




ÉLETJEL KÖNYVEK 118.



Az előszó dr. Kinka D. Ofélia, 
a borító és a rajzok Kerekes Sándor munkája

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és 

a Tartományi Oktatási és a Művelődési 
Titkárság támogatta

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

MINISZTÉRIUMA



Dr. Sági Zoltán

Belső viharaink
A sérült önértékeléstől a szeretet 

képességéig

2006





E L Ő S Z Ó

A legnehezebb munka saját személyiségünk 
alakítása, fejlesztése. Ha valaki nekilendül, megta
pasztalhatja, hogy az önmagával való szembesülés 
fájdalmát nem kerülheti el. De amennyire fájdal
mas az út, annyira felemelő az eredmény is: szemé
lyiségünk egy érettebb szinten történő működése.

A világba beleszületve gyorsan meg kell tapasz
talnunk, hogy soha többé nem fogjuk tudni átélni 
a határ nélküli egybeolvadás állapotát, de egész 
életünkön át azután vágyakozunk. Akiktől a felté
tel nélküli elfogadást váijuk, nem ritkán egy életre 
megmérgeznek bennünket. A mérgező szülők 
ezek, akiket nemritkán egy életen át sem tudunk 
eltávolítani magunkból. A sokszor nem tudatosan 
belénk oltott méreggel magunknak kell szem
benézni. Sérültté és sérülékennyé vált önértéke
lésünket magunknak kell meggyógyítani. Az első 
lépés ehhez a konfrontálódéi önnönmagunkkal és 
a szülőkkel.

Ha önértékelésünk sérült marad, a szorongá
sok kíméletlenül lecsapnak ránk. A világot veszé
lyes helynek éljük meg, olyannak, ahol nem lehet
séges önálló személyiséggé válni, alkotni, és 
boldognak lenni. Tele szorongással a függőségi vi
szony hálójában fogva tartva vergődünk. Szembe 
kell hát néznünk szorongásunk arcaival, külön
ben menthetetlenül megmérgezzük kapcsolataink 
közelségét-melegségét. Ha kapcsolataink kihűl
nek, énünk bizonytalanná válik, hiszen meg
szűnik a visszajelzés: milyen vagyok.
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Az énbizonytalanságot át- meg átszövi a 
szeretett személy elvesztésének félelme, a félté
kenység. Féltékenységünk pedig megint ott üt 
vissza bumerángként, ahol a legérzékenyebbek 
vagyunk: szétromboljuk kapcsolatunkat, ahon
nan a legtöbbet kaphatunk.

A féltékenység nem szükségszerű velejárója 
egy kapcsolatnak, bár a kérdés továbbra is meg
válaszolatlan marad: van-e ott szeretet, ahol 
nincs bár egy kicsiny féltékenység.

Személyiségünk szerves tartozéka, bár a 
legritkább esetben kívánunk kapcsolatba kerül
ni vele, nem szeretjük, de szabadulni sem tu
dunk tőle. A gyűlölet ez, amely mindannyi
unkban megjelenik frusztrációink során. Gyűlö
letté fokozódó haragunk elhomályosítja valóság
látásunkat. Énközpontúvá tesz, aminek ered
ménye, hogy a másik embert csak ellenségként 
éljük meg. Ellenségképet gyártunk, hogy rossz 
érzéseinket legyen hová kivetíteni.

A gyűlölet aztán az erőszak útjaira visz el. Az 
erőszak pedig zárt gondolkodásúvá tesz, fogva tart, 
és megfoszt a szabadságtól. Az erőszak elemberte- 
leníti a személyiséget. Felismerve magunkban, 
gyűlöletünk megtaníthat bennünket arra, hogy 
tiszteljük ellenségeinket, agresszív érzéseinkkel 
való szembesülésünk pedig arra, hogy megláthas
suk, hol vannak emberiességünk alsó határai.

A gyűlölet hálójába megrekedve elmagá- 
nyosodunk. Sokszor, a legnagyobb igyekezet 
árán sem tudjuk elkerülni az egyedüllét 
gyötrelmeit. Mégis ha át tudjuk értékelni, mi az, 
amit adunk kapcsolatainkban, hol vannak 
rövidzárlatok kommunikációinkban, a magány 
kínjaitól meg tudunk szabadulni. Mert a magány 
szenvedés, amit nem kell feltétlenül felvállalni.
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Amitől viszont soha nem menekülhetünk el, 
azok az életünk során elszenvedett szükséges 
veszteségeink. Születésünktől a halálunkig folya
matosan veszítenünk is kell, hogy tovább tudjunk 
lépni, hogy meg tudjunk szabadulni gátló-hátrál
tató idealizációinktól. Amikor megéljük őket, 
átéljük és túléljük addigi énünk elvesztését, azt, 
hogy énképeink változása nélkül soha nem lehet
nénk felnőtt, önálló, alkotó személyiségek. Amire 
pedig születésünktől folyamatosan vágyunk.

Életünk során nem kerülhetjük el a halál, a 
gyász fájdalmát sem. A halálhoz való viszonyun
kon ma még sokat kell javítanunk, hogy el 
tudjunk jutni oda, hogy tisztelve a halált, megta
nuljuk tisztelni az életet.

Azt, hogy olyan szeretetképességgel rendel
kezünk, amely alkalmassá tesz bennünket arra, 
hogy mindennapi életünk konfliktusaiban képe
sek vagyunk adni és elfogadni. A szeretet képes
sége mindannyiunkban ott van, csak irányt kell 
mutatni neki.

Az érzelmek kollázsa ez a munka. A szerző 
azokról az érzelmi viharokról szól, amelyeket -  
személyiségünk érettségi szintjétől függetlenül -  
nem tudunk elkerülni életünk során. Gyakorló 
pszichiáter-pszichoterapeutaként azt a tapasz
talatot próbálja átadni, hogy az érzelmi krízi
sekkel -  a belső viharokkal -, ha néha nagyon 
nehéz is, de legcélszerűbb szembenézni. Szoron
gással teli világunkban biztosabban tájékozó
dunk, ha ismeijük magunkat.

Mert hosszú távon sohasem tudunk elmene
külni magunk elől.

Dr. KINKA D. Ofélia
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A sérült önértékelés gyökerei
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Hosszú évek pszichoterápiás tapasztalatai 
igazolják, hogy sok felnőtt emberben -  legtöbb
ször anélkül, hogy tudatában lennének -  ott él a 
szülői irányítás, legyen az segítő vagy károsító, 
önbizalmat támogató vagy rontó. Legtöbbször 
tele kisebbrendűségi érzésekkel, életüket 
ugyanolyan rosszul és szenvedésekkel teli élik, 
mint szüleik. Valamifajta sorsszerűséget élnek 
meg ebben -  olyant, ami „elrendeltetett”, amin 
nem lehet változtatni. „Ez az én sorsom” -  hal
lani gyakran.

Pedig egy szülő sem lehet tökéletes. Teljesen 
normális dolog, hogy olykor rákiabál a gyere
kére. Időnként minden szülő túlzottan korlá
tozóvá tud válni. Vajon ezektől a botlásoktól 
válna kegyetlen vagy alkalmatlan szülővé? 
Természetesen nem. A szülő is ember, akinek 
megvannak a maga mindennapi konfliktusai. A 
legtöbb gyerek pedig fel tudja dolgozni az alkal
mankénti dühkitöréseket, ha mellette sok 
szeretetben és elfogadásban részesül. Azonban 
sok az olyan szülő, akinek negatív viselkedési 
formái folyamatosan és dominálóan jelen van
nak a gyerek életében. Az ilyen szülők által oko
zott érzelmi károsodás méregként terjed szét a 
gyermek egész lényén, és ahogy felnő, úgy 
fokozódik a fájdalom is.

A gyerekkorban beoltott méreg egész életen át 
meghatározza a személyiség életvezetését. A 
mérgező szülők állandó traumával, bántál-
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makkal és becsmérlésekkel sújtják gyerekeiket, 
és legtöbbször még akkor is így tesznek, amikor 
azok már felnőttek.

A mérgező szülők felnőtt gyerekei -  akár verték, 
túl hosszú ideig hagyták magukra kiskorukban, 
szexuálisan zaklatták, beszarni thatatlanként 
kezelték, túlzottan féltették vagy bűntudattal ter
helték őket -  szinte mindannyian hasonló 
tünetektől szenvednek: a sérült önértékeléstől, 
ami az önpusztító viselkedésformák előidézője. 
Csaknem mindannyian értéktelennek, szeretetre 
méltatlannak és alkalmatlannak érzik magukat. 
Ezek az érzések jórészt abból erednek, hogy a 
mérgező szülők gyerekei -  hol tudatosan, hol 
tudattalanul -  önmagukat hibáztatják azért, mert 
a szüleik bántották őket. Egy védtelen, rászoruló 
gyerek számára ugyanis elviselhetőbb a bűntudat 
érzése, mert valami „rosszat” tett, amivel 
kiérdemelte az apja haragját, mint hogy elfogadja 
a rémisztő tényt, hogy az apában, a védelmezőben 
nem lehet megbízni.

Amikor ezek a gyerekek felnőnek, tovább hor
dozzák a bűntudat és az alkalmatlanság érzésé
nek terheit, ami rendkívül megnehezíti számukra 
a pozitív énkép kialakulását. Az ebből fakadó 
önbizalomhiány és kisebbrendűségi érzés azután 
életük minden területét beárnyékolja. Akár
milyen furcsának tetszik, sokan vannak, akiket 
a szüleik még haláluk után is az uralmuk alatt 
tartanak. Az őket kísérő szellemek bár nem 
valóságosak a szó természetfeletti értelmében, 
de pszichológiailag nagyon is azok. A szülők 
követelései, elvárásai és bűntudatkeltő mani
pulációi még sokáig tovább élnek a haláluk után 
is. Összehasonlithatlanul nehezebb „a harcot 
megvívni” a halott szülővel, mint az élővel.
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A továbbiakban megpróbálom felvázolni azokat 
a károsító nevelési attitűdöket, amelyekkel a min
dennapokban a legtöbbször találkozunk. Nézzük 
meg közelebbről a „tökéletes”, az alkalmatlan, az 
irányító, az alkoholista, a szavakkal bántalmazó, a 
testi és a szexuális erőszaktevő szülők nevelési 
attitűdjeit, hogyan mérgezhetik meg egy életre 
saját gyerekeiket, amiért még hálát is várnak vi
szonzásul.

Olyan mérgek ezek, amelyekkel a legtöbb 
mérgező szülő nincs tisztában. Mert, sajnos, a 
szülői szerepet, az egyik legfontosabb készségün
ket, még mindig jórészt a „hasunkra csapva” 
gyakoroljuk. A szüléink főként olyan emberektől 
tanulták, akik maguk sem végeztek valami jó 
munkát: a saját szüleiktől. így aztán generációról 
generációra szállnak ezek a módszerek, amelyek 
legtöbbször nem mások, csupán bölcsességnek 
álcázott rossz tanácsok.

A tökéletes szülő mítosza. Egészen kicsi 
korunkban a szülők a mindenséget jelentik a 
számunkra. Nélkülük nem kapnánk szeretetet, 
védelmet, hajlékot, táplálékot. Ők a mi isten
szerű, mindenható gondviselőink. Rájuk vagyunk 
utalva, ők pedig gondoskodnak rólunk. Mivel 
nincs mihez vagy kihez hasonlítanunk őket, 
feltételezzük, hogy szüléink tökéletesek. Ahogy 
világunk lassan kitágul, és túllépi bölcsőnk 
határait, szükségünk van rá, hogy a nagy 
ismeretlen ellen megőrizzük a tökéletességnek 
ezt a képét. Amíg tökéletesnek hisszük szülein
ket, addig biztonságban érezzük magunkat.

A szülőkről való leválás folyamata a pubertás- 
és a kamaszkorban éri el csúcspontját, amikor
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aktívan szembeszaüunk a szülők értékeivel és 
tekintélyével. Stabil családban a szülők, megértő 
és támogató viselkedésükkel, jórészt képesek 
kivédeni az ilyen változások okozta konfliktu
sokat, szorongásokat. Elfogadják a lázadást, 
mint az érzelmi fejlődés normális szakaszát.

A mérgező szülők azonban távolról sem ilyen 
megértők. A lázadást, a gyermek egyéni másságát 
tekintélyük elleni, személyes támadásnak élik 
meg. Ahelyett, hogy segítenék az egészséges 
fejlődést -  tudatosan vagy nem tudatosan -  
inkább aláássák, abban a hitben, hogy a gyerekük 
érdekében cselekszenek. Ilyenkor gyakran azt 
mondják, hogy „ez csak erősíti a gyerek jellemét”, 
vagy „meg kell tanulnia különbséget tenni a jó és 
a rossz között”. Negatív módszereikkel azonban 
valójában elfojtják a gyermek bimbózó független
ségét, és kárt tesznek önbecsülésében.

Kultúránk és vallásaink szinte egyhangúlag a 
szülői tekintély mindenhatóságát támogatják. 
Elfogadható, ha kifejezzük haragunkat házastár
sunkkal, testvérünkkel, főnökünkkel, vagy bará
tunkkal szemben, de még mindig tabunak 
számit a szülőkkel való konfrontálódás. Hány
szor hallani: „ne feleselj anyáddal”, vagy „ne 
merészelj kiabálni apáddal”. A gyerek istenszerű 
szülei kegyeire van bízva, és sose tudja, mikor 
sújt le a következő villám. A mérgező szülők 
gyereke tudja, hogy a villám előbb-utóbb le fog 
sújtani. Ez a félelem mélyen belé ivódik és együtt 
nő vele. Minden felnőtt emberben, akivel azelőtt 
mostohán bántak, mélyen legbelül ott él egy 
kiszolgáltatott, rémült gyermek.

Ahogy a gyerek önértékelése sérül, úgy válik 
fokozatosan függővé, és ezzel együtt nő az
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igénye, hogy elhiggye: a szülei megvédik és gon
doskodnak róla. Az értelmi és testi bántalmazá
soknak csak úgy van értelmük a számára, ha 
magára veszi a felelősséget mérgező szülei ma
gatartásáért. Nem számit, hogy szülei mennyire 
mérgezőek, mindenképpen szüksége van rá, 
hogy istenítse őket. Még ha egy szinten megérti 
is, hogy az apja rosszat tett, amikor megverte, 
mégis úgy hiszi, hogy jogosan tette. Az intellek
tuális megértés a gyermek számára nem ele
gendő, hogy érzelmeit meggyőzze: nem ő volt a 
rossz, nem ő volt a felelős. Az egyik betegem így 
fogalmazta ezt meg: „Tökéletesnek hittem őket, 
és amikor bántottak, azt gondoltam, én vagyok a 
rossz, ők meg a jók.”

Az ilyen hiedelmek akkor is továbbélnek, 
amikor fizikailag már nem függ a gyerek a 
szüleitől. Lehetővé teszik, hogy vakká váljék az 
igazságra: istenszem szülei valójában cserben
hagyták akkor, amikor teljesen kiszolgáltatott volt.

A bűntudat mérgét egy életre beléoltották.
A gyerekek válogatás nélkül, szivacsként szív

nak magukba minden verbális és nem verbális 
üzenetet. Hallgatnak a szüleikre, figyelik őket, és 
utánozzák viselkedésüket. Mivel a családon 
kívül semmilyen más értékrendet nem ismer
nek, mindaz, amit otthon magukról és másokról 
megtanulnak, egyetemes igazságként ivódik 
beléjük. A szülői minta alapvetően meghatároz
za a gyermek fejlődő identitástudatát, értékrend- 
szerét.

Az egyik páciensem -  akinek apja éjt nappallá téve dol
gozott és távol volt otthonról, anyja pedig folyton 
betegeskedett -  így úja le gyerekkorának egy jellegzetes
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élethelyzetét. ^Amikor az apám a városban dolgozott, mindig 
korán indult és sokszor csak éjfél körül ért haza. Induláskor 
mindig rámparancsolt, hogy ne felejtsem el a leckét és 
vigyázzak anyámra, a testvéreim ne lármázzanak, hogy az 
anyámat ne zavarják, akire csak úgy emlékszem, hogy foly
ton beteg volt. Idegösszeroppanást kapott és attól fogva 
mindig csak sötét volt a házunkban, a redőnyök le voltak 
engedve, őpedig mindig köntösben volt és alig szólt hozzánk. 
Az apám távol, az anyám beteg, így én maradtam az, aki a 
házban mindent elvégez, megold. Persze mindezek mellett 
még jó  lett volna gyereknek is lenni...”

Páciensem megszállottként menekült a munkába. Ennek 
eredményeként házassága pokollá vált, mert folyton csak 
dolgozott. Felesége végül elhagyta, mert elege lett hogy egy 
robottal él együtt. Nehezen tudok kifejezni bármilyen érzel
met, főleg gyöngéd, szerető érzéseket... A nők, akikkel össze
jövök, állandóan arra panaszkodnak, hogy nem vagyok velük 
eleget, és nem kapnak tőlem elég szeretetet...”

Az alkalmatlan szülők. Az alkalmatlan szülők 
nemcsak hogy képtelenek kielégíteni gyerekeik 
szükségleteit, de sok esetben elvárják, sőt 
megkövetelik, hogy a gyerekek viseljék a szülők 
gondját. Amikor a szülő saját teendőit a gyerekre 
kényszeríti, a családi szerepek összemosódnak, 
eltorzulnak vagy felcserélődnek. Ha a gyerek 
arra kényszerül, hogy saját, sőt akár szülei 
szülője legyen, nincs kit követnie, nincs kitől 
tanulnia, és nincs kire felnéznie. Azok a 
gyerekek, akik ilyen természetellenes szerep
cserének esnek áldozatul, minduntalan kudar
cot vallanak. Lehetetlen, hogy felnőttként funkci
onáljanak, hiszen nem felnőttek. De nem tudják 
megérteni, hogy miért nem képesek többre, csak 
annyit éreznek, hogy valamiben elégtelenek, ez 
pedig bűntudatot kelt bennük.

Páciensem esetében a kényszer, hogy a szük
ségesnél jóval többet dolgozzon, kettős célt szol
gált: egyrészt távol tartotta attól, hogy szem

16



besüljön magányosságával és azzal, hogy nem
csak gyerekkorától, hanem felnőttkorától is meg
fosztották, másrészt erősítette benne azt a hiedel
met, hogy sosem képes megfelelni. Abban a hitben 
élt, hogy ha elég sokat dolgozik, akkor be tudja 
bizonyítani, hogy teljes és megfelelő ember.

Azok a szülők, akik energiájuk nagy részét 
saját fizikai és érzelmi fennmaradásukra fordítják, 
azt az üzenetet közvetítik a gyerekeik felé, hogy: JK 
te érzéseid nem fontosak, csak én számítok.” Kellő 
idő, figyelem és gondoskodás hiányában az ilyen 
gyerekek úgy érzik, hogy szinte láthatatlanok -  
mintha nem is léteznének. Arra kényszerülnek, 
hogy önmagukat ne a saját, hanem a szülők érzé
sei szerint definiálják. Ha sikerül elérniük, hogy a 
szülők jól érezzék magukat, akkor saját magukat 
jónak élik meg. Ha a szülők rosszul érzik 
magukat, akkor az őmiattuk van, mert ők rosszak.

A fizikai távollétnek is megvan a maga rom
boló hatása. Ha a szülők elválnak, az minden 
esetben nyomot hagy a család minden tagján, 
még ha az adott körülmények között a legjobb 
megoldás is. Lényeges azonban, hogy a szülők 
felismerjék: a házastársuktól válnak el, nem a 
gyerektől. Mindkét szülő felelős azért, hogy 
fenn-tartsa a kapcsolatot a gyerekkel, még ha 
életük ketté is szakadt. A válás kimondása nem 
jelent engedélyt arra, hogy az alkalmatlan szülő 
elhanyagolja gyermekét. Az a szülő, amelyik -  
érzelmileg vagy fizikailag -  eltűnik gyereke 
életéből, erősíti a gyerek láthatatlanság érzését, 
megkárosítva ezzel önértékelését, önbecsülését, 
amit az súlyos teherként vonszol magával a fel
nőttkorba.
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Sok szülő úgy bánik a gyerekével, a valóságtól 
teljesen elrugaszkodva, mintha az teljességgel 
tehetetlen, az életre alkalmatlan lenne. Egy 
egész életen át képesek gyereküket olyannak 
megélni, aki nem képes, és soha nem lesz képes 
az önálló életvezetésre. Saját igényeik kielégítése 
érdekében uralkodnak, dominálnak gyerekeik 
felett, irányítják őket saját belátásuk szerint.

