal, kibékülés másokkal és önmagunkkal, vagyis itt 
nyílik meg a lehetősége a valódi megbocsájtásnak. A mások és a saját magunk által elkövetett hibák 
és bűnök is a felelősségi körök tisztázása, azaz szétválasztása nyomán válnak megbocsájthatóvá. 
 

KLIKK IDE A MESÉÉRT 

https://www.sos.hu/wp-content/uploads/2023/03/Sfurtuna.doc