Ha egy ilyen szülő és felnőtt gyermeke őszin
tén elmondaná egymással kapcsolatos érzéseit, 
az a következőképpen hangzana:

Felnőtt gyerek: fMiért csinálod ezt? Mért van az, hogy 
bármibe belekezdek neked semmi sem jó? Mért nem tudsz 
felnőttként bánni velem? Mit számit az neked, hogy nem 
leszek mérnök? Miért fontos nektek, hogy kivel élek? Mikor 
hagytok végre elmenni? Miért vesztek minden döntést, amit 
magam hozok meg, személyes támadásnak?n

Irányító szülő: Nem tudom elmondani, milyen fájdalmat 
érzek, amikor eltávolodsz tőlem. Szinte csak azért élek, mert 
szükséged van rám. Nem bírom elviselni a gondolatát hogy 
elveszítelek. Te vagy az életem. Rettegek, hogy valami hibát 
követsz el. Belehalnék, ha látnám, hogy bajod esik. Inkább 
meghalok, mint hogy érezzem, szülőként kudarcot vallottam. ”

De, sajnos, az ilyen beszélgetés a valóságban 
szinte sohasem hangzik el.

A domináló-irányító szülők. Az irányítás nem 
feltétlenül káros. Ha egy anya visszafogja tipegő 
kisgyermekét az utcán, hogy ne élje baleset, 
nem irányítónak, hanem óvatosnak tartjuk. A 
valósággal összhangban irányit, mert az motivál
ja, hogy a gyermekének védelemre és útmu
tatásra van szüksége.

A kellő irányítás akkor válik túlzottá, amikor 
az anya tíz évvel később is visszafogja a gyerekét,
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jóval azután, hogy az már képes egymaga 
átmenni az úttesten. Azok a gyerekek, akiket 
nem bátorítanak próbálkozásra, felfedezésre, 
boldogulásra és -  az esetleges kudarc kilátása
ival -  kockáztatásra, gyakran tehetetlennek és 
elégtelennek érzik magukat. Aggódó, rettegő 
szüleik túlzott irányítása magukban a gyerekek
ben is aggodalmat és rettegést vált ki. Ez meg
nehezíti az érés folyamatát. Amikor kamasszá 
serdülnek és felnőnek, sokan soha nem képesek 
megszabadulni a szülői útmutatástól és irányítás 
igényétől. Ennek következtében szüleik továbbra 
is birtokolják, manipulálják, sőt nem egyszer 
uralják életüket.

A feleslegessé válástól való félelem sok domi
náló szülőt arra indít, hogy gyerekében állan
dósítsa a tehetetlenség érzését. Ezek a szülők 
kórósán rettegnek az „üres fészek szindrómától”: 
a veszteség elkerülhetetlen érzésétől, amit min
den szülő átél, akinek a gyermekei elhagyják az 
otthont. A domináló-irányító szülő identitása 
olyannyira megreked a szülői szerepkörben, 
hogy úgy érzi, elárulják és elfordulnak tőle, 
amikor a gyereke függetlenné válik. A szülő do
minanciája rendszerint az aggódás köntösében 
jelenik meg, ami különösen alattomossá tudja 
tenni. Az ilyen kifejezések, mint „a javadat akar
juk”, „ezt érted tesszük”, vagy „csak, mert annyi
ra szeretlek”, mind ugyanazt jelentik: „Azért 
teszem ezt, mert annyira rettegek, hogy elveszí
telek, hogy még arra is kész vagyok, hogy bol
dogtalanná tegyelek.”

Az irányítás közvetlen formája is gyakori. 
Nyílt, kézzel fogható és teljesen leplezetlen: 
„Tedd, amit mondok, különben nem tárgyalok
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veled”, „Tedd, amit mondok, vagy nem kapsz 
több pénzt”, „Ha nem teszed, amit mondok, 
többé nem tartozol a családhoz”, „Ha nem 
teszed, amit én akarok, szívrohamot kapok.”

A közvetlen irányításhoz rendszerint hozzá
tartozik a megfélemlítés és nem ritkán a mega
lázás is. Jól ismert domináló nevelési attitűdök 
ezek. Van aztán a dominálásnak egy kifino
multabb, ám annál károsítóbb formája is: a 
manipuláció. A manipuláló szülők kérés nélkül 
kapnak meg gyerekeiktől mindent, amit csak 
akarnak. Amikor a manipuláció az állandó 
irányítás eszközévé válik, hatása rendkívül rom
boló lehet a szülő-gyerek kapcsolatban. A 
manipulativ szülők annyira ügyesen leplezik 
szándékaikat, hogy a gyerekeik állandóan 
összezavarva élnek. Tudják, hogy becsapják 
őket, de nem tudnak rájönni, hogyan.

Azoknak a szülőknek, akik békében vannak 
önmagukkal, nincs szükségük arra, hogy 
beleszóljanak felnőtt gyerekeik életébe. A 
mérgező szülők azonban -  saját szorongásaik és 
félelmeik miatt -  gyerekük önállóságát úgy élik 
meg, mit valamelyik testrészük elvesztését. 
Ahogy a gyerek idősebb lesz, a szülő számára 
úgy válik fontosabbá, hogy manipulációkkal 
továbbra is függőségben tartsa. Ennek ered
ménye a felnőtt gyereknél kialakuló elmosódott 
identitástudat. Nehezen tudják magukat a 
szüleiktől különálló személyiségnek tekinteni. 
Nem tudnak különbséget tenni a saját és a 
szüleik igénye között. Tehetetlennek érzik 
magukat.
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Egy sikeres üzletember páciensem: „Az első emlékem az 
apámról hogy amint megjött munka után, rögtön a 
bárszekrényhez ment Ez volt az esti rituálé. Miután 
bedobott egypár konyakot, mindig egy pohárral a kezében ült 
le vacsorázni. Az az istenverte pohár sohasem tudott kiürül
ni. Vacsora után kezdte el komolyan a dolgot 
Mindannyiunknak csendben kellett maradnunk, nehogy 
megzavarjuk. A rohadt életbe, azt hittük, hogy valami 
komoly dolgot csinál, közben csak leitta magát a sárga földig, 
az a szemét Hány este volt, hogy anyámmal meg a nővérem
mel az ágyba vonszoltuk. Nekem kellett lehúznom a cipőjét 
meg a zokniját. A legrosszabb az egészben az volt, hogy a 
családban soha senki egy szót sem ejtett a dologról. Amíg 
idősebb nem lettem, komolyan azt hittem, normális dolog 
apát ágyba vonszolni. Olyasmi, amit más családokban is 
csinálnak. ”

Amellett, hogy szenvedett, páciensemnek gyerekként 
hamar meg kellett tanulnia, hogy apja alkoholizmusa a Nagy 
Titok. A külvilág felé a család magára öltötte a „minden a leg
nagyobb rendben” mázát.

Az alkoholista szülők. A gyerekre nézve az alko
holista családban „a normális család” látszata 
különösen romboló hatású, mivel arra kényszeríti, 
hogy letagadja saját érzéseinek és észleléseinek 
valódiságát. Egy olyan gyereknek, akinek állan
dóan hazudnia kell arról, amit gondol és érez, tel
jességgel lehetetlen, hogy egészséges önértékelése, 
erős önbizalma fejlődjön ki. Kifejlődő bűntudata 
szüntelenül kételkedésre kényszeríti, hogy hisz
nek-e neki az emberek. Amikor idősebb lesz, az 
érzés, hogy az emberek kételkednek benne, tovább 
él, aminek következtében visszariad attól, hogy 
bármit is feltáijon magából, vagy önálló véleményt 
alakítson ki.

A látszat fenntartása rengeteg energiát 
emészt fel. A gyereknek folyton résen kell lennie, 
nehogy véletlenül leleplezze és elárulja a csalá
dot. Hogy ez elő ne forduljon, gyakran kerüli a
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barátkozást, elszigetelődik, és magányossá válik. 
Az elmagányosodás viszont még mélyebbre 
húzza a családi ingoványba. Óriási lojalitásérzés 
alakul ki benne titkának tudói, a cinkos család
tagok iránt. Felnőttkorára elvakult lojalitása 
aztán romboló erőként uralja tovább az életét.

Mivel az alkoholista megmentésére és fede
zésére tett hiábavaló kísérletek rengeteg energiát 
emésztenek fel, nem marad idő és figyelem a 
gyerekek alapvető szükségleteinek ellátására. Az 
alkalmatlan és elégtelen szülők gyermekeihez 
hasonlóan az alkoholisták gyerekei is gyakran úgy 
érzik, láthatatlanok. Ezáltal nagyon fájdalmas 
helyzet alakul ki: minél komolyabbak a zavarok a 
családban, annál több érzelmi támogatást igényel
nek a gyerekek. Az alkoholista szülők pedig erre 
képtelenek.

„Apám sohasem foglalkozott velem, mint a barátaimmal 
az apjuk” -  emlékezett vissza páciensem. „Soha nem fociz
tunk, nem néztünk együtt meccset Folyton azt hajtogatta: 
Jíost nem érek rá, majd később.m De arra mindig volt ideje, 
hogy igyon és lerészegedjen. Az anyám mindig azt mondta: 
JVe nyaggass állandóan a bajaiddal! Menj, játssz a barátaid
dal.” De nem voltak barátaim. Nem mertem senkit elhívni 
hozzánk. A szüleim egyszerűen levegőnek néztek. ”

Minden szülőnek vannak rossz napjai, de az 
alkohol drámai módon felerősíti az „ami egyszer 
jó, az máskor rossz” szindrómáját. A gyerek 
sohasem tud megfelelni, mivel a szabályok 
gyakran és váratlanul változnak. A szülőknél a 
kritika az irányítás eszköze. A gyereken csapódik 
le frusztráltságuk, bajaikért őt teszik meg bűn
baknak. Az alkoholista szülők ezzel az alattomos 
módszerrel igazolják és vetítik ki a gyerekre saját 
alkalmatlanságukat. A gyereknek szánt üze
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netük így szól: „Ha nem rontanál el mindent, 
nem kellene innom.”

Az alkoholista szülők gyerekei azt tanulják 
meg, a szüleikkel való első kapcsolataikban, 
hogy azok, akiket szeretnek, bántják őket, és 
félelmetesen kiszámíthatatlanok, a legtöbben ret
tegnek attól, hogy egy másik emberhez közel 
kerüljenek. Egy felnőtt kapcsolat, legyen az barát
ság vagy szerelem, bizalmat és nyíltságot követel -  
éppen azt, amit az alkoholista család szétzúz. Az 
ilyen gyerekek közül később sokan olyan embe
rekhez vonzódnak, akik saját belső konfliktusaik 
miatt érzelmileg elérhetetlenek. Ezáltal a felnőtt 
gyerek kialakíthatja magának a kapcsolat illúzi
óját anélkül, hogy szembesülne az igazi intimi
tástól való rettegésével. így alakul ki az a gyakran 
megdöbbentő élethelyzet is, hogy az alkoholista 
szülők felnőtt gyerekei gyakran házasodnak alko
holistákkal. Meg az is, hogy az alkoholista csalá
dokban élő gyerekek közül felnőttkorára legalább 
minden negyedik maga is alkoholista lesz.

A sértő, megalázó megjegyzések, a lekicsinylő 
bírálatok a gyerekeknek rendkívül negatív 
üzeneteket közvetítenek önmagukról. Olya
nokat, amelyek drámai módon befolyásolják 
önértékelésük fejlődését.

Az egyik páciensein így fogalmazta meg: „Ha választanom 
kellene a testi és a szóbeli bántalmazás közül, inkább a 
verésnek tenném ki magam. Annak megmarad a nyoma, és 
az emberek legalább sajnálnak érte. A szavaktól az ember 
csak megbolondul. A sebek láthatatlanok. Senki sem törődik 
vele. A valódi sebek százszorta gyorsabban gyógyulnak, mint 
a sértések."

Társadalmunkban sajnos hagyomány, hogy a 
gyerekek fegyelmezését a család magánügyének
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tekintik, és legtöbbször az apa belátására bízzák. 
Mára már számos civilszervezet felismerte, hogy 
a gyerekeket érő testi sérelmek és szexuális zak
latások ellen hathatós intézkedésekre van szük
ség. De ma még, sajnos, a leggondosabb hatósá
gok sem tehetnek semmit a szavakkal bántott 
gyerekekért.

A kegyetlen szavak hatalma. A legtöbb szülő 
időnként sértő módon szól a gyerekéhez. Ez nem 
feltétlenül jelent szavakkal történő bántást. Az a 
káros, ha a gyerek külsejét, intelligenciáját, 
képességeit, vagy emberi értékeit gyalázó, rend
szeres verbális támadás éri.

A domináló-irányító szülőkhöz hasonlóan a 
szavakkal verőkre két, jól elkülöníthető stílus 
jellemző. Vannak, akik nyíltan és gonosz módon 
becsmérlik gyereküket. Akár hülyének vagy 
rondának nevezik őket. Azt is mondhatják, hogy 
bárcsak ne hoztalak volna a világra. Nem törőd
nek gyerekük érzéseivel és azzal, hogy hosszú 
távon milyen hatást fejtenek ki ilyen gyerekük 
énképének alakulására.

Mások -  nem ennyire közvetlen formában -  
heccelő, sértő gúnynevekkel, lekezelő kijelen
tésekkel támadják folyamatosan a gyereket. Az 
ilyen szülők a sértést gyakran humorral 
próbálják leplezni. Ártatlannak tűnő tréfákat 
sütnek el a gyerekük számlájára: „Akkora az 
orrod, hogy egy tök is megszégyenülne mellet
ted”. „Te biztosan nem álltái kétszer sorba, 
amikor az észt osztogatták.”

Amikor a fenti páciensemet a gyerekkoráról kérdeztem, 
az apjától jövő szüntelen heccelésre emlékezett vissza 
legélénkebben. Az apja mindig az ő kárára sütötte el a vic
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ceket, amitől gyakran megalázva érezte magát Amikor a 
család többi tagja nevetett, ő még inkább kirekesztettnek 
érezte magát JVfár az is elég rossz volt, hogy állandóan hec
ceit, de néha komolyan megsértett, amikor olyanokat mon
dott, hogy: „Ez nem lehet a mi gyerekünk. Most nézd meg ezt 
a pofát! Vigyük vissza, és cseréljük ki egy rendesre” Még 
csak hatéves voltam, és valóban azt hittem, hogy otthagynak 
a kórházban. Aztán egyszer megkérdeztem: Miért heccelsz 
mindig, apu? Azt mondta: „Dehogy heccellek, csak viccelek, 
nem veszed észre?”

A lekicsinylő viccelődés rendkívül kártékony 
hatást fejt ki a családban. A gyerekek a gú
nyolódást és a vicces túlzásokat egyaránt szó 
szerint veszik. Mindannyian sütöttünk már el 
vicceket mások számlájára. Az ilyen tréfák 
legtöbbször ártatlanok. Ártalmasak viszont, 
mindig, ha gyakorivá válnak, egyfajta nevelési 
attitűdökként használják őket. Kegyetlenségük 
és forrásuk az, ami sértővé teszik őket. A 
gyerekek elhiszik és intemalizálják, magukba 
építik azt, amit a szüleik mondanak róluk.

Szadista és nagyon önértékelés-károsító 
dolog, ha a szülő a kiszolgáltatott gyereke kárára 
viccelődik!

„Ezt képtelenség tovább így csinálni" -  fakadt ki 
páciensem. JMindjárt ötvenéves leszek, és szinte mindenre 
vérig sértődöm, amit mondanak nekem. Semmit sem tudok 
úgy venni, ahogyan mondják. Állandóan arra gondolok, hogy 
valaki gúnyt űz belőlem. Kigúnyol a feleségem, a munkatár
saim... Éjszaka álmatlanul fekszem, és azon jár az eszem, 
hogy napközben miket mondtak az emberek nekem... és 
mindenből valami rosszat hallok ki. Néha azt hiszem, hogy 
kezdek megbolondulni.m

Nem látott összefüggést felnőttkori túlérzé
kenysége és a gyerekkorában megélt folyamatos 
piszkálódások, rosszindulatú heccelések között.
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Gyerekként tipikusan vesztes pozícióban volt, 
amit így írt le: „Az apám bántott a vicceivel, én 
pedig gyenge voltam, mert nem tudtam elviselni”.

A szavakkal verő szülők gyerekei emberfeletti 
módon küszködnek, hogy elrejtsék, mennyire 
tehetetlennek érzik magukat. Felnőttkorukban 
sincs ez másképp, csupán a világ tágul ki 
körülöttük, így félelmeiket negatív várakozá
saikat másokra vetítik rá. Kiszolgáltatottan élik 
az életüket, miközben mindenkitől sértésekre és 
megaláztatásokra számítanak. Túlérzékennyé, 
gyámoltalanná és az emberekkel szembeni bizal
matlanná válásuk szinte elkerülhetetlen.

A magukban hordott riadt, megfélemlített 
gyermeknek sehogyan sem sikerül felnőnie.

Sok szülő útmutatásnak, jó tanácsnak álcáz
va osztogatja verbális sértéseit. Kegyetlen és 
megalázó megjegyzéseiket különféle racionali
zálásokkal igazolják, mint például: „Azon igyek
szem, hogy jobb embert faragjak belőled”. Mivel 
ezek a sértések a nevelés leple alatt történnek, 
különösen megnehezítik a felnőtté vált gyermek 
számára, hogy felismerje romboló hatásukat.

„Anya mindig tökéletes hölgyet akart belőlem csinálni” -  
idézi fel egy harmincéves hölgypáciensem. „Azt akarta, hogy 
kecses és elegáns legyek, és hogy szépen beszéljek. Amikor 
elrontottam valamit, azzal kényszerített, hogy jól csináljam, 
hogy megszégyenített. Kicsúfolt, amikor rosszul mondtam 
egy szót. Gúnyolódott a külsőmön... A legrosszabb az volt, 
amikor balettelőadásom volt. Anya mindig arról álmodott, 
hogy balett-táncos lesz, de inkább férjhez ment. Azt hiszem, 
azt várta tőlem, hogy én valósítsam meg az álmait, de sosem 
táncoltam olyan jól, mit ő. Legalábbis ezt mondogatta. 
Sosem felejtem el, amikor tizenkét éves koromban egyszer 
felléptem. Szerintem egészen jól sikerült, de az anyám hátra
jött a színpad mögé, és az egész osztály előtt azt mondta: 
„Olyan voltál, mint egy víziló. ” Legszívesebben elsüllyedtem
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volna. Amikor hazafelé szóvá tettem, hogy mennyire rosszul 
esett, amit mondott, azt válaszolta, hogy a kritikából inkább 
tanuljak, mert csak így fogok fejlődni. Aztán megveregette a 
karomat, én pedig azt gondoltam, hogy valami kedveset fog 
mondani, de ezt mondta: „Lásd be, kicsim, igazából semmi
hez sem vagy elég ügyes. ”

A rivalizáló szülők. Az a szükséglet, hogy 
valakiben a kudarc élményét keltsük, hogy 
magunkat sikeresnek érezhessük, igen gyorsan 
kegyetlen versengésbe torkollik. Az egészséges 
szülők örömmel élik meg gyermekük tehet
ségének kibontakozását. Ám a rivalizáló szülőket 
mindez úgy érinti, mintha ők veszítenének 
valamit, gyakran éreznek szorongást, sőt akár 
rettegést. A legtöbb, gyerekével rivalizáló szülő 
nincs tudatában, hogy honnan jönnek ezek az 
érzések, csak annyit érez, hogy a gyereke felka
varja. Az ilyen szülők a kamaszkort különösen 
fenyegető időszaknak élik meg. Az anyák 
versenytársat látnak lányukban, és kényszert 
éreznek, hogy lekicsinyeljék őket, főleg a féljük 
jelenlétében. Az apák a férfiasságukat és tekin
télyüket érzik veszélyben, ezért kamasz fiukat 
nevetségessé teszik és megalázzák, hogy kicsi
nek és tehetetlennek érezze magát. Akárhogy 
bizonygatják, hogy jót akarnak gyereküknek, a 
rivalizáló szülők szándéka valójában az, nehogy 
a gyerek túltegyen rajtuk. A tudattalan üzenet 
pedig hatalmas erejű: „Nem lehetsz sikeresebb, 
mint én”, „Nem lehetsz vonzóbb, mint én...” Más 
szóval: „Mindannyiunknak megvannak a korlá- 
tai, a tied én vagyok”.

Ezek az üzenetek annyira bevésődnek a 
személyiségbe, hogy ha a rivalizáló szülők 
gyerekeinek mégis sikerül valamiben kitűnniük,
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rendszerint iszonyú bűntudattal küszködnek. 
Minél sikeresebbek, annál nyomorultabbul érzik 
magukat. Ettől pedig nemritkán úgy igyekeznek 
szabadulni, hogy képességeikhez mérten alultel
jesítenek, hogy ne szárnyalják túl a szüleiket. És 
így bizonyos értelemben elősegítik szüleik nega
tív jóslataiknak beteljesülését.

„Az apám mindennap azzal az átkozott ellenőrzéssel jött, 
mint valami laktanyában. Kilenc-tíz évesen az ember egy 
kicsit rendetlen, de ez őt nem érdekelte. Mindennek 
tökéletesnek kellett lennie, semmiben nem lehetett hiba. Ha 
az asztalon hagytam egy könyvet, elkezdett üvölteni, hogy 
milyen undorító disznó, barom, ökör stb. vagyok. Mintha az 
lett volna a kedvenc sportja, hogy engem püföl az 
ocsmánynál-ocsmányabb szavaival. Sosem ütött meg, de 
azok a szavak éppen úgy fájtak...."

Az a lehetetlen elvárás, hogy a gyerek 
tökéletes legyen, szintén gyakori kiváltója a 
szavakkal történő hántásnak. A szavakkal verő 
szülők közül sokan maguk is sikeres emberek, 
akik a munkahelyi stresszt nemritkán otthon 
vezetik le. A maximalista szülők attól az illúziótól 
vezérelve működnek, hogy ha sikerül tökéletesre 
faragniuk gyerekeiket, akkor tökéletes lesz a 
család. A gyerekre hárítják a stabilitás terhét, 
ezzel kerülve a szembesülést a ténnyel, hogy 
maguk képtelenek azt biztosítani. A gyerek 
kudarcot vall, és a család bűnbakja válik belőle. 
Megint csak ő viseli a felelősséget.

A gyerekeknek szükségük van arra, hogy 
hibázzanak, és felfedezzék, hogy attól még nem 
dől össze a világ, tehát a hibát ki lehet javítani, 
így tesznek szert megfelelő önbizalomra, fejlődik 
önértékelésük. A mérgező szülők elérhetetlen 
célokat, lehetetlen elvárásokat kényszerítenek a
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gyerekükre. Azt várják el, hogy a gyerek olyan 
érettséggel reagáljon, amivel élettapasztalata 
híján nem rendelkezhet.

A gyerekek nem miniatűr felnőttek, ám a 
mérgező szülők elvárják tőlük, hogy úgy 
viselkedjenek, mintha azok lennének.

Sokan a mai napig abban a meggyőződésben 
élnek, hogy a gyerekkel szembeni testi fenyítés a 
szülőknek nemcsak joguk, hanem feladatuk is. 
Egészen az utóbbi időkig a gyerekeknek nem 
voltak törvény adta jogaik. Széles körben elter
jedt nézet volt, hogy a gyerekek vagyontárgyak, a 
szülők tulajdonát képező ingóságok. A szülői 
jogokat évszázadokon át sérthetetlennek tekin
tették. A fegyelmezés nevében a szülők szinte azt 
tehettek a gyerekeikkel -  az életük kioltása 
kivételével -, amit csak akartak.

húgommal annyira rettegtünk -  tárja fel gyerekkorát 
egyik páciensem -, hogy éjszakánként kezdtünk bezárkózni a 
szobánkba. Az ágy alá bujtunk el, miközben az apám az ajtón 
dörömbölt. Soha életemben nem féltem ennyire. Aztán hirte
len betörte az ajtót, ahogy a filmekben szokták. Rettenetes 
volt. Az ajtó keresztül repült a szobán. Megpróbáltunk 
elmenekülni, de mindkettőnket elkapott, és bevágott a 
sarokba, majd nekünk esett a szíjával. Közben azt ordította: 
»Megöllek benneteket, ha még egyszer kizártok a szobábólU 
Azt hittem, ott nyomban végez velünk. ”

Az erőszakos szülők. Mért verik a szülők a 
gyereküket? Számtalan okot fel tudnak sorolni, 
de vannak bizonyos közös vonások a testi 
erőszakot elkövető mérgező szülőkben. Először is 
megdöbbentő módon hiányzik belőlük az indula
tok kontrolljának képessége. Minden alkalom
mal, amikor kezelhetetlen negatív érzések 
támadnak bennük, a gyereküknek esnek. Szinte
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egyáltalán nincsenek tudatában annak, hogy 
milyen következményekkel jár, amit a gyere
kükkel tesznek. Automatikusan így vezetik le 
feszültségüket. A hirtelen jelentkező késztetés és 
a cselekvés számukra egy és ugyanaz. A fizikai 
erőszakot elkövető szülők gyakran maguk is 
olyan családban nőttek fel, ahol az erőszak volt 
a minta. Felnőttkori viselkedésük jórészt annak 
a közvetlen megismétlése, amit gyermekkorban 
átéltek, megtapasztaltak. A példaképük erőszakos 
ember volt. Az erőszak volt az egyetlen eszköz, 
amivel megtanulták kezelni a problémáikat és az 
érzéseiket.

Az erőszakos szülők között sokan vannak, akik 
óriási érzelmi hiányokkal és kielégítetlen szükség
letekkel lépnek a felnőttkorba. A gyerekeiket 
gyakran pótszülőknek tekintik, akik majd ellátják 
azokat az érzelmi szükségleteket, amelyeket saját 
szüleik sosem elégítettek ki. Az erőszakos szülő 
feldühödik, ha a gyereke nem tud megfelelni ezek
nek az igényeknek. Ilyenkor nekiesik gyerekének. 
Ezekben a pillanatokban a gyerek még inkább a 
pótszülő szerepét játssza, hiszen az erőszaktevő 
igazából a saját szülei iránt érez dühöt.

„Folyton verést kaptam a szobámban -  emlékezik egy 
másik páciensem -  már magam sem emlékszem, miért. 
Tehettem bármit, az apám berontott, és nekiállt torkasza- 
kadtából üvőlteni. Aztán nekem esett és addig ütött, amíg 
végül oda nem passzírozott a falhoz. Olyan keményen vert, 
hogy elkábultam tőle, és már nem tudtam, hogy mi történik 
velem. A legfélelmetesebb az egészben az volt, hogy sosem 
tudtam, mi váltja ki nála ezeket a rohamokat”

A testi fenyítést elkövető szülőknek sokféle 
típusa van, ám a skála legsötétebb végén azok 
vannak, akiknek mintha kifejezetten azért lenne
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gyerekük, hogy kegyetlenkedhessenek velük. 
Sokan közülük úgy festenek és viselkednek, 
mint az emberi lények, valójában azonban olyan 
szörnyetegek, akikből hiányzik minden olyan 
érzés, amely emberré tesz bennünket. Ezeket a 
szülőket lehetetlen megérteni, viselkedésükben 
nincs semmiféle logika.

És a következmények a felnőtté váló gyerekben...

Az előbbi páciensem a gyerekkora nagy részét azzal 
töltötte, hogy az apja dührohamait várta, tudván, hogy úgy
sem térhet ki előlük. Az élmény óriási és egy életre szóló félel
met váltott ki benne attól, hogy bántják és cserbenhagyják. 
Két házassága válással végződött, mert nem tudott bízni.

„Attól, hogy az ember elköltözik, ez még nem múlik el. 
Mindig félek valamitől, és utálom magam miatta. De ha az 
apád, akitől azt várod, hogy szeressen, és törődjön veled, így 
bánik veled, akkor mi lesz majd az életben. Egy csomó kap
csolatot azért rontottam el, mert senkit sem engedtem közel 
magamhoz. Nagyon szégyellem magam miatta., meg azért is, 
mert folyton rettegek. ”

Iszonyúan nehéz a bizalom és a biztonság 
érzését visszanyerni, ha a szülők egyszer már 
széttaposták. Mindnyájunkban a szülőkkel való 
kapcsolat alapján alakul ki, hogy másoktól 
milyen bánásmódra számítunk. Ha ez a kapcso
lat jórészt az érzelmi gondoskodásra, a jogok és 
érzések tiszteletben tartására épül, úgy növünk 
fel, hogy másoktól is ugyanezt váijuk. Ezek a 
pozitív várakozások teszik lehetővé, hogy felnőtt 
kapcsolatainkban nyitottak legyünk. De ha a 
gyerekkor állandó szorongás, feszültség és fáj
dalom közepette telik, negatív várakozások és 
merev védekező mechanizmusok alakulnak ki 
bennünk. Érzelmi páncélba burkolózunk, senkit 
sem engedünk közel magunkhoz.
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Ez a páncélzat azonban inkább börtönnek 
bizonyul, mintsem védelemnek.

Sok mérgező szülő hiszi, hogy a gyerekek 
lényükből fakadóan rosszak. Hiszik, hogy egy 
kemény veréssel megakadályozható, hogy a 
gyerek rossz útra térjen. Ilyeneket hallani tőlük: 
„Én is a főzőkanálon nevelkedtem”, vagy „Meg 
kell tanulnia, ki az úr a házban”, vagy „Meg kell 
tanulnia, mi jár azért, ha nem fogad szót”. Más 
szülők azzal magyarázzák a verést, hogy az a fel
nőtté válás elengedhetetlen rítusa, amitől a 
gyerek keményebb, bátrabb, erősebb lesz.

Abszurditás azonban azt gondolni, hogy a testi 
fenyítésnek bármilyen pozitív hatása van. A testi 
fegyelmezés még a konkrét, valóban nemkívánatos 
viselkedés esetében sem igazán hatásos. A verések 
csupán átmeneti elrettentésre szolgálnak, a 
gyerekben pedig heves haragot, bosszúról való 
fantáziálást és önutálatot váltanak ki.

A veréses családi drámának van még egy 
szereplője, akinek szintén ki kell vennie a részét 
a felelősségből. Ez az a szülő, aki saját félelmei, 
függősége vagy a család szétesése miatti félelme 
miatt megengedi, hogy az erőszak megtörténjen. 
Ez a szülő passzívan követi el az erőszakot.

JKz anyáin nem sok vizet zavart” -  mondja az egyik 
páciensem, akit gyerekkorában az apja rendszeresen vert. 
JVéha bezárkózott a fürdőszobába. Mindig furcsálltam, hogy 
mért nem állítja le ezt az állatot hogy ne verjen össze ben
nünket állandóan. De szerintem ő maga is túlságosan meg 
volt rémülve. Amikor apám verni kezdett bennünket, mindig 
kiabáltunk anyának, hogy segítsen. De sose jött oda. Csak 
ült lent a nappaliban és hallgatott, ahogy a sietségért kiabál
tunk. Nemsokára rájöttünk, hogy nem is fog jönni. Soha nem 
szállt szembe az apámmal, soha nem próbált meg megvédeni 
bennünket”.
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Az erőszakot passzívan elkövető szülő nem 
veri a gyerekét, de mivel nem védi meg a másik 
szülő brutalitásától, maga is részt vesz az ellene 
folyó erőszakban. Ahelyett, hogy megpróbálná 
megvédeni a gyerekét, ő maga is rémült gyer
mekké válik, aki tehetetlenül és passzívan áll az 
erőszakossággal szemben. Valójában ilyenkor 
cserbenhagyja gyermekét. A passzív szülő (az 
apa vagy az anya) azzal, hogy hagyja magán úrrá 
lenni a tehetetlenséget, könnyebben letagadhat
ja az erőszakban való hallgatólagos bünré- 
szességét. Az erőszakot gyakran az apa követi el 
aktívan, az anya pedig a csendestárs szerepét 
játssza. De vannak családok -  nem is olyan 
kevés, mint gondolnánk -, amelyekben az anya 
az aktív, az apa pedig a passzív elkövető. A 
nemek felcserélődhetnek, az erőszak dinamikája 
azonban változatlan marad. Mindezek mellett 
pedig még az is megtörténik, hogy a gyerekek a 
passzív szülőt sokszor felmentik a felelősség alól, 
mert őt is áldozatnak tekintik. Sőt, néha ők 
maguk kelnek a passzív szülők védelmére, 
amikor azok válnak az erőszak áldozatává. Ők 
vállalják fel a védőszülő szerepét, megélve azt, 
hogy duplán cserbenhagyták őket.

Bármennyire is hihetetlen, de a veréseket 
elszenvedett gyerekek magától értetődően elfo
gadják a felelősséget az ellenük elkövetett 
erőszakért.

JKz apám folyton azt mondta, hogy semmit sem érek. 
Mindig talált módot, hogy verés közben valamilyen ocsmány 
szót ragasszon a nevemhez. Mire végzett, valóban elhittem, 
hogy a leghitványabb ember vagyok az egész világon. Meg 
hogy csak azért kapom a veréseket, mert megérdemlem”.
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Az önvád magvait, a sérült önértékelés csiráit 
korán elültetik az erőszakos szülők. A fizikai 
erőszakot elszenvedett gyerekekbe két hazugsá
got ültetnek el: az egyik az, hogy rosszak, a 
másik pedig az, hogy azért verik őket, mert 
rosszak. Mivel ezek a hazugságok a hatalmas és 
mindentudó szülőktől származnak, a gyerekek 
teljes egészében el is hiszik őket.

„Semmire sem tartom magam... Úgy látszik, képtelen 
vagyok bárkivel is normális kapcsolatot kialakítani. Nehezen 
hiszem el, hogy engem bárki igazán tudna szeretni. "

Az esetek döntő többségében az erőszakot 
elszenvedett gyerek azonosul az erőszakot 
elkövető szülővel. Elvégre az elkövető hatalmas
nak és sérthetetlennek látszik. A bántalmazott 
gyermekek arról fantáziáinak, hogy ha ők is ren
delkeznének ezekkel a tulajdonságokkal, meg 
tudnák védeni magukat. így, nem tudatos véde
kező mechanizmusként, éppen azokat a szemé
lyiségjegyeket fejlesztik ki, amelyeket erőszakos 
szüléikben a legjobban gyűlölnek. Felnőtt
korukban a különböző stresszhelyzetekben éppen 
úgy viselkednek, mint azok, akik bántalmazták 
őket.

Szinte egészen mostanáig tartotta magát az a 
nézet, hogy az erőszakot elszenvedett gyerek 
maga is erőszakos szülővé válik. A legújabb tanul
mányok azonban azt mutatják, hogy sokan 
közülük nemcsak, hogy erőszakmentes szülők 
lesznek, hanem nagy részüknek komoly nehéz
ségei vannak a mérsékelt, nem fizikai fegyel
mezési módszerek alkalmazásában is. A gyerek
kori fájdalmak ellen fellázadva, ezek a szülők fél
nek mind korlátokat szabni, mind pedig
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érvényesíteni azokat. Ennek is lehet negatív 
hatása, hiszen a gyerekeknek szükségük van a 
határok adta biztonságra. A túlzott engedé
kenység azonban többnyire jóval kisebb kárt 
okoz, mint az a rombolás, amit az erőszakos 
szülő visz végbe.

Azok a nevelési attitűdök, amelyek egészen 
kicsi kortól, a személyiségfejlődés legkorábbi 
szakaszától, a szülő-gyermek kapcsolatban domi- 
nálóan jelen vannak, döntően meghatározzák 
azt a világképet, amit a gyermek lassan beépít 
magába. Önértékelése csak ebből a világképből 
épülhet fel, mert ez áll a rendelkezésére.

Mindannyian a családnak nevezett olvasztó- 
tégelyben formálódunk. A család rendszert 
képez, egymással kölcsönös kapcsolatban álló 
emberek csoportját, amelyben minden egyes 
személy mélyreható és gyakran rejtett befolyást 
gyakorol a többiekre. A szeretet, a féltékenység, 
a büszkeség, az öröm, a bűntudat stb. komplex 
hálózatáról van szó -  az emberi érzelmek teljes 
skálájának állandó hullámzásáról. A gyerekkor
ban a család képezi a teljes valóságot. Arról, 
hogy gyerekkorban -  vagy már felnőttként -  ki 
kicsoda és milyen kapcsolatot kell tartani 
másokkal, annak alapján születik döntés, hogy a 
családi rendszerben milyen világképet sikerült 
elsajátítani. A mérgező szülői attitűdök bizonyo
san olyan döntéseket eredményeznek a gyermek
ben, mint például: „Nem bízhatok meg senkiben”, 
„Nem érdemiek szeretetet”, „Mindenre alkalmatlan 
vagyok, soha nem viszem semmire” stb.

Önkárosító döntéseket, amelyek a létező 
lehetőségekkel szemben vakká tesznek.

35



A családi hiedelmek. A családi rendszerben 
uralkodó egyensúlyt, káoszt vagy zavart azok a 
családi hiedelmek határozzák meg, amelyek 
meghatározzák a szülők interakcióit a gyere
kekkel, és az, hogy a szülők milyen viselkedést 
várnak el gyerekeiktől. Ezeknek a hiedelmeknek 
hihetetlenül nagy az erejük. Az egyik családban 
úgy vélekednek, hogy a gyerekek érzelmei fonto
sak, míg egy másik család számára a gyerekek 
másodrendű polgárok.

A megfelelően érett szülőket olyan hiedelmek 
vezérlik, amelyek minden családtag érzéseit és 
szükségleteit figyelembe veszik. Ilyen hiedelmek 
közé tartozik például az, hogy „a gyereknek joga 
van nem egyetérteni”, hogy „helytelen szándé
kosan fájdalmat okozni a gyereknek”, vagy hogy 
„a gyerekek érezzék azt, hogy szabad hibát elkövet
niük”.

Ezzel szemben a mérgező szülők hiedelmei 
szinte kivétel nélkül énközpontúak, és saját 
önös érdekeiket szolgálják. Olyanokban hisznek, 
mint például: „a gyerekek minden körülmények 
között tiszteljék a szüleiket”, „csak kétfélekép
pen lehet a dolgokat csinálni: úgy, ahogy én gon
dolom, vagy rosszul” stb.

Az ilyen szülők ellenállnak minden olyan 
külső valóságnak, amelyek a hiedelmeiket meg
kérdőjelezik. Ahelyett, hogy megváltoznának, 
eltorzítják a realitást, hogy alátámasszák már 
kialakult meggyőződéseiket. Sajnos a gyerekek 
nem rendelkeznek kellő élettapasztalattal ahhoz, 
hogy meg tudják különböztetni a tényleges 
valóságot az eltorzított realitástól. Amikor a 
gyerekek felnőnek, kritikátlanul hordozzák 
magukban a szülők torz hiedelmeit.
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„Élveken át úgy éreztem, hogy rossz gyerek vagyok, mert 
megnősültem és elköltöztem otthonról” -  tárja fel érzéseit 
páciensem. „Ténylegesen azt hittem, hogy ha az ember nem 
helyezi mindenek fölé a szüleit, akkor hitvány gyerek. Az 
öregeim soha nem mondták ezt ki nyíltan, de az üzenetük 
teljesen világos volt a számomra. Komolyan azt hittem, hogy 
a gyereknek mindent el kell viselnie a szüleitől. Azt várták 
tőlem, hogy minden döntésemhez kérjem ki a véleményüket, 
és az ő tanácsukat fogadjam el egyetlen helyesnek...”

Kétféle hiedelem létezik: a kimondott és a 
kimondatlan. Az előbbiek nem maradnak rejtve, 
mindenki hallja, gyakran jó tanácsnak álcázott 
kijelentések, amelyek azt fejezik ki, hogy mit 
helyes, kell vagy illik csinálni. Például az a szülői 
hiedelem, hogy a vádás helytelen dolog arra 
kényszerítheti a lányt, hogy olyan házasságban 
éljen, amelyben nem kap szeretetet.

A kimondatlan hiedelmek létezéséről legtöbb
ször nem is tudunk, a tudattalanunkban létez
nek, de életfelfogásunkat alapvetően meghatá
rozzák. Ezek azok a hiedelmek, amelyek abban 
fejeződnek ki, ahogy az apánk az anyáinkkal 
bánt, vagy ahogy a szüléink velünk bántak.

Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy család 
olyan hiedelmekről beszél, mint: „a gyerekek 
áldozzáik fel magukat a szülőkért”, vagy: „a 
gyerekek maradjanak az önálló életre alkalmat
lannak, hogy továbbra is szükségük legyen a 
szüleikre” stb. Még ha tudná is a család, hogy 
ezek a hiedelmek irányítják őket, kevesen 
ismernék be őket. Ennek ellenére ezek a 
hiedelmek uralják számos család életét, és ezál
tal katasztrofális hatást fejtenek ki a gyerek 
későbbi életére.
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Annyiféle hiedelem létezik, ahány szülő van. 
Egy élethelyzettel a szülő nem tudatosan is üzen hie
delmeket, amelyeket a gyerek beépít világképébe.

JK szüleim borzasztó házasságban éltek. Anyám 
halálosan rettegett az apámtól, és biztosra veszem, hogy az 
apám verte őt, noha én ennek sosem voltam tanúja. Sokszor 
én vigasztaltam anyámat, amikor az ágyán zokogott, és arról 
beszélt, milyen boldogtalan az apám mellett. Gyakran 
kérdeztem, miért nem válik el, de mindig azt válaszolta, hogy 
mit akarok, mit tegyen, nem ért semmihez, nem tudná min
dezt csak úgy feladni, azt akarom, hogy az utcára 
kerüljünk?”

Ez az élethelyzet azt a hiedelmet üzeni, hogy 
minden körülmények között el kell viselni a fáj
dalmat, mert a nők nem tudnak meglenni mások 
gondoskodása nélkül.

Döbbenetes, hogy hányán elfogadják ezt a 
hiedelmet.

Az egyetlen, de döntő különbség az egészséges 
és a mérgező családi rendszerek között abban 
mutatkozik meg, hogy a családtagok mennyi 
szabadsággal rendelkeznek egyéniségük kife
jezéséhez. Az egészséges családok az egyéniség
re, az önállóságra bátorítanak. Ösztönzik a gye
rekekben az alkalmasság az önbecsülés érzé
sének kifejlődését.

Az egészségtelen családok viszont elfojtják az 
egyéni megnyilvánulásokat. Mindenkinek a 
mérgező szülők gondolataihoz és cselekedeteihez 
kell igazodni. A szimbiózist, a személyes határok 
összemosódását, a családtagok összeolvadását 
ösztönzik. A tudattalan szintjén a családtagok 
nehezen különböztetik meg, hol ér véget az egyik 
ember, és hol kezdődik a másik. Abbéli igyekeze
tükben, hogy közel legyenek egymáshoz, gyak
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ran elfojtják egymást. Minden döntés bonyolult 
módon összefonódik a család többi tagjával. Az 
összefonódás ára pedig a függővé válás, ami vi
szont a szülői irányítás elfogadását vonja maga 
után, még akkor is, amikor azok már nem élnek.

„Borzasztó, hogy csak úgy tudok hű maradni apámhoz, 
hogy rettegés és bűntudat tölt el, ha valami jót akarok tenni 
magamért” -  vallja be önmagának egy üzletember 
páciensem. J^z üzleti dolgaim most jól mennek, nem kell 
aggódnom, hogy összedől a világ körülöttem. De még mindig 
nehéz ezt elhitetni magammal. Az apám hangját hallom a sír
ból. És azt mondja, hogy vége lesz az üzleti sikereimnek, az 
üzlettársaim átvernek, a nők, akikkel találkozom, elhagynak. 
És én elhiszem neki. Mintha azzal őrizném az emlékét, hogy 
szerencsétlen maradok".

Érdemes megvizsgálni, hogyan funkcionálnak 
a mérgező szülők a mindennapokban. Kóros vi
szonyulásaikkal hogyan járulnak hozzá gyere
kük önértékelésének sérüléséhez.

Az egészségesen funkcionáló családokban a 
szülők általában úgy küzdenek meg az élet 
nehézségeivel, hogy feldolgozzák a problémákat: 
nyíltan mérlegelik a lehetőségeket és nem félnek 
külső segítséget kérni, ha szükség van rá. Ezzel 
szemben a mérgező szülők az egyensúlyt fenye
gető veszélyekre úgy reagálnak, hogy elhárítják a 
félelmeiket, semmit sem törődve azzal, hogy 
milyen következményekkel jár ez a gyerekekre 
nézve. Merev és számukra megszokott mód
szereket alkalmaznak.

Ilyen a tagadás. A mérgező szülők az egyen
súly visszaállítása érdekében gyakran a taga
dáshoz folyamodnak. A tagadás kétarcú: „nincs 
semmi baj”, „volt valami baj, de többet nem for
dul elő”. A tagadás eljelentékteleniti, racionali
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zálja, átcímkézi a szülői romboló magatartást. Az 
alkoholistából „társasági ivót” („á, nem is iszik 
olyan sokat”), a gyerekverőből „szi-gorú 
fegyelmezőt” csinál.

A projekció a következő módszer. Ennek is 
két arca van: a szülők olyan problémákért hibáz
tatják a gyereket, amelyektől ők maguk szenved
nek, vagy olyan viselkedésformákért okolhatják, 
amelyek az ő alkalmatlanságukból erednek. 
Például, egy sikertelen apa, aki nem tud hosz- 
szabb ideig megtartani egy állást, a fiát azzal 
vádolja, hogy lusta. Az alkoholista anya lányát 
hibáztatja a boldogtalansága miatt, ami őt az ivás- 
ba hajszolja. Nem szokatlan, hogy a mérgező 
szülők a projekciót használják, hogy elkerüljék a 
felelősséget saját viselkedésükért és gyengesé
gükért. Bűnbakot kell keresniük, ezt pedig gyak
ran a legsérülékenyebb gyermekükben találják meg.

A háromszögalkotás a mérgező családi rend
szerben gyakran fordul elő: az egyik szülő bizal
masává vagy szövetségesévé teszi a gyereket a 
másik szülővel szemben. A gyerekek ezáltal egy 
egészségtelen háromszög részévé válnak, amely
ben állandó gyötrelmet okoz számukra a két 
oldal közötti választás kényszere. Amikor az 
anya azt mondja, „boldogtalan vagyok az apád
dal”, vagy az apa azt mondja: „Az anyád nem 
akar engem többet szeretni”, a gyerek érzelmi 
levezető csatornává válik, ahova a szülők kiü
ríthetik rossz érzéseiket, anélkül, hogy szem
besülniük kellene a problémáikkal.

Az elhárító módszerek közös vonása az, hogy a 
szülők manipulálják gyerekeiket, akiknek semmi 
más nem marad, mint tehetetlenül részt venni 
ebben.
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Mit tehet a felnőtté vált gyermek, aki sérült 
önértékelését mérgező szüleinek, azok nevelési 
attitűdjeinek köszönheti, önértékelése helyreál
lítása érdekében?

A mérgező szülők gyerekei annyira igénylik 
szüleik jóváhagyását, hogy képtelenek azt az 
életet élni, amit szeretnének. Való igaz, hogy a 
legtöbb felnőtt legalább kismértékben folytonos 
szimbiózisban van a szüleivel. Az egészséges 
családban ennek jótékony hatása van. Segíti a 
hovatartozás, a közösségi érzés kialakulását. De 
még ilyen esetben is előfordul, hogy a befolyás 
túlzott méreteket ölt. A mérgező családban pedig 
minden határon túlmegy. A szülőkhöz való 
önkárosító kötődés annyira kifejezett tud lenni, 
hogy adott esetben fizikailag ugyan a felnőtt 
gyerek elhagyja a szülői házat, érzelmileg azon
ban nem tud elszakadni hazulról.

Egy nő páciensem fogalmazott így, amikor szembesült a 
szülőkhöz való önkárosító kötődésével: „Úgy szégyellem 
magam. Középkorú nő vagyok, háromszor voltam férjnél, fel
nőtt fiam van, és még mindig a szüleim irányítják az életem. 
Az ember nem is hinné... Mikor leszek képes már felfogni, 
hogy a szüleim soha nem fognak megváltozni, mindig is 
uralkodtak fölöttem, sosem támogattak. ”

A szülőkhöz való kötődésnek, szimbiózisnak 
kétféle formája létezik. Az egyik az, amelyben a 
felnőtt gyerek folyton enged szüleinek, csak hogy 
megbékítse őket. A gyerek vágyai nem számí
tanak, mindig a szülők igényei és vágyai 
élveznek előnyt.

A másik állapot ennek éppen az ellenkezője. A 
szimbiózis akkor is fennáll, ha a felnőtt gyermek 
veszekszik a szüleivel, fenyegeti őket, vagy akár
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teljesen elidegenedik tőlük. Akármilyen ellent
mondásos is, de ebben az esetben a szülők 
ugyanúgy befolyásolják a gyerek érzéseit, viselke
dését. Amíg ilyen hevesen reagál a szülei szavaira, 
hatalmat ad a kezükbe, amivel azok irányítják őt.

A szimbiózist fel kell ismerni, csak utána 
tehetjük meg a következő lépéseket. És egyál
talán nem reális az az elvárás, hogy ezt az 
önkárosító kötődést a mérgező szülő ismerje fel, 
és tegyen azért, hogy elengedje gyermekét. Ez 
nem érdeke. Az ő érdeke az, hogy ez a szimbiózis 
minél tovább fennmaradjon. Mert ez neki 
megfelel. Annak kell tehát megtenni a szükséges 
lépéseket, akinek nem felel meg.

A felnőtt gyereknek kell elindulnia az érzelmi 
függetlenedés útján. Magának kell megfogalmaz
nia önmagát.

Az érzelmi függetlenség nem azt jelenti, hogy 
el kell szigetelődni a szülőktől. Azt jelenti, hogy 
tudunk a család része lenni úgy, hogy közben 
megőrizzük önálló egyéniségünket. Azt jelenti, 
hogy önmagunk tudunk lenni, és hagyjuk, hogy 
a szülők is önmaguk legyenek.

Amikor a felnőtt gyerek úgy érzi, hogy szabad
ságában áll önállóan gondolkodni, érezni és 
viselkedni, függetlenül a szülőktől, vagy mások
tól, akkor definiálta magát. Ha a szülőknek ez 
nem tetszik, óhatatlanul el kell viselnie némi 
kényelmetlenséget. El kell fogadnia a szülők 
rossz érzéseit, amikor nem igyekszik a kedvük
ben járni. Még ha bizonyos hiedelmek azonosak 
is a szülőkével, vagy a szülők helyeslik felnőtt 
gyermekük viselkedését, lényeges, hogy felnőtt
ként önállóan döntsön, és érezze, hogy joga van 
egyetérteni, vagy nem egyetérteni.
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Mindez persze nem azt jelenti, hogy át kell 
gázolni mások érzelmein, és nem kell törődni 
azzal, milyen hatással van viselkedésünk 
másokra. Ám azt sem hagyhatjuk, hogy átgázol
janak rajtunk. Meg kell találni az egyensúlyt az 
önmagunkról való gondoskodás és a mások 
érzéseivel való törődés között. Senki sem képes 
minden percben a teljes érzelmi függetlenség 
állapotában lenni. Senki sem mentes teljesen a 
vágytól, hogy mások elfogadják. Senki sem 
mentes teljesen bizonyos fokú érzelmi függő
ségtől. Az emberi kapcsolataink bizonyos mérvű 
kölcsönös érzelmi függést követelnek meg. Ezért 
az énmeghatározásnak mindig rugalmasnak kell 
lennie, ellenkező esetben az önzés csapdájába 
esünk. Nem rossz az, ha kompromisszumot kötünk 
szüléinkkel, mindaddig, amíg az szabad akarat
ból történik.

De tudjuk megőrizni érzelmi integritásunkat, 
tudjunk hűek lenni önmagunkhoz. Ahhoz, hogy 
meg tudjuk őrizni érzelmi integritásunkat, hűek 
tudjunk maradni magunkhoz a szülőkkel való 
kapcsolatunkban, fontos, hogy korábbi kommu
nikációs mintánkat fokozatosan át tudjuk alakí
tani. Felnőttként a gyerekkorból hozott régi 
reflexeket kell felismerni, és azokat kiiktatni a 
kommunikációnkból.

Nagyon gyakran, amikor reagálunk, azt gon
dolkodás, odafigyelés és a lehetőségeink szám
bavétele nélkül tesszük. Az emberek leginkább 
akkor reagálnak automatikusan, amikor az 
érzelmi fenyegetettség állapotában vannak. Ezek 
a reflexszerű reakciók szinte minden kapcsolat
ban működnek, de minden esetben a szülőkkel 
szemben a legintenzívebbek. Ha reflexszerűen

43



reagálunk, a másoktól jövő megoldásokat fogad
juk el. Ilyenkor csak úgy érezzük jól magunkat, 
ha senki nem ellenkezik velünk, nem bírál, és 
nem néz ránk rossz szemmel. Mások helyeslése 
nélkül nehezen tudjuk megőrizni érzelmi stabi
litásunkat. De fontos tudni, hogy mindaddig, 
amíg érzelmi reakcióink automatikusak, az 
irányítás nem a mi kezünkben van, érzelmeinket 
tálcán kínáljuk oda másoknak, amivel óriási 
hatalmat adunk a kezükbe. Minél automatiku- 
sabbak vagyunk érzelmi reakcióinkban, annál 
sebezhetőbbek is vagyunk.

A reflexszerü reagálás ellentéte az átgondolt 
válaszadás. Amikor gondolkodva válaszolunk, 
nem pusztán az érzelmek irányítanak bennün
ket. Tudatában vagyunk érzéseinknek, de nem 
hagyjuk, hogy impulzív cselekvésre késztes
senek. A gondolkodó válasz azt is lehetővé teszi, 
hogy megőrizzük önbecsülésünket, függetlenül 
attól, hogy mit mondanak rólunk a szüléink. 
Mások gondolatai és érzései nem taszítanak ben
nünket az önmagunkban való kételkedés sötét 
vermébe. Az emberekkel való kapcsolatainkban 
számos választási lehetőséget fedezünk fel. A 
gondolkodó válaszok visszaadják azt a lehetősé
get, hogy életünket saját magunk irányíthassuk.

Az énmeghatározás folyamatában a mérgező 
szülők felnőtt gyermekei gyakran találják szem
be magukat saját haragjukkal, amelyet a mérge
ző szülőkkel való kapcsolattartásban folyama
tosan el kellett folytatniuk. Mindaddig, amíg 
nem ismerik fel haragjukat a gyerekkorban el
szenvedett fájdalmak miatt, nem tudnak egész
séges kapcsolatot kialakítani szüleikkel, sérült 
önértékelésük sem tud elindulni a gyógyulás
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útján. A haragot oda kell lereagálni, ahova tar
tozik.

A mérgező szülők felnőtt gyerekei különösen 
nehezen birkóznak meg a haraggal, hiszen olyan 
családban nőttek fel, amelyben tiltották az 
érzelmek megnyilvánulásait. A harag kifejezése 
csak a szülők kiváltsága volt. Mivel nem tanul
ták meg, hogyan bánjanak saját haragjukkal, 
félnek attól, hogyan tartsák kézben ezt az 
érzésüket. Aggódnak attól, hogy visszataszító 
lesz, ha megharagszanak, és a többi ember elfor
dul tőlük. Ezért elfojtják haragjukat, aminek 
eredményeként durvává válnak másokkal szem
ben, depresszióssá, alkoholba, kábítószerbe, 
evésbe vagy szexbe menekülnek. Folyamatosan 
feszültté, ingerlékennyé, gyanakvóvá, kelle
metlen emberré lesznek.

Sajnos legtöbben ezekre a régi, hatástalan 
eszközökre támaszkodnak, amikor a saját 
haragjukkal találják szembe magukat. Ezek a 
módszerek azonban nem segítik elő, hogy ki
szabaduljanak a szüleik irányítása alól. Olyan 
módszereknek van értelme, amelyeknek a 
lényege az, hogy a harag ugyanolyan érzelem, 
mint a többi bennünk lévő érzés, az öröm, a 
félelem stb. Nem helyes és nem helytelen -  
egyszerűen csak van. Hozzánk tartozik, része 
annak, ami emberré tesz bennünket. A harag 
ezen kívül jelzés is, ami valami fontosat üzen 
számunkra. Talán azt, hogy jogainkat sárba 
tapossák, kihasználnak, vagy nem veszik 
figyelembe szükségleteinket. A harag azt jelenti, 
hogy valaminek meg kell változnia.
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Meg azt, hogy az önértékelés helyreállítása 
érdekében eljött a szülőkkel való konfrontálódás 
ideje.

A konfrontáció azt jelenti, hogy a mérgező 
szülők gyerekeinek átgondoltan és bátran szem
besíteni kell a szüleiket a fájdalmas múlttal és a 
nehéz jelennel. Ez az egyik legnehezebb és egy
ben a leginkább személyiségfejlesztő cselekedet, 
amit valaha is végre lehet hajtani. A folyamat 
önmagában egyszerű. Amikor felkészültünk, 
nyugodtan, de határozottan el kell mondani a 
szülőknek azokat a negatív eseményeket, ame
lyekre emlékezünk a múltból. Elmesélni nekik, 
hogy milyen hatással voltak ezek az események 
az életünkre, és most hogyan hatnak a velük 
való kapcsolatra. Ennek a konfrontálódásnak 
nem az a célja, hogy bosszút álljunk, meg
büntessük, megalázzuk őket, értelmetlenül 
rájuk zúdítsuk haragunkat. Az a célja, hogy bát
ran eléjük álljunk, hogy egyszer s mindenkorra 
legyőzzük az ettől való félelmünket, hogy el
mondjuk nekik az igazságot, és meghatározzuk 
azt a fajta kapcsolatot, amit mostantól ki aka
runk velük alakítani.

Hasznos felkészülni arra, hogy a konfrontáció 
hatására nem biztos, hogy a szülők azonnal elis
merik és elfogadják a felelősséget a múltban 
okozott fájdalomért. Ritkán fordul elő, hogy egy 
mérgező szülő azonnal úgy reagál a szem
besítésre, hogy azt mondja: „Valóban így van, 
szörnyen bántam veled”. „Mivel tehetem jóvá?” 
Legtöbbször éppen az ellenkezője szokott történ
ni: a szülők tagadnak, állítják, hogy elfelejtették, 
sokszor a régi működési mechanizmust alkal
mazva visszavetítik a felelősséget a gyerekre, és
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nagyon megharagszanak. Ezzel számolni kell. 
Fel kell készülni rá, hogy elszántságunkat a szülői 
harag ne tudja lebénítani. Ha valaki már meg
próbálta a konfrontálódást a szüleivel, de csaló
dott az eredmény miatt, valószínűleg azzal mérte a 
szembesítés sikerét, hogy arra pozitív választ 
kapott-e tőlük. Ameddig az ő válaszukat tekinti 
mércéül, a szembesítés nem járhat sikerrel.

Mindannyian félünk szembenézni az igazság
gal a szüleinket illetően. Mindannyian félünk 
belátni, hogy nem kaptuk meg tőlük, amire 
szükségünk volt gyerekként, és most -  felnőtt
ként -  már nem is kapjuk meg. Ha a konfrontá
ció elmarad, nem tudjuk legyőzni félelmeinket, 
nem tudunk összeszedni elég bátorságot, 
ezekkel a félelmekkel kell együtt élnünk. Ha el
kerüljük, hogy kiálljunk saját magunkért, azzal 
erősítjük a tehetetlenség, az elégtelenség érzését 
magunkban, ami aláássa önbecsülésünket.

Végezetül van még egy ok, ami miatt a konf
rontációt hasznos végigcsinálni, nevezetesen: 
amit nem adunk vissza, azt továbbadjuk. Ha 
nem kezeljük félelmünket, bűntudatunkat, 
haragunkat, azok a partnerünkön vagy a 
gyerekeinken csapódnak le.

Mikor konfrontálódni a szülőkkel? A konfron- 
tálódással kapcsolatban nagyon gyakori az 
ellenállás a felnőtt gyermekben. Szenved bár 
tőle, mégis hosszú időn át racionalizáhatja azt, 
miért nem kíván mérgező szüleivel szembenézni. 
Legtöbbször ez így fest:

JVem fogok konfrontálódni az apámmal. Tudom, ez azt 
jelenti, hogy gyáva alak vagyok, de nem akarok több fájdal
mat okozni a szüleimnek. Biztos, hogy van egy csomó más 
dolog, amit megtehetek ahelyett, hogy szembeszálljak 
velük...”
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Mielőtt konfrontálódunk a szülőkkel fontos, 
hogy ehhez néhány alapkövetelmény jelen 
legyen. Ilyen először is az, hogy elég erősek 
legyünk ahhoz, hogy a szülők részéről történő 
elutasítást, tagadást, haragot kezelni tudjuk. Ha 
erre számítunk -  márpedig számítanunk kell 
rá -, akkor azok nem érnek meglepetésként ben
nünket, és el tudjuk viselni. Másodszor, alakít
sunk ki olyan támogató rendszert, amely átsegít 
a konfrontálódásra való felkészülés szorongá
sain, magán a konfrontáción és annak következ
ményein. Végül, harmadszor, alaposan gondol
juk át, hogy nem érezhetjük magunkat felelős
nek azokért a rossz dolgokért, amiket gyerekko
runkban elkövettek velünk.

Ez az utolsó szempont különösen fontos. Nem 
szembesíthetjük ugyanis a szüleinket olyan fele
lőséggel, amelyről nem győződtünk meg, hogy 
őket terheli. Ha a meggyőződésünk biztos talajon 
áll már, nincs mitől tartanunk: a konfrontálódás 
sikerrel fog járni.

Hogyan konfrontálódni a mérgező szülőkkel? 
A konfrontáció történhet személyesen vagy levél
ben. A telefon nem alkalmas erre, túl mesterkélt
té teszi a konfrontációt, ráadásul bármikor meg 
lehet szakítani a beszélgetést, amivel a mérgező 
szülők gyakran élnek is.

Ezzel szemben az írás, mint konfrontációs 
eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy elrendez
zük, amit el akarunk mondani, és addig alakít
suk, amíg nem vagyunk megelégedve vele. A 
levél címzettjének pedig lehetősége van rá, hogy 
akár többször is elolvassa és elgondolkodjon tar
talmán. Egyben biztonságosabb is, ha várható, 
hogy a szülő erőszakosan fog reagálni. A levél
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ben történő konfrontáció voltaképpen úgy 
működik, mint a személyes. Mindkét esetben 
hasznos, ha ezekkel a szavakkal indul: „Olyan 
dolgokat fogok nektek mondani, amelyekről 
azelőtt sosem beszéltem”. Négy témára hasznos 
kitérni és részletezni: ezt csináltátok velem; ezek 
voltak az érzéseim akkor; ilyen hatással volt az 
életemre; ezután ezt várom tőletek. Ez a négy 
pont szilárd alapot képez minden konfrontá
cióhoz. Mindent átfog, amit el akarunk mondani, 
és segít meggátolni, hogy a konfrontáció 
hatástalan maradjon. Egy ilyen levél megírása 
mindig felkavaró élmény, ezért hasznos lehet 
megírása után néhány napra félretenni, majd 
megnyugodva újra elolvasni, mielőtt postára 
adjuk. A személyes konfrontáció helyszínét 
illetően legjobb, ha az nem a szülői házban 
történik, ahol a gyerekkori félelmek, bűntudat és 
tehetetlenségérzés hatalmukba keríthetnek. 
Inkább történjék ez a már felnőtt gyermek ottho
nában. Saját „felségterületen” sokkal erősebb
nek fogja érezni magát.

A mérgező szülők reakciója a konfrontálódás- 
ra különböző lehet. A konfrontáció jellegéből 
nem derül ki feltétlenül, mi lesz a végső kimene
tel. Egy látszólag pozitívan végződő is a visz- 
szájára fordulhat, ha a szülőknek lesz elég ide
jük, hogy végiggondolják. Lehet, hogy a konfron
táció során nyugodtnak mutatkoznak, hogy 
aztán haragos vádaskodásokkal vágjanak vissza. 
Másrészt lehet, hogy a haraggal és vádaskodá
sokkal végződő konfrontáció pozitív változást 
hoz a szülőkkel való további kapcsolatban, 
nyíltabb és őszintébb kommunikációt ered
ményez.
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Egyetlen dologban azonban abszolút biztosak 
lehetünk: soha semmi nem lesz többé úgy, mint 
régen. A konfrontációt követően fontos kitartani 
saját valóságunk-igazunk mellett, függetlenül 
attól, mit tesznek a szülők.

A felnőtt gyermekben a konfrontációt 
követően a megkönnyebbülés érzése jelenik 
meg, hiszen sok mindent kimondott, amit hosz- 
szú ideig visszatartott. Újra felfedezi erejét, 
bátorságát. De érezhet csalódást is, vagy azt, 
hogy kibillent eddigi egyensúlyából. Némi időbe 
telik, amíg a teljes és maradandó hatást érezni 
tudja. Több hétre, akár hónapra lehet szükség, 
hogy megjelenjen a javult közérzettel és önbiza
lommal járó felnőtté lettem érzése.

A mérgező szülők felnőtt gyerekei súlyos 
zavartságban nőnek fel azt illetően, hogy mit 
jelent a szeretet, és mit kell érezniük. Szüleik a 
szeretet nevében kegyetlen dolgokat tettek 
velük. így a szeretetről legtöbbször azt tanulták 
meg, hogy az valami kaotikus, érthetetlen és fáj
dalmas dolog -  valami, ami miatt le kellett mon
daniuk az álmaikról és vágyaikról. Nyilván nem 
erről szól a szeretet. A szerető nevelési attitűd 
nem nyom el, nem tart bizonytalanságban, és 
nem kelt önutálatot. A szeretet nem fájó, hanem 
jó érzés. Amikor szeretnek, érezzük, hogy elfo
gadnak bennünket, törődnek velünk, értékelnek 
és tisztelnek bennünket. Felnőttkorban amint a 
mérgező szülő gyereke megérti, hogy mi a 
szeretet, rádöbben, hogy a szülei nem tudták, 
vagy nem tudhatták, hogyan szeressék. Ez az 
egyik legszomorúbb igazság, amit meg kell ta
nulni, elfogadni. De amikor az ember egyér
telműen meghatározza önmagát és felismeri
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szülei korlátait és a veszteségeket, amelyeket 
emiatt elszenvedett, kinyitja az ajtót azok előtt az 
emberek előtt, akik úgy szeretik majd, ahogyan 
megérdemli: igazán.

Ez a megnyugvás eredményezi a sérült 
önértékelés gyógyulását.

Akinek pedig a lelkében szépen szól az ének, 
az hallja mások énekét is szépnek.
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A szorongás arcai
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A szorongás elkerülhetetlenül hozzátartozik 
életünkhöz, más és más változatban elkísér ben
nünket születésünktől halálunkig. Azok a 
próbálkozások, amelyek az emberiség kezdete 
óta történtek és történnek a szorongás leküz
désére, megszüntetésére, sikertelenek maradtak 
és maradnak. Bár folyamatosan hozzátartozik az 
életünkhöz, ennek mégsem vagyunk mindig tuda
tában. De bármely pillanatban beléphet tuda
tunkba, valamely külső vagy belső élmény hatá
sára. Olyankor legtöbbször hajiunk rá, hogy kitér
jünk előle, és ki is fejlesztünk meghatározott 
módszereket, hogy elnyomjuk, elfojtsuk. De mikép
pen a halál sem szűnik meg létezni attól, hogy 
nem gondolunk rá, akképpen a szorongás sem.

Szorongás mindig ott lép fel, olyan szituá
cióban, ahol nem, vagy még nem álljuk meg a 
helyünket. Minden fejlődéshez, éréshez vezető 
lépés szorongással jár, hiszen az vezet át ben
nünket valami újba, addig nem ismertbe, olyan 
belső vagy külső szituációba, amelyeket még 
nem éltünk át, és amelyekben még nem 
szereztünk tapasztalatokat. Minden új, isme
retlen, először megélendő élethelyzet az újdon
ság ingere mellett magában rejti a szorongást is. 
Minthogy pedig életünk mindig valami újba, meg 
nem tapasztaltba vezet, a szorongás folyamatos 
útitársunk. Leginkább fejlődésünk különösen 
fontos helyein jelenik meg tudatunkban, olyan
kor, amikor a régi jól ismert utakat el kell hagy-
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nunk, amikor új feladatokkal kell megbirkóz
nunk, vagy változásokkal kell szembenéznünk. 
Minden életkornak megvannak a maga megfelelő 
érési lépései a hozzájuk tartozó szorongásokkal, 
amelyeken felül kell kerekedni, ha azt akarjuk, 
hogy a megteendő lépés sikeres legyen.

Vannak tehát teljesen normális, az életkor
nak megfelelő szorongások, amelyeket az egész
séges ember elvisel, amelyeken túllép, mert az 
fontos a továbbfejlődése szempontjából. Gondol
junk csak a gyermek első önálló lépéseire, 
amikor először kell elengednie anyja kezét, és az 
egyedül való járástól, vagy a magára hagya
tottságtól való félelmére, amit le kell győznie. 
Vagy gondoljunk az életünkben történő egyéb 
nagy eseményekre. Ilyen az iskolába járás 
kezdete, amikor a gyermeknek a családból bele 
kell nőnie egy új, ismeretlen közösségbe úgy, 
hogy meg is állja a helyét. Ilyen a pubertás, az 
adoleszcencia, a szexuális kihívásként megélt 
első találkozás a másik nemmel. Vagy gondol
junk a pályakezdésre, a családalapításra, vagy 
az anyaságra, az öregedésre, a halállal való 
találkozásra. Valamely kezdethez vagy első ízben 
megvalósuló tapasztalatszerzéshez mindig kap
csolódik szorongás is.

Mindezeken kívül egész sor egyéni szorongás
sal is találkozunk, amelyek nem tipikusak 
bizonyos élethelyzetekben, és másoknál gyakran 
azért nem tudunk megérteni, mert számunkra 
nem ismerősek. így például van, akinél a magá
nyosság vált ki súlyos szorongást, másoknál az 
embertömeg, vagy éppen a szabad téren való 
áthaladás. Ismét másoknál a zárt helyiségben 
való tartózkodás, vagy veszélytelen állatokkal -
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bogárral, pókkal, egérrel stb. -  való találkozás 
okoz heves szorongást

Gyakorlatilag nincsen olyan dolog, szituáció, 
élethelyzet, ami ne geijeszthetne bennünk 
szorongást, félelmet. A szorongás sokarcú 
pszichés állapot, és minél jobban megismerjük 
ezeket az arcokat, annál jobban kezünkben tudjuk 
tartani életünket, annál kevésbé vagyunk kitéve 
annak, hogy a „sors kegyvesztettjei” legyünk.

Ha túllép egy bizonyos határt, vagy ha túl 
sokáig tart, a szorongás olyan megterhelő lehet, 
hogy betegséget is kiválthat. A legnagyobb mérték
ben azok a szorongások lesznek traumatizáló 
hatásúak, amelyeket valaki a gyermekkor korai 
szakaszában él meg, tehát olyan korban, amikor a 
gyermek még nem tud ellenük elhárító mechaniz
musokat kiépíteni, és azokat alkalmazni.

Ha egy-egy szorongásfajta az intenzitása vagy 
elhúzódása következtében túlságosan felerő
södik, vagy olyan korban ér bennünket, amikor 
még nem tudunk szembeszállni vele, akkor csak 
nagyon nehezen leszünk képesek feldolgozni. 
Ilyenkor a szorongás aktivizáló hatása elvész és 
a következmény fejlődésbeli gátlás lesz, vagy 
korábbi viselkedésmódba való visszaesés -  
regresszió. Érthető módon különösen gyer
mekkorban találkozunk az életkornak nem 
megfelelő szorongásélményekkel, túlságosan 
nagy szorongásmennyiségekkel, amelyek túl
lépik az elviselhetőség határát. A gyermek 
gyönge, még fejlődésben levő énje bizonyos 
szorongásmennyiségeket még nem képes feldol
gozni, ezért külső segítségre szorul, és ha 
ezekkel a túl nagy szorongásaival magára 
marad, sérüléseket szenved.
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A felnőtt esetében rendkívüli helyzetek, mint 
amilyenek a háború, a fogság, az életveszélyek, a 
természeti katasztrófák azok, amelyek túl
léphetik a szorongások tűrési határait, amikor 
az illető pánikrohammal, rövidzárlati cselek
ményekkel vagy neurózisokkal reagál. Normális 
körülmények között azonban a felnőtt a szoron
gás ellen válaszlehetőségek és ellenerők szem
pontjából sokkal több lehetőséggel rendelkezik. 
Képes védekezni, a helyzetét átgondolni, és a 
szorongás kiváltó okát felismerni. Mindenekelőtt 
fel tudja fogni, miből és honnan ered a 
szorongása, tudja közölni és ezáltal megértést, 
segítséget kapni, és képes a lehetséges veszte
ségeket jobban felmérni. Mindez a gyermeknek 
nem áll rendelkezésére; ő minél kisebb, annál 
inkább csupán tárgya szorongásainak, tehetet
lenül ki van szolgáltatva nekik, anélkül, hogy fel 
tudná mérni, hogy azok meddig fognak tartani, 
és hogy mi minden történhet.

Mindennapi létezésünket voltaképpen négy, 
egymással folyamatosan váltakozó, posztulátum 
határozza meg.

Az első az, hogy születésünket követően egy
szeri individuummá fejlődjünk, hogy másoktól 
elhatárolódva igent mondjunk saját magunkra, 
felcserélhetetlen személyiséggé, ne pedig felcserél
hető tömegemberré legyünk. Ezzel a folyamattal 
párhuzamosan azonban szembe kell néznünk 
azzal a szorongással, hogy kiesünk a valamihez 
való tartozás, a közösség nyújtotta biztonságból, 
ami magányossághoz, elszigeteltséghez vezet.

A második posztulátum az, hogy bizalommal 
megnyissuk magunkat a világ felé, hogy szót ért
sünk az idegennel, a rajtunk kivül levőkkel.
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Ehhez viszont az a szorongás kapcsolódik, hogy 
elveszítjük az énünket, függetlenségünket, hogy 
kiszolgáltatjuk magunkat. Létezésünk azonban 
megköveteli tőlünk a kifelé fordulást. Ha ugyanis 
ezt nem kockáztatjuk meg, elszigetelt, magányos 
lények maradunk.

A harmadik alaptétel az, hogy folyamatosan 
igyekszünk a tartósságot és az állandóságot 
elérni életünk folyamán. Úgy alkotunk, hogy az 
maradandó legyen, mintha korlátlan ideig 
élnénk. Az állandóság illúziója pedig azt ered
ményezi, hogy a jövőnket folyamatosan úgy 
állítjuk be, mintha valami szilárd és biztos vala
mi állna előttünk. Mindezek következménye 
aztán azok a szorongások, amelyek a múlandó
sággal, az új kockázatával, a bizonytalanra való 
tervezéssel kapcsolatosak.

A negyedik posztulátum pedig az, hogy mindig 
készen kell lennünk a változásra, hogy megszokott 
dolgainkat feladjuk, az újonnan elért dolgoktól 
újra és újra elszakadjunk, és mindent csak 
átmenetként éljünk meg. A folyamatos újra való 
nyitottság viszont azzal a szorongással jár, hogy 
eddigi megszokásaink korlátai közé szorulunk.

Figyelmesen végiggondolva létezésünk alap
tételeit azt látjuk, hogy az első azt az elvárást 
fogalmazza meg, hogy sajátosan egyedi individu
ummá fejlődjünk. Ahhoz viszont, hogy másoktól 
elkülönülővé váljunk, hogy magunkat egészként 
megtanuljuk megélni, szükség van a másokkal 
való kommunikációra, arra, hogy magunkból 
másoknak is juttassunk. Szükség van én
odaadásra. Nos, ez az énodaadás az énelvesztés 
szorongásával, a függővé válástól való félelem
mel jár.
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Ha ez a szorongás kifejezett, ha a személyi
ségfejlődés folyamatában annak alapjaiba épül 
be, a környezettől való énelhatárolódásra 
késztető impulzusok fogják irányítani az illető 
egyén egész életét. És kialakul az énodaadás 
szorongása a skizoid személyiség

Az énodaadás szorongásának eredményeként 
az egyén arra törekszik, hogy amennyire csak 
lehet, független legyen. Fontos számára, hogy ne 
legyen senkire ráutalva, senkire ne legyen szük
sége, ne legyen senkinek az elkötelezettje. Ezért 
elhatárolja magát az emberektől, nem engedi, 
hogy a közelébe kerüljenek, csak szűk határok 
közt érintkezik velük. Ha valaki átlépi ezt a határt, 
azt élettere elleni fenyegetésnek éli meg, ami ellen 
gorombán védekezik. A közelség bizonyos formái 
azonban semmiképpen sem kerülhetők meg a 
mindennapi élet során, ezért az ilyen személyiség 
bizonyos védekező magatartásokat keres, amelyek 
mögött megbújhat.

Mindenekelőtt a személyes érintkezési lehető
ségeket fogja kerülni, senkit nem fogad bizalmába. 
Fél egyetlen valakivel, egyetlen partnerrel talál
kozni, és igyekszik az emberi kapcsolatokat tárgyi
lagossá tenni. Amikor emberek között van, olyan 
csoportokban vagy közösségekben érzi magát a 
legjobban, ahol megmaradhat névtelennek.

Az ilyen embereket a környezetük távolinak, 
hűvösnek, elhatárolódónak, nehezen megköze- 
líthetőnek, személytelennek, sőt ridegnek érzi. 
Gyakran különösnek látszanak, furcsának, 
reagálásaikban érthetetlennek vagy meghökken
tőnek. Hosszú ideje lehetnek ismerőseink 
anélkül, hogy igazán ismernénk őket. Ma lát
szólag jó kontaktusunk volt velük, és holnap úgy
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viselkednek, mintha soha nem láttak volna ben
nünket, minél közelebb kerültek hozzánk, annál 
ellenségesebben fordulnak el tőlünk.

Az önodaadástól való félelmében a skizoid 
személy kerül minden meghitt közelséget, és 
ettől egyre elszigeteltebb, egyre magányosabb 
lesz. Félelme a közelségtől akkor lesz a legna
gyobb, ha valaki őhozzá vagy ő valakihez túl 
közel kerül. Mindennapi létezésünk során a 
rokonszenv, a gyöngédség és a szeretet hatására 
kerülünk egymáshoz a legközelebb, a skizoid 
személy viszont éppen ezeket az érzéseket éli 
meg veszedelmeseknek. Ez a magyarázata 
annak, hogy mért éppen ilyen szituációkban mutat
kozik szórakozottnak, sőt ellenségesnek, annyi
ra, hogy a másikat minden további nélkül 
eltaszítja: „kikapcsol”, megszakítja az érintke
zést, visszahúzódik önmagába, és többé lehe
tetlen megközelíteni.

Közte és a külvilág között ezáltal széles sza
kadék tátong, ami az évek során mind szélesebb 
lesz, és ő mindjobban eltávolodik attól. Ennek 
egyre problematikusabb következményei lesznek: 
az emberektől való távolság miatt egyre keveseb
bet tud másokról, aminek eredménye az, hogy az 
emberekkel való érintkezésben mind bizonyta
lanabbá válik. így sohasem tudja igazán, hogy a 
másikban mi játszódik le, hiszen azt csak egyfaj
ta közelségben lehet megtudni. A közelségtől 
való félelme azonban ebben megakadályozza. És 
így a kóros kör be is zárul.

Megnyílnak elmagányosodásának útjai.
Az énodaadás szorongása eredményeként 

kialakuló közelségtől való félelem a skizoid 
személyiség érzelmi fejlődését gátolja meg.
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Emocionális kommunikációban ugyanis az 
ember rá van utalva egy tere, egy partnerre, egy 
érzelmi viszonyulásra, amely képességgel ez a 
személyiség nem rendelkezik. így ezekre az 
emberekre jellemző, hogy gyakran átlagon felüli 
intelligenciájuk mellett érzelmileg visszama- 
radottak. Ez persze nagyfokú kapcsolatbeli 
bizonytalanságot eredményez, ami ezeknek az 
embereknek a mindennapi életben végtelenül 
sok nehézséget okoz. Minden területen.

A skizoid személyiség esetében minden 
szerelmi találkozás mintegy veszélyezteti önma
ga voltát és függetlenségét, mégpedig annál 
inkább, minél jobban megnyílik a „te” előtt, de 
ugyanakkor minél jobban meg akaija őrizni 
önmagát. A cselekvésre késztető vágy és az 
emberi közelségtől való félelem közti konfliktus 
feloldása ezért sokféle lehet. Gyakran tapasztal
ni, hogy az illető csak kötelezettség nélküli, köny- 
nyen felbomló vagy pedig kifejezetten csak testi
szexuális kapcsolatokba bocsátkozik, amelyek 
létesítésekor a szexualitást mintegy külön
választja az érzelmi élettől. Számára ilyenkor a 
partner csupán szexuális tárgy, amely saját 
igényei kielégítésre szolgál, és tovább nem 
érdekli őt. De érzelmi közömbössége miatt is 
könnyen cserélheti partnerkapcsolatait. Ilyen 
formában védekezik az ellen, hogy a tevel való 
mélyebb belebocsátkozás esetén az érzelmi dol
gokban levő teljes gyámoltalansága és tapaszta
latlansága kiderüljön, azaz védekezik a szere
lembe esés veszélye ellen is. Ugyanilyen okból 
szokta a vonzódásnak partnere részérái megnyil
vánuló jeleit elhárítani -  kínosnak találja azokat, 
és nem tud velük mit kezdeni.
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A szexualitásnak az érzelmi életről történő levá
lasztása következtében a skizoid személy az 
ösztönszerűt mintegy izolálva éli meg; nem csak 
arról van szó, hogy a partnert pusztán szexuális 
tárggyá teszi, hanem az egész szerelmi élet kime
rülhet csupán egy funkcionális folyamatban. Nem 
ismervén ugyanis gyöngéd előjátékot, erotikát, mit 
sem törődve a partner igényeivel egyenest nekiló
dul céljának. A gyöngédség gyakran fájdalom
keltéssé, kemény nekimenéssé vagy egyéb fáj
dalomforrássá fajulhat. Ez mögött nem tudatosan 
az a vágy állhat, hogy érzékelni akarja a partner 
reakcióját. Ezenfelül ott van a skizoid személynek 
az a késztetése, hogy az elért kielégülés után part
nerétől minél előbb megszabaduljon.

Az ilyen személyeknél nemritkán az elfojtott 
szerelmi képesség és az önodaadási vágy beteges 
féltékenységbe torkollik. Az illető érzi, hogy 
viselkedése milyen kevéssé szeretetre méltó, 
hogy ő milyen kevéssé képes a szerelemre, és azt 
is, hogy így aligha tarthat meg magának valakit. 
Ezért muszáj mindenütt olyan vetélytársakat 
sejtenie, akiket ő -  gyakran nem is alaptalanul -  
jobb szeretőknek és szeretetre méltóbbaknak 
tart. Partnere ártatlan, egészen természetes 
viselkedési formáit azután gyanús hátterű, alat
tomos szándékú magatartásként értelmezi. Ez 
egészen odáig haladhat, hogy a partneri viszonyt 
idővel elviselhetetlenné teszi, és végül megsem
misítheti úgy, hogy az illető szinte kéjeleg a 
megsemmisítésben, miközben maga is szenved, 
de nem képes másként viselkedni. A képlet 
aztán így fest: ha már -  úgy látszik -  engem nem 
lehet szeretni, akkor inkább magam semmisítem 
meg azt, amit nem tudok megtartani, akkor
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legalább én vagyok a cselekvő, és nem csupán az 
elszenvedő.

így érthető meg az a viselkedési mód, hogy az 
énodaadás szorongásából szabadulni nem tudó 
skizoid személy éppen akkor, amikor szeretne 
szeretni, és szeretve lenni, mutatja magát a 
legkevésbé szeretetre méltónak. Ha aztán 
ilyenkor a partner elfordul tőle, az számára 
kevésbé fájdalmas, mintha ő valóban mindent 
megtett volna érte, és mégis elhagynák.

A skizoid személyiségszerkezet az önoda- 
adási félelmét legtöbbször kötődéstől való 
félelemként éli meg. A vágy, hogy juttasson 
magából a partnernek, ami különben hozzátar
tozik lényéhez, az elfojtás következtében meg
sűrűsödik, és felerősíti a félelmet, aminek ered
ménye az, hogy az önodaadás már csak teljes 
maga-kiszolgáltatottságként, énfeladásként és a 
te által történő elnyelésként élődik meg. így 
következik be a partner démonizálása, ami aztán 
másodlagosan visszahatva felerősíti a félelmet, 
és érthetővé teszi a skizoid személy szokatlan 
viselkedési módját.

Hogyan kerül sor a skizoid személyiségfej - 
lődésre?

Hogy a gyermek lassanként bizalommal 
tudjon fordulni az őt körülvevő világ felé, és hogy 
az első rátalálás a tere végbemehessen benne, 
ehhez az őt körülvevő világnak elfogadhatónak 
és bizalomkeltőnek kell mutatkoznia. Elfogad
hatónak olyan értelemben, hogy kielégítse a 
korának megfelelő igényeket. A csecsemőnek 
olyan atmoszférára van szüksége, amelyet 
leginkább úgy lehetne leírni, mint biztonságot, 
megelégedettséget nyújtó érzést, mint beágya
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zottságot a neki való életkörülményekbe. Jó, ha 
a kisgyermek megélheti a magától értetődően 
kielégített igényeinek ezt a korszakát, mert csak 
az ilyen ősbizalom alapján tudja fokozatosan 
merészelni, hogy megkockáztassa átadni magát 
az életnek anélkül, hogy félnie kellene a 
megsemmisüléstől.

Ha a gyermek ebben az ő nagyon korai 
időszakában a világról olyan benyomást szerez, 
hogy az félelmetes és megbízhatatlan, hogy üres, 
vagy pedig hogy a lerohanó és elárasztó, akkor 
visszariad tőle. Ahelyett, hogy bizalommal 
közelítene a világhoz, már igen korán mélységes 
bizalmatlanságot érez iránta. Mind a világból 
érkező üresség, amit a gyermek akkor él meg, ha 
túl gyakran és túl sokáig hagyják magára, mind 
az ingerek és a váltakozó benyomások özöne, 
vagy az ingerek túl nagy intenzitása ijesztően 
hatnának rá, és a világgal való kapcsolatának 
már az elején zavar támad benne, és mintegy 
önmagára utáltán zárkózik el.

Különösen könnyen kerül sor ilyen korai ski- 
zoid személyiségfejlődés elindulására az eleve 
nem szeretett, vagy nem kívánt gyermekek 
esetében, vagy olyan gyermekeknél, akik vala
milyen betegségük folytán hosszabb kórházi 
tartózkodásra kényszerülnek, vagy akik anya 
nélkül maradtak. De ugyanez történik akkor is, 
ha az anya nem tud szeretetet adni, túl 
közönyös, vagy túl fiatal, még nem érett az 
anyaságra. Érvényes ez azokra a gyerekekre is, 
akiket szeretetlen, hideg személyzetre hagynak, 
mert az anyának „nincs ideje rájuk”.

De ugyanilyen személyiségfejlődést ered
ményez az ingerből való túlkínálat is. A cse
csemő kezdeti tájékozódásához ugyanis elenged
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hetetlenül fontos, hogy a környezete bizonyos 
állandóságot, stabilitást mutasson. A túl gyako
ri környezetváltozásokat, a kapcsolati személyek 
gyakori cseréjét a gyerek nem képes feldolgozni. 
Ebben a nyugtalan környezetben az anyák 
szinte „betörnek” a gyermekbe, túl sokat 
foglalkoznak vele, semmibe veszik a nyugalom 
iránti igényét, azt, hogy saját impulzusait 
érzékelje -  mindez pedig azt eredményezi, hogy a 
gyermek visszahúzódik, és szorongással telí
tődve elzárkózik.

Nos, ilyen körülmények között a fejlődő szemé
lyiségszerkezet igyekszik sebezhetetlenné tenni 
magát. Mégpedig oly módon, hogy többé nem 
enged magához érzelmi közelítést. Felépít maga 
köré egy falat, amely mögé nem pillanthat be 
senki. Ha mégse kerülheti ki az érzelmeket, kifej
leszt magának olyan képességeket, hogy azokat 
tudatosan tudja irányítani, tehát számon tartja az 
érzelmeit, de magát soha nem engedi át nekik 
spontán módon, mert hiszen az veszélyes lehet.

Az énodaadás szorongásával szemben, más 
esetben az önálló énné létezéstől való szorongás
sal találkozunk. Ez igencsak kifejezetté válik 
azoknál a személyiségeknél, akik nagyon korán 
kiesnek a biztonságos anya-gyermek kapcsolati 
védettség állapotából.

Következménye az énné létezés szorongása, a 
függőségi igény majd a másoktól való függőség 
kialakulása, a depressziós személyiség.

A közelség vágya az, hogy tudjunk szeretni, és 
szeressenek minket, alapvetően a lényünkhöz 
tartozik. Arra vágyunk, hogy a szeretett másikat 
boldoggá tegyük, azonosuljunk, eggyé váljunk 
vele, és a különállóságot, ha pillanatokra is, de
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megszüntessük. Az ilyen szeretet ősképe nem 
más, mint az anya-gyermek kapcsolat, és talán 
minden szeretet ezt kísérli meg újra átélni, azt 
érezni, hogy minket feltétel nélkül szeretnek, 
egyszerűen azért, mert vagyunk.

Ha valakinek szüksége van egy másikra, 
akkor arra fog törekedni, hogy a kettőjük közöt
ti távolság minél kisebb legyen. Őt kínozza az én 
és a te közötti szakadék -  tehát az a távolság, 
amire a skizoid személyiségnek viszont feltét
lenül szüksége van a mindennapi létezéséhez. 
Ezzel szemben a depressziós személyiség olyan 
közel akar lenni a tehez, amennyire csak lehet. 
Számára a távolság elhagyottságot jelent, a 
veszítés, a nem szeretettség gyötrő fájdalmát. Ez 
ellen a legjobban úgy tudna védekezni, hogy 
olyan mértékű önállóságot és függetlenséget 
fejleszt ki, hogy ne legyen feltétlenül ráutalva egy 
partnerre. De a depressziós személyiségnél 
éppen ez nem funkcionál, hiszen ahhoz lazítani 
kellene a másikhoz fűződő szoros kapcsolatán, 
és ez az elvesztés félelmét váltja ki benne. így 
aztán ennek a félelemnek az elkerülésére más 
biztosítékokat keres magának.

Ilyen biztosítékot számára a függőség jelent. 
Aki függ valakitől, arra szükség van, és ezért a 
szükségessélevés látszólag garanciát ígér arra, 
hogy nem lesz elhagyott. Az egyik függőségi 
állapot az, amikor az illető a lehető legnagyobb 
mértékben tehetetlennek és a másiktól függőnek 
mutatja magát, aki e miatt elfogadja ezt a szoros 
kötődést. A másik lehetőség viszont az, hogy egy 
másik embert tesz függővé magától úgy, hogy azt 
változtatja gyermekké.
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Minél kevésbé tanultuk meg az önállósá
gunkat kifejleszteni, annál inkább rászorulunk 
másokra. így az elvesztési szorongás az én
fejlődés akadályozójává válik. Ezért minden 
olyan kísérlet meghiúsul, amikor valaki az 
elvesztés ellen bebiztosítandó, egyre többet és 
többet felad magából. Ezzel ugyanis épp az 
ellenkezőjét éri el. Ha ugyanis a saját énjét nem 
fejleszti erőssé, akkor szüksége van egy külső 
énre, mint támaszra, amelytől annál inkább 
fuggeni fog, minél gyengébb marad ő. Aki azon
ban ennyire függővé válik, abban elkerül
hetetlenül megjelenik az a szorongás, hogy ezt a 
támaszt elveszítheti, hiszen ő mindent a másikra 
tett fel, a létezése teljesen a másikban van. Ezért 
a depressziós személyiségek azt a függőséget 
keresik, amely biztonságot ígér nekik. A füg
gőséggel azonban nő az elvesztési szorongás, 
emiatt akarnak olyan szorosan tapadni a 
másikhoz, és ezért már rövid időre történő 
elválásokra is pánikkal reagálnak. És így 
kialakul az ördögi kör, amit csak az énné válás, 
az önálló személyiséggé levés kifejezett felvál
lalása szakíthat meg.

Az énné válás elöli kitérést az egyénnek 
drágán meg kell fizetnie, mégpedig azzal, hogy 
ami vágyaiban, késztetéseiben, indulataiban és 
ösztöneiben benne van, szorongásából kifolyó
lag, semmit sem merészel megélni. Ezért arra 
van utalva, hogy mások teljesítsék kívánságait, 
elvárásait. Árnyékként él, aki folyton csak a 
fényre figyel, hiszen úgy éli meg, hogy létezése 
csak tőle függ.

A depressziós személyiségek veszítéstől való 
szorongásaikat, félelmeiket úgy kompenzálják,

68



hogy idealizálják az embereket, mindenekelőtt a 
hozzájuk közel állókat, mentegetik gyengéiket, 
elnézik hibáinkat. Nem akarnak bennük semmi 
ijesztőt vagy nyugtalanítót észrevenni, mert 
azzal veszélyeztetnék a saját meghittséget óhajtó 
kapcsolatukat. Számukra fontos, hogy maradék
talanul megbízhassanak, és korlátlanul szerethes
senek, ezért el kell fojtaniuk a mások iránti 
kétkedéseiket, kerülik a nézeteltéréseket a 
békesség kedvéért, mert azok a partner elide
genedésével fenyegetnek.

Hogyan szeretnek a depressziós személyiségek?
A depressziós személyiség szerelmi kapcso

latait is az előbbiekben megvilágított mozzana
tok jellemzik. A másokkal való azonosulási 
képességük -  empátiás képességük -  különösen 
kifejezett (és egyben legszebb) tulajdonságaik 
egyike. Az illető arra törekszik, hogy szinte már 
csak a partnerében éljen, teljesen azonosulva 
vele. Ez valójában a legnagyobb közelséget teszi 
lehetővé. Ő szinte a másikká vált, megszűnt attól 
különálló, önálló lény lenni. Úgy gondolkodik és 
érez, mint amaz, kitalálja kívánságait, átveszi a 
nézeteit, mindenben osztja a véleményét. Úgy él, 
mintha a másképpen gondolkodás, a más 
vélemény, más ízlés, a tőle különböző és saját
maga létezése veszélyes volna, és ez az elvesztés 
félelmét idézné elő. így egészen feloldódik a part
nerében, és egy magát feláldozó szerelemben és 
önzetlenségben él.

A partner számára egy ilyen kapcsolat sok 
tekintetben kényelmes, de aki a partnerkapcso
lattól többet vár, mint azt, hogy a másikban a 
maga visszhangját találja, vagy mindig szol
gálatkész szellemet, azt bizony csalódás éri.
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Hasonló a helyzet akkor is, ha valaki attól való 
félelmében, hogy elveszti kedvesét, ezért feladja 
magát, gyakorlatilag ismét a gyerekkori viselke
désmintákat veszi elő. Az ilyen egyén mindent a 
partnerének enged át, és ezáltal mindjobban a 
másiktól fog függeni. Valahol mélyen úgy hiszi, 
hogy a másikat a legbiztosabban a maga gyá
moltalanságával tudja megtartani. így a part
nerviszonyban voltaképpen megismétel egy apa
vagy anyakapcsolatot.

A helyzet az, hogy egyáltalán nem kevés 
házasság működik ilyen alapon.

Más esetekben, a depressziós partnerkapcso
latban a zsaroló szerelem dominál. Ez legtöbb
ször túlzó aggodalmaskodás formájában nyil
vánul meg, ami mögött azonban szinte kivétel 
nélkül az uralkodni vágyás húzódik meg, ami 
azonban ilyenkor is az elvesztés félelméből 
fakad. Ha valaki ezzel nem éri el célját, akár 
keményebb eszközökkel is fenyegetőzhet, öngyil
kossággal például, amivel a partner bűntudatát 
tudja felébreszteni. Az olyan jól ismert szövegek, 
mint: „ha már te nem szeretsz engem, akkor én 
nem akarok tovább élni”, azt a súlyos fele
lősséget helyezik a partner vállára, hogy a másik 
élete tőle függ. Ha a társ nem látja át a szituációt 
akár súlyos tragédiák is történhetnek. Mindezek 
eredménye aztán az, hogy azok a kapcsolatok, 
amelyeket már csak félelemből, részvételből és 
bűntudatból tartanak meg, a felszín alatt a 
gyűlölet és a „bárcsak meghalna” kívánsága 
húzódik meg.

Az egyénné válás elöli kitérés nem ad bizton
ságot az elvesztés szorongásával szemben. Azzal 
hogy kitérünk olyan elől, amit felkínáltak
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nekünk, éppen azt teremtjük meg, amitől 
mentesek akartunk maradni. A partnerélethez 
hozzátartozik az alkotó távolságtartás, ami mind 
a két partnernek lehetőséget ad arra, hogy 
önmaguk legyenek Valódi partnerkapcsolat csak 
két önálló egyéniség között lehetséges, és nem 
úgy, hogy az egyik függőségi viszonyban van a 
másikkal, mert akkor ebből az egyikből a másik 
objektuma lesz.

A depressziós személyiség tehát teljes füg
gőséget akar, a másikba való teljes beleolvadást, 
olyan állapotot, mint amilyen a korai anya-gyer- 
mek kapcsolatban volt. Voltaképpen arra törek
szik, hogy megismételje az anyjával való szim
biózisát.

A depressziós személyiségszerkezet a korai 
anya-gyermek kapcsolatban alapozódik meg. A 
kisgyermek az anyjával sokáig egy „mi”-t alkot. 
Az elválasztó határ közte és az anyja között 
eleinte egyáltalán nem létezik tudatában. 
Fejlődése folyamán, aztán, amilyen mértékben 
fokozatosan elkülönül tőle, olyan mértékben 
fogja fel a tőle való függőséget is. Szüksége van 
az anyjára, és tele lesz félelemmel, ha az elmegy 
tőle. Teljesen az anyjára van utalva, és hozzá kell 
igazodnia, az anyja a legfontosabb vonatkoz
tatási pontja, annak képét mélyen bevési 
leikébe. Ahogyan megéli édesanyja hozzá való 
viszonyulását, az megalapozza azt, hogy később 
hogyan viszonyul önmagához.

Nos, ez a mély bevésődés az, ami meghatároz
za, hogy önálló késztetéseit, impulzusait a 
későbbiekben hogyan fogja tudni megélni, meg
valósítani. Az önmagában bizonytalan, félel
mekkel, belső konfliktusokkal teli anya, aki úgy
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éli meg gyermekét, mint a számára legfontosabb 
szeretetforrást, folyamatosan arra törekszik, 
hogy ezeket az önálló impulzusokat elfojtsa, visz- 
szaszorítsa. Arra fog igyekezni, hogy gyermekét 
megóvja minden fájdalomtól, ami az életben 
leselkedhet rá. Minden kezdeményezését felül
bírálja, aggodalommal teli viszonyulásával 
megakadályozza, hogy a gyermek megfelelő gya
korlatot, jártasságot szerezzen az élet dolgaival 
szemben. Ha a gyermek mégis megpróbál önálló 
lépéseket tenni, azt a veszítés félelmeként éli 
meg, amely ellen úgy védekezik, hogy a gyer
mekben bűntudatot ébreszt („mennyi mindent 
érted tettem és most ez a hála”). A túlvédés, túl- 
szeretés eredményeként a gyermekben kialakul 
egy önbizalomhiány, amely olyan üzenetet is 
jelent a számára, hogy legbiztosabb az élete 
akkor, ha megmarad az anyjával való függőség
ben. Ez a függőség jelenti számára a biztonságot.

Ebben a függőségi viszonyban -  a veszítéstől 
való félelem, meg a folyamatos aggódása miatt, 
hogy jó anya-e -  az anya részéről hiányzik a való
di szeretet. Márpedig ha valaki sohasem tapasz
talja meg, hogy szeretik, ezt önmagával szemben 
sem tudja megtanulni. Ebből alakul ki aztán az 
a meggyőződés, hogy voltaképpen őt nem is lehet 
szeretni. Tehát neki folyamatosan arra kell 
törekednie, hogy mindig többet adjon a másik
nak, hogy az elfogadja őt, és minden önállóság
ról, követelésről le kell mondania, mert azok 
esetében elveszítheti függőségét. Ami viszont a 
számára az egyetlen lehetséges életvitel.

Minthogy a világgal szemben csak egy gyenge 
ént tud felmutatni, számára minden követe
léssé lesz, ami a környezetből hozzáérkezik

72



elvárásként. Olyan követeléshegyekként éli meg 
ezeket, amelyek elől végül kétségbeesett 
beletörődésbe menekül. Ugyanabból az én
gyengeségből kifolyólag nem jut hozzá, hogy 
erős, saját impulzusokkal rendelkezzen, mint 
ahogy az sem sikerül neki, hogy a külső 
környezetből érkező túlzó követeléseket el tudja 
utasítani. Jellemző, hogy a depressziós ember 
nem tud „nem”-et mondani, akár az elvesztés 
félelméből, akár abból a bűntudatból, amit majd 
utólag érezne. Neki csak a depresszió marad 
meg, a mélyben felhalmozódott gyűlölet és irigy
ség, amiket soha nem mert kinyilvánítani, egész 
életét megmérgezik, vagy folytonos önvádakkal 
és önbüntetésekkel kell levezekelnie azokat. 
Mindaddig, amíg félelmét az énnélevéstől úgy 
próbálja meg elhárítani, hogy mindjobban lemond 
a saját létezésről, helyzete megoldhatatlan lesz.

Ami itt segíthet, az csak a merész vállalása 
annak, hogy önálló egyeddé váljon.

Mint említettük, létezésünk alaptételei közül 
a harmadik az, hogy fokozatosan igyekszünk a 
tartósságot és az állandóságot elérni. Úgy alko
tunk, hogy az maradandó legyen, mintha korlát
lan ideig élnénk. Mindezek következménye aztán 
azok a szorongások, amelyek a múlandósággal, 
az új kockázatával járnak. Ha a túlértékelt biz
tonságigény, az ahhoz való kényszeredett ragasz
kodás az, ami meghatározóvá válik, a követ
kezmény a kényszeres személyiség kifejlődése 
lesz.

Meg az elmúlás szorongása.
Az állandóság vágya nagyon mélyen él ben

nünk. Gyerekkorban a megszokotthoz való meg
bízható visszatérés a fejlődés szempontjából

73



alapvetően fontos. Minden pszichés műkö
désünk az állandóság érzésének jelenlétében tud 
kifejlődni. Ha a személyiségben az állandóságra 
és a biztonságra való törekvés túlértékelődik a 
következmény az lesz, hogy az illető igyekszik 
mindent úgy hagyni, ahogy van. Minden változás 
a múlandóságra emlékezteti, amit viszont, 
amennyire csak lehet, el akar kerülni. Ezért 
törekszik a már ismert körülményeket megint 
megtalálni vagy helyreállítani. Konokul ragasz
kodik bizonyos nézetekhez, beállítottságokhoz, 
elvekhez és szabályokhoz, és azokat lehetőség 
szerint örök érvényű elvvé, szabállyá akarja 
megtenni. Az új tapasztalatoknak hátat fordít, 
vagy ha az már nem lehetséges, megpróbál más 
értelmet adni neki, és megkísérli a már 
ismerthez és biztoshoz alakítani őket.

Ha valaki mindent elvszerűen fog fel, akkor a 
rendből rendimádat lesz, az egészséges gazdál
kodásból fukarság, az egészséges önakaratból 
akaratosság. Ha mindez nem elegendő a változás 
okozta szorongás leküzdéséhez -  mert az életet 
nem lehet merev szabályok közé szorítani -  
kényszeres tünetek és kényszercselekvések 
alakulnak ki. Ezeknek voltaképpen az a fela
datuk, hogy megkössék a szorongást, később 
azonban önállósulnak, és egy belső kényszerré 
válnak. „Valami” rákényszeríti az emberre ezeket 
a kényszeres tüneteket és cselekvéseket, és ha 
neki értelmetlennek is látszanak, többé már nem 
tud szabadulni tőlük. Amikor megkísérli valame
lyik kényszert elhagyni, vagy próbál megsza
badulni tőlük, az abban levő szorongások kisza
badulnak.
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A kényszeres személyiség nem tudja elfogadni, 
hogy az életben nem létezik abszolútum, nin
csenek megváltoztathatatlan elvek, Úgy hiszi, hogy 
mindent besorolhat egy rendszerbe, hogy aztán azt 
ellenőrzése alatt tartsa. Ezek az emberek mindig 
attól félnek, hogy minden bizonytalanná válik, ha 
ők megengednek valami lazaságot, ha kinyiinak a 
másik fél számára, vagy ha félreteszik önkont- 
rolljukat, és mások kontrollját. Állandóan attól fél
nek, hogy mindaz, amit magukba fojtottak, vagy 
az, aminek szerintük nem volna szabad lennie, 
mindent el fog árasztani, ha ők csak egyetlenegy
szer is engednek. Félnek az „első lépéstől”, ami ha 
egyszer bekövetkezik -  szerintük -  beláthatatlan 
következményekkel jár. Ezért azt gondolják, hogy 
egyre több tudás, gyakorlat, hatalom birtokában el 
kell jutniuk odáig, hogy elő ne forduljon semmi 
nemkívánatos és előre nem látható dolog. Óvin
tézkedés mindennel szemben, aminek nem szabad 
lennie, amit az embernek kerülnie kell -  ez a 
kényszeres ember legfontosabb életelve.

Az állandóság igénye mögött folyamatosan ott 
van bennük a szorongás a változástól, a 
múlékonyságtól, végső soron a haláltól. A kény
szeres személyiségek ezért szeretnének mindent és 
mindenkit arra kényszeríteni, hogy olyanok 
legyenek, mint amilyenek az ő véleményük szerint 
lenniük kell. De éppen emiatt vallanak kudarcot 
az életben, és mint a bumeráng tér vissza 
önmagukra kényszer formájában az, amit 
másokra akarnak rákényszeríteni.

A kényszeres személyiség kapcsolataiban 
nehezen ismeri el a partner egyenjogúságát. Egy 
vagy-vagy kapcsolat ez: vagy fenn, vagy lenn. így 
náluk a kapcsolat könnyen válik a fölényért
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vívott hatalmi harccá. Amíg a depressziós 
személyiség amiatt fél, hogy a partnerét elveszíti, 
addig a kényszeres ezt azzal akarja elérni, hogy 
magához próbálja idomítani.

A kapcsolatteremtés, a szerelem, a kötődés a 
kényszeres személyiség számlára egyfajta sors
szerűséget jelent. Házasságot nagyon gyakran 
észokokból kötnek, mielőtt azonban erre a lépés
re szánják magukat, nemritkán hosszas kétsége
ken mennek át, hónapokig, akár évekig azon 
tépelődnek, hogy eljött-e az ideje annak, hogy 
„lekössék magukat”. Ha aztán mégis döntöttek, 
a köteléket szétbonthatatlannak tekintik -  akár 
vallási, akár erkölcsi okokra hivatkozva. De az is 
lehet, hogy egyszerűen csak nem akaiják felad
ni, még ha ők vagy a partner szenved is a kap
csolatban. így jönnek létre olyan házasságok, 
amelyek gyűlölettel, kölcsönös önkínzással 
telítődnek meg, amelyekben mindegyik a másik 
halálát várja.

A kényszeres partnerviszonyában nagy szere
pet játszik az idő és a pénz, a pontosság és a 
takarékosság. Az ételnek percnyi pontossággal 
az asztalon kell lennie, a házastársnak a kere
setét szigorúan le kell adnia, és aztán kap vala
mennyi zsebpénzt belőle. A szükséges új beszer
zése, megvétele a háztartásba például, valóságos 
tragédiát okoz; vég nélküli vitáik folynak egyál
talán a szükségességéről -  vagy a partner pazar- 
lási szenvedélyének vagy annak a jele, hogy 
fegyelmezetlenül bánik a dolgokkal, hogy „már 
megint” újat kell venni. Az ilyen házasságokban 
leggyakrabban a pénzzel kapcsolatos problémák 
váltanak ki válságokat.
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A kényszeres személyiségek számára az a leg
fontosabb, hogy a partnerük „jól funkcionáljon”: 
pontosan, gondosan, megbízhatóan, mint egy 
olajozott gép, saját kívánságok, érzelmi igények 
nélkül. Aztán a kölcsönös adok-kapok helyett 
nemsokára kizárólag a feltételek és a partner 
viselkedését szabályozó előírások irányítják az 
együttélést. Hideggé és beprogramozottá válik az 
ilyen házasság, ahol gyakran még a szexuális 
élet is menetrend szerint történik; nem ráhan
goltság alapján, hanem akkor, amikor „éppen 
azon van a sor”.

Az erotikus-szexuális szerelmi kapcsolatuk 
könnyen megzavarható, tekintve, hogy gyakran 
függnek bizonyos feltételektől, amelyeknek 
okvetlenül teljesülniük kell: zajok, szagok, 
fényviszonyok, nem jól bezárt ajtók és egyéb 
külső körülmények annyira zavaróak lehetnek 
számukra, hogy kedvüket vesztik, vagy éppen 
impotensnek bizonyulnak. Vannak olyanok, 
akiknek hosszas tisztálkodási előkészületekre 
van szükségük, és ezzel már eleve minden 
izgatótói megfosztják az intim együttlétet, vagy 
rendszeresen még előbb ellátandó kötelességek 
miatt húzzák ki magukat -  valamit még el kell 
rámolni, be kell fejezni. Szívesen hivatkoznak 
fáradtságra, túlterheltségre. Gyakran megtalálni 
náluk az éles megkülönböztetést a szerelem és a 
szexualitás, a gyengédség és az érzékiség között, 
annyira, hogy ott, ahol szeretnek, nem tudnak 
tűzbe jönni, másrészt csak ott tudnak tűzbe 
jönni, ahol nem szeretnek.

Kényszeres személyek csak nehezen tudnak 
elfogulatlan érzéki örömökhöz jutni. Ha nem 
képesek szabadulni attól a meggyőződéstől, hogy
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a partnerük a tulajdonuk, akkor megjelenik 
náluk a féltékenység, ami most már hatalmi 
probléma lesz: a partnernek nem szabad kisza
badulni a hatalmukból. Ha mégis megkísérli, 
akkor ők egyre szűkebb határok közé szorítják, 
mert biztosak akarnak lenni felőle.

A kényszeres személyiség folyamatosan az 
elmúlás, a változás szorongásában él, ezért kife
jezettebb a biztonságosság, az állandóság iránti 
igénye.

Mi az, ami ezt az igényt kialakítja, avagy 
hogyan kerül sor a kényszeres személyiségfej
lődésre?

A kora gyermekkor, a második és a negyedik 
életév közötti időszak az, amelynek a legnagyobb 
szerepe van a kényszeres személyiségfejlődés 
kialakulásában. Ez az az időszak ugyanis, 
amikor a gyermek először kerül szembe környe
zete parancsaival és tilalmaival. Első ízben kerül 
abba a helyzetbe, hogy létrejön a saját kívánsá
gai, a saját akarata és a nevelői akarat és 
követelmények közti konfliktus. Alapvető fontos
sággal bír az, hogy ezek a parancsok, tiltások -  
„...most ezt neked kell megcsinálnod...”, 
„...neked ezt nem szabad...”, -  hogyan és mikor 
jutnak el a gyermekhez. A gyermek megtapasz
talja, hogy ha engedelmeskedik, akkor őt jónak, 
ha „truccol”, akkor rossznak ítélik meg. Ha a 
követeléseket túl korán vagy túl későn, túl 
mereven és túl elvi módon alkalmazzák, ha a 
dacot már a kezdet kezdetén megtörik, az úgy 
vésődik be a fejlődő személyiségszerkezetbe, 
hogy a saját impulzusait, akaratait sohase 
fogadja el helyesnek, jónak, azokat mindig felül 
kell bírálnia egy merev felettes énnek, amilyen
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ezekben a személyiségekben rendszerint ki is 
fejlődik.

Az ilyen gyermeknek nagyon korán meg kell 
tanulnia, hogy impulzusait lefékezze, elfojtsa, ha 
nem akarja, hogy elutasítsák. Ez idővel belecsi
szolódik, és második természetévé válik, aminek 
eredményeképpen később minden impulzusa és 
annak kivitelezése közé beiktat egy „fogdvissza- 
magad”-at, egy megszakítást, mert előbb meg 
kell fontolnia, hogy megkockáztathatja-e, hogy 
enged impulzusának, vagy jobban teszi, ha 
lemond róla. Ez mindinkább oda vezet, hogy a 
megszakítás és a végiggondolás miatt az 
impulzus már annyira elgyöngül, hogy nem jut 
érvényre; mintegy kétség fogja el a gyermeket: 
szabad-e vagy sem. Ez a kétely pedig annyira 
kibővülhet, hogy egy kényszeres „muszáj - 
kételkedni”-vé önállósul, ami minden veszé
lyesnek mutatkozó impulzus esetén bekövet
kezik, azt mintegy felszámolja.

Ezeknek a kétségeknek mindegyike vissza
vezethető egyfajta őskétségre, nevezetesen: 
szabad-e nekem önmagamnak lennem és ten
nem, amit akarok, vagy engedelmeskednem kell, 
lemondanom az impulzusaimról -  muszáj-e 
tehát „jónak” lennem, vagy szabad „rossznak” is 
lennem, illetve, amit teszek, jó-e vagy rossz? Ez 
az ingadozás eredményezi kényszeres szemé
lyeknél a rájuk jellemző hajlamot a habozásra, 
tétovázásra, határozatlanságra és halogatásra 
is. A cselekvésre való mersz és a büntetéstől való 
félelem az, amelyek közt nem tudnak dönteni. 
Leegyszerűsítve úgy lehetne fogalmazni, hogy a 
kényszerek ereje attól függ, hogy gyermekkoruk
ban hogyan alakult az ösztönös impulzus és a

79



büntetéstől való félelem viszonya. A kételkedés
ből fakadó tétovázás, habozás, a gyötrelmes dön
tésképtelenség még érthetőbb lesz, ha figyelem
be vesszük -  mint korábban említettük -, hogy 
ezeknek az embereknek az egyszer meghozott 
elhatározások valami véglegeset, visszavon- 
hatatlant jelentenek. Azoknak tehát „abszolút” 
helyesnek kell lenniük, hiszen különben bün
tetéssel kell számolniuk

A kényszeres személy tehát a gyermekkorában 
túl korán szerezte azt a tapasztalatot, hogy a világ
ban sok mindent csak egy pontosan meghatáro
zott módon szabad megtenni, és hogy sok minden 
tiltott számára, amit pedig szívesen megtett volna, 
így alakult ki benne az a kép is, hogy bizonyára 
létezik valami, ami abszolút helyes, amiből ldfej- 
lődik vonzalma a perfekcionizmus iránt. Ezt teszi 
aztán életelvvé, és ezért szeretne mindenkinek 
feltételeket szabni, hogy -  véleménye szerint -  
milyennek kellene lenniük.

A kényszeres személyiség tehát alapjában 
mindenféle változástól fél, számára legjobb, ha 
minden korlátok közé van szorítva, mindent 
szabályok határoznak meg, mert akkor a 
legkisebb az elmúlástól való szorongása. Ennek 
a személyiségtípusnak a tükörképe, vagy inkább 
ellentéte az, amelyik kifejezetten a változásra, a 
szabadságra törekszik, minden újra igent mond, 
örömmel veszi tudomásul a kockázatot. Fél a 
korlátozástól, szorongással töltik el a tradíciók, 
ezért fel kell vállalnia a látszatvalóságot, szorongá
saival együtt.

A látszatvalóság szorongásaival teli típusok a 
hisztérikus személyiségek.

A hisztérikus személyiség lebecsüli a reali
tást, igyekszik kibújni alóla, és a legkülönbözőbb
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eszközökkel megpróbálja nem elfogadni saját 
maga számára. Ilyen módon elér egy látszat
szabadságot, ami idővel egyre veszedelmesebbé 
válik számára, mert nem valóságos, illúziókat 
kergető „valóságban” él, amelyben csak fantázia, 
lehetőségek és vágyak vannak, azokat korlátozó 
realitások nélkül. így az illető egy saját maga 
által felépített látszatvalóságban él. De minél 
jobban eltávolodik a realitástól, annál inkább 
azzal kell fizetnie, hogy nem ismeri ki magát a 
valóságos világban, nem tud vele mit kezdeni. Ez 
aztán oda vezet -  hogy próbálkozásai, hogy kap
csolatot teremtsen a való világgal erőtlenek, nem 
eléggé céltudatosak lesznek, ezért rendre 
csalódást okozva zajlanak le, aminek következ
tében még inkább behúzódik a vágyai világába. 
A szakadék a vágyvilág és a valóság között 
mindig nagyobb lesz -  ez a hisztérikus személyi
ség ördögi köre.

Mit tehet valaki, hogy kibújjon a realitás -  
kötelezettségek és a véglegesség -  alól? A legbiz
tosabbnak az látszik, ha kizárólag a mindenkori 
pillanatnak él, úgy, mintha nem volna élet- 
története, és nem lennének következmények. Ha 
például tegnap valamilyen hibát követtem el, 
valami ostobaságot tettem, és ha erre a környe
zetem rájött -  nos, akkor nem volt semmiféle teg
nap, és az élet csak ma kezdődik. A hisztérikus 
személyek az időbeli és oksági összefüggések 
áttörése révén érik el nagyfokú rugalmas
ságukat. így ugyan egyrészt megszabadulnak 
egy jókora tehertől, másrészt azonban beépül 
életükbe a folyamatossághiány-érzése, egy határ 
nélküli, töredékes, ködös valami. A legrátermet
tebben és adekvát módon képesek így az új
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helyzetekhez idomulni, de túl keveset fejlesz
tenek ki abból az énfolytonosságból, amit jellem
nek szoktunk nevezni. Ezért kiszámíthatatlanok 
lesznek, és nehéz megérteni őket. Minthogy 
mindig olyan szerepet játszanak, amelyet az 
éppen aktuális pillanat igényel, amely az éppen 
aktuális személyre irányul, végül a folytonos 
szerepjátszásból kifolyólag már nem is tudják, 
hogy ők maguk kik.

Az ilyen emberekben nem tudatosul a szük
ségességtől és a végéivényességtől való félelmük. A 
szorongások formái, amelyek náluk ezek helyett 
megjelennek, a tériszony, a zárt helységtől való 
félelem, az állatfóbiák stb. Ezek a szorongások 
valójában a valódi szorongások áttevődései valami 
ártalmatlanra és főleg kikerülhetőre.

A kikerülés azonban nem jelent valódi 
megoldást, sem pedig megbízható védelmet a 
szorongás ellen, mert az ember újra meg újra 
szembekerül saját szorongásával, és rákény
szerül, hogy szembenézzen vele. Ezenkívül egyre 
inkább egy önmagával szembeni őszintétlen- 
séghez vezet, ami végül az egész életet átszövő 
hazugsággá válhat. Ez pedig magával hozza a 
bizonytalanság és a félelmek egyre mélyülő 
érzését. Ha sarokba szorítják, a realitásokkal 
való szembekerülést illetően a hisztérikus sze
mélyiség mindig képes még egy szerepvállalásra, 
ami megvédelmezi attól, hogy el kelljen fogadnia 
a valóságos valóságot: ez a szerep pedig a 
menekülés a betegségbe. A hisztérikus személyi
ségek gyakran használt eszköze, amellyel -  ha 
átmenetileg is, de -  győzelmet tudnak aratni.

A hisztérikus személyiségvonásokat hordozó 
ember szerelmi kapcsolataiban szenvedélyes és
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követelőző. Mindenáron önigazolásra törekszik, 
arra, hogy minél intenzívebbé tegye a szerelem 
mámorát. Mesterien tud erotikus légkört 
teremteni, és sokféle módon elbűvölni; a flörttől 
az elcsábításig minden árnyalatot felhasznál 
annak érdekében, hogy kiszemelt „áldozatát” 
megkaparintsa magának. Kitűnően ért ahhoz, 
hogyan nyújtsa partnerének saját szeretni- 
valóságát. Hatalmas szuggesztív erővel bír, amely
nek a hatása alól nehezen tudja valaki kivonni 
magát -  előnyös vonásainak és bájainak tudatát 
olyan meggyőzően mutatja fel, hogy muszáj 
elhinni neki. A szerelmet gyakran sokkal jobban 
szereti, mint a partnerét, és voltaképpen magát 
a szerelmet szeretné minél jobban és mélyebben 
megismerni. Szereti a ragyogást, a csillogást, az 
ünnepeket és a pompát, ért az ünnepségek 
megrendezéséhez és azokon -  hála bájának és 
közvetlenségének -  rendszerint ő a központ. A 
legnagyobb bűnnek azt tartja, ha valaki nem 
találja szeretetre méltónak, ezt nehezen tudja 
elviselni, még kevésbé megbocsátani. Minél 
szenzációsabb az élet -  számára -  annál jobb. A 
hisztérikus személyiségek színes, élénk, fogé
kony partnerek, érzelmi megnyilatkozásaik ösztö
nösek, a pillanatot nagyon intenzíven tudják 
élvezni.

Ami a szexuális életüket illeti, számukra az 
erotikus játék, a gyöngéd előjáték gyakran 
fontosabb, mint a szexuális vágy beteljesülése. 
Nagyon szeretnék, ha a mézeshetek soha nem 
érnének véget, és nehezen viselik el, hogy az 
esküvőt követő jeles napok lesüllyednek a 
hétköznapok közé. Szeretik a változatosságot. 
Mind a két nem a szexben szívesen lát eszközt
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arra a célra, hogy fokozza önértékelését és a 
partnere fölötti hatalmi vágyát; de nem olyan 
módon, mint a kényszeres személyiség, hogy 
partnerét kényszerítse, hanem hogy inkább arra 
késztesse, hogy a lénye hatalmi kisugárzásának 
mámorát megtapasztalja. A nők különösen 
zsaroló módon tudnak visszaélni a szexualitás
sal, amikor a „magát-odaadni” vagy „nem
odaadni” eszközét használják.

A hisztérikus személyiségnek szüksége van 
partnerre, de nem azért, mert nélküle életképte
lennek hiszi magát -  mint a depressziós -  hanem 
tükör gyanánt, amiben magát szeretetre méltó
nak látja visszatükröződni, ami labilis önérté
kelését javítani tudja. Önszeretetének -  nárciz- 
musának -  folyamatos megerősítésre van szük
ség. A partner neki arra kell, hogy biztosítsa őt 
szépsége, fontossága és egyéb kiválóságai felől. 
Ezért hajlamos arra, hogy nárcisztikus személyi
séget válasszon magának, mert a partnerében 
azt keresi, ami hasonlít rá, mert a partnerében 
önmagát szeretné megtalálni, és szeretni. Nem
ritkán azonban jelentéktelen partnert választ 
magának, aki maradéktalanul csodálja őt. Ez 
emlékeztet az egyszeri páva történetére, aki egy 
közönséges tyúkot vett feleségül, mert mint 
mondta: „én és a nejem őrülten szeretünk 
engem”.

Ha valakinek illuzórikus elvárásai vannak a 
szerelmet és a házasságot illetően, és többet 
követel, mint amennyit maga is hajlandó adni, 
akkor csalódások sorozata éri. Nem ismeri fel, 
vagy nem hajlandó alkalmazni az adok-kapok 
összefüggést, és egyre tovább és tovább keresi a 
nagy szerelmet. Ezért találkozni hisztérikus
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személyiségek körében a legtöbb válással és 
újbóli kezdéssel. Kárpótolni szeretnék magukat 
az átélt csalódásokért, ezért az új partnerek 
kezdettől fogva túlzott követeléssel találják 
szemben magukat, ami újból csak magában 
hordja a kudarc csiráját.

A hisztérikus személyiségek a kötelezettség, a 
szükségesség és a végérvényesség félelmét 
túlértékelve élik meg. Inkább választják a lát
szatvalóság szorongását, mintsem hogy felvál
lalják a valóságos valóságot.

De hogyan kerül sor a hisztérikus személyi
ségfejlődésre?

A lehetséges hisztérikus fejlemények a 
negyedik és a hatodik életév között kezdődnek. 
Ebben a fejlődési szakaszban a gyermeknek 
fontos lépéseket kell megtennie. Fokozatosan 
bele kell nőnie a felnőttek világába, el kell sajátí
tania annak játékszabályait, bele kell nőnie nemi 
szerepébe, a jövőre úgy kell tekintenie, mint a 
helytállásnak, a másokkal való megmérettetés
nek a mezejére. Ez persze azt is jelenti, hogy 
eddigi mágikus fantáziavilágát, benne a határta
lan lehetőségek elképzeléseit is, fel kell adnia az 
ő akaratát és tudását korlátozó realitás érde
kében. Hogy az érésnek ezek a lépései sikerül
jenek, a gyermeknek meggyőző mintaképre van 
szüksége, amelyekhez, vagy akikhez igazodhat. 
Kell, hogy valami olyasmit kapjon, amit valaki 
már megélt, és amit megszereznie érdemesnek 
látszik, fontos, hogy számára a felnőttek világa 
kívánatosnak, az általuk képviselt életformák 
követendőnek hassanak.

A hisztérikus személyiségek éppen ebben a 
korban, amikor a legnagyobb szükségük van a
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vezetésre és példaképekre, nélkülözték azokat. 
Olyan környezetben, amelyben ma büntetés jár 
azért, amit holnap észre sem vesznek, vagy 
amelyben a gyermeket továbbra is kisgyer
mekként kezelik, akit nem kell komolyan venni, 
vagy a feltett kérdéseire nem őszinte válaszokat 
kap, a valóság nem tűnik vonzónak. Vagy gon
doljunk az olyan szülőkre, akik jeleneteket ren
deznek a gyermek jelenlétében, úgy gondolván, 
hogy az úgysem érti az egészet, de ugyanakkor 
elvárják tőle, hogy értelmesen viselkedjen. Ha 
aztán viselkedésében követi azt, amit tapasztalt, 
akkor rögtön megdorgálják, sőt ha megkérdezi, 
hogy miért, hiszen a szülők ugyanazt tették, még 
meg is büntetik, annak a mottónak az alapján, 
hogy „Amit szabad a Jupiternek, azt nem szabad 
az ökörnek”. Ezek azok az ellentmondásokkal 
teli, egészséges példaképek nélküli környezetek, 
amelyekben való tájékozódáshoz túlságosan 
kevés segítséget nyújtanak a gyermeknek. Aki 
ennek következtében szívesebben marad meg 
felelőtlen gyermeknek.

A szülők érzelemszegény, rossz házassága 
elősegíti az ilyen korú gyermek hisztérikus 
személyiségfejlődését, különösen akkor, ha 
egyes gyerekről van szó, és ha valamelyik szülő 
a gyermeket partnerpótlóként kezeli. Az ilyen 
gyermek nem csak a túlzó elvárásokkal kerül 
szembe, lévén hogy olyan szerepbe kényszerítik, 
amelyhez még nincs meg az érettsége, de nagyon 
korán kiesik az „ártatlan” gyermekkorból is, és 
sok tekintetben koraérett lesz. Belekényszerül 
egy szerepbe, amely nem egyezik voltaképpeni 
lényével, az csupán egy funkció, ami nem nyújt 
neki biztonságérzetet. Ugyanakkor más tekintet
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ben továbbra is gyermekként kezelik. Ennek a 
muszáj felnőttnek lenninek és a gyerekszámba
vételnek az egymásmellettisége azután komoly 
identitászavarokat okoz, és a gyermekben ráadá
sul még kisebbrendűségi érzést is ébreszt, mert 
nem tud az elvárásoknak eleget tenni. És persze 
még sorolhatnánk a kedvezőtlen élettörténé
seket, amelyek a realitástól való menekülésre 
késztetik a fejlődő személyiséget.

A hisztérikus személyiségek központi prob
lémája tehát az, hogy nem találták meg az 
azonosulást önmagukkal. Nem képesek kisza
badulni gyerekkoruk határok nélküli fantáziavi
lágából. Számukra csak attól várható segítség, 
ha nem térnek ki a valóság elől, hanem felis
merik és elfogadják annak játékszabályait és 
törvényeit. A realitás csak ebben az esetben 
mutatja meg nekik a pozitív oldalait is.

A szorongás négy alapformájával ritkán 
találkozunk tiszta formában. Mindannyiunkban 
van egy adag skizoid rész, hiszen mindannyian 
találkozunk az odaadástól való szorongással, 
amelyben benne van egzisztenciánk fenyege
tettsége. Mindenkiben van depressziós rész, az 
énné-levés szorongása, hiszen minél inkább 
válunk „mi magunk”-ká, annál inkább leszünk 
magányosak, mert egyre jobban megtapasz
taljuk az elszigeteltséget. Mindenki találkozik a 
múlandóság szorongásával, mert kikerül
hetetlenül újra meg újra megéljük, hogy valami 
bevégződik, megszűnik, nincs többé; minél job
ban ragaszkodunk valamihez, és meg akarjuk 
tartani, annál inkább hatalmába kerít bennün
ket ez a szorongás, a kényszeres személyiség
részünk. És végül minél jobban igyekszünk a
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végérvényesség, a szükségszerűség elfogadásá
nak szorongásától elmenekülni, annál jobban 
előtérbe kerül személyiségünk hisztérikus része.

Az ellentétek vonzzák egymást. Egy-egy 
személyiségtípus gyakran fejt ki egymásra von
zást, mintegy egymást megigézve, hiszen volta
képpen semmi sem képes bennünket jobban 
elbűvölni, mint amikor másvalaki meggyőzően 
éli meg azt, amit mi is lehetőségként magunkban 
hordunk, de amit nem tanultuk meg megélni. 
Olyan ez, mintha csak a mindenkori ellentípus 
által válhatnánk egésszé, teljessé. Ilyen értelem
ben tapasztalni, hogy egyrészt a skizoid és 
depressziós, másrészt a kényszeres és hisz
térikus személyiségtípusok vonzódnak egymáshoz.

A skiozid és a depressziós partnerek egy
máshoz vonzódásának az alapja az, hogy a 
skozioid megérzi a depressziós áldozatkészségét, 
beleérző igyekvését, sejti a saját izoláltságából 
való szabadulásának lehetőségét. A lehetőséget, 
hogy a partnerén bepótolhatja azt, amit neki 
nem volt szabad megélnie: bizalmat érezni, 
magát jó kezekben tudni. Másrészt a depressziós 
azzal igézi meg a skizoidot, hogy az valami olyat 
él meg, amit ő nem mer megélni: független indi
viduumnak lenni, elvesztési szorongás nélkül. 
Egyszersmind azt is érzi, hogy itt olyan valaki 
van, akinek szüksége van az ő érzelmi 
készségére.

A kényszeres személyiséget elbűvöli hiszté
rikus ellentípusának színes tarkasága, eleven
sége, öröme a kockázatvállalásban és nyitottsá
ga az új iránt, merthogy ő maga ragaszkodik a 
megszokotthoz, mindenkor a biztonságra gon
dol, és így élete szükségtelenül beszűkül. Ugyan
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akkor a hisztérikust a kényszeres ellentípusa 
bűvöli el, mert annak megvan a stabilitása, a 
következetessége és a megbízhatósága, a ren
dezett életben való léte, ami viszont belőle 
hiányzik.

Az ellentétek vonzódása azonban gyakran jár 
tragikus bonyodalmakkal is, amit az élet igazol 
legjobban. Ha a partnerekből hiányzik a készség 
a másik másságának elfogadására -  amit tuda
tosan mindenki képes kiépíteni magában -  a 
Janus-arcú szorongás kivirágzik.

89





Féltékenység - 
a veszítés felelme
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A féltékenység, elsősorban a szerelmi 
féltékenység, olyan összetett érzelmi és viselke
désbeli reagálás, amelyben egy értékesnek tar
tott kapcsolatot veszély fenyeget. Belső össze
tevőit olyan érzelmek, gondolatok és fizikai 
tünetek alkotják, amelyek kifelé nem láthatók. A 
féltékenység uralkodó érzése lehet fájdalom, 
harag, düh, irigység, szomorúság, félelem, 
szenvedés vagy megaláztatás. Mindehhez társul
hat még megbánás, önvád, gondolat, hogy a 
vetélytárshoz mérje magát a „szenvedő” szemé
lyiség vagy aggodalom, hogy mások majd hogyan 
vélekednek róla. Életünk során mindannyi
unknak alkalmunk volt már megtapasztalni ezt 
az érzést, és azt is, hogy milyen viselkedésformát 
váltott ki bennünk.

Ki hajlamos a féltékenységre? A hajlamot 
befolyásolja az a kultúra, amelyben felnövünk; 
egyes kultúrák felerősítik, mások inkább 
elnézéssel viseltetnek vele szemben. Kialakulá
sát befolyásolja a családi háttér is. Az a férfi, 
akinek az édesanyja hűtlen volt az apjához, vagy 
szülei közt vad féltékenységi jelenetek játszódtak 
le, valószínűleg sokkal hajlamosabb lesz a 
féltékenységre, mint az, aki ilyen élethely
zeteknek nem volt kitéve. Az a nő, aki csinosabb 
vagy szebb leánytestvér árnyékában nőtt fel, job
ban hajlamos lesz a féltékenységre, mint az, aki 
a család kedvence volt. Befolyásoló erővel bír a

92





személyiség fejlődése során gyermek- és felnőtt
kori összetartozások élménye is; az, akinek biz
tonságot adó kapcsolata volt az édesanyjával, 
kevésbé lesz féltékenységre hajlamos, mint az, 
akinek a kapcsolatait szorongás jellemezte. 
Ugyanebből az okból kifolyólag, az a személy, 
akit a társa becsapott, a jövőben hajlamos lesz a 
féltékenységre.

Máskor a féltékenységre való hajlamot egy a 
külső környezetben lejátszódó esemény hozza fel
színre. A féltékenységre erősen hajlamos személyi
ség esetében ez olyan apróság is lehet, mint 
például az, ha társa megnéz egy csinos járókelőt az 
utcán. Az erős féltékenységet azonban legtöbbször 
ennél lényegesen intenzívebb történések váltják ki; 
gyakran az, ha valaki felfedezi, hogy társának 
kapcsolatukon kívül mással is van viszonya. 
Ugyanakkor a féltékenységre kevésbé hajlamos 
emberek szinte csak akkor éreznek féltékenységet, 
ha a kapcsolatuk felbomlik egy harmadik személy 
miatt. Akkor, amikor a veszítés félelme, amely 
eleddig nem, vagy alig volt jelen, vészesen reali
zálódni látszik.

A féltékenység tehát meglehetősen tarka 
érzések halmaza, amelyek közül adott helyzet
ben valamelyik uralkodóvá válhat. Nemegyszer 
keveredik a féltékenység az irigységgel, ezért 
hasznos egy kicsit a kettőt összevetni.

Az irigység kétszemélyes helyzet, mindig csak 
két ember között lép fel. Az irigy személy olyan 
dologra vágyik, ami a másiknak van, és azt akar
ja, hogy ne legyen neki. Lehet irigység tárgya a 
másik partnere, mert az szép, intelligens, nép
szerű, sikeres stb.
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A féltékenység ezzel szemben háromszemé
lyes szituáció, három ember vesz részt benne. A 
féltékeny fél arra a veszélyre reagál, amit a har
madik jelent a kapcsolatára. Azt mondhatnók, 
hogy a féltékenység és az irigység az emberi lét 
két különböző alaphelyzete: az irigység a „nekem 
nincs” érzésén alapul, míg a féltékenységet a 
„nekem van” okozza. Míg az irigységet alapjában 
a kisebbrendűségi érzés jellemzi, a valamire való 
vágyakozás, addig a féltékenység jellemző voná
sa az elvesztéstől való félelem, a bizalmatlanság, 
szorongás és a harag.

A féltékenység és az irigység a személyiségfej
lődés különböző szakaszaiban alakul ki. Az előb
bi a gyermekkor oidipuszi szakaszában, a két- 
három éves korban átélt érzelmi tapasztalatok
ból ered. Az irigység azonban sokkal korábban, 
az élet első hónapjaiban gyökerezik.

A gyermek az oidipuszi korszakban tapasztal
ja az ébredező szexualitás első jeleit. Szokványos 
esetben ez a heteroszexuális érdeklődés az 
ellenkező nemű szülőre irányul. A fiúgyermek 
esetében az anyára, a lánygyermeknél az apára. 
A fiú az anyját akarja magának, sajnos azonban 
nagyon erős vetélytársa van: az apa. Vetélytársa 
nagyobb, erősebb és még sok más előnye is van 
vele szemben, így hamar elveszti ezt a „versenyt”. 
Hasonlóképpen „veszti el” a leány az apját az 
anyjával való rivalizálásban. Amikor aztán a 
gyermek felnőtté válik, valahányszor egy har
madik megjelenése fenyegeti a szerelmi kapcso
latát, megnyílik a „régi seb”, és féltékeny lesz.

Az irigység a születéstől kezdve, az első 
életévben fejlődik ki, a csecsemő tehetetlensége 
és anyjától való függősége következtében. Ez a
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minden szükségletben az anyára való utaltság 
eredményezi, hogy a csecsemő minden vágya az 
anyamellre irányul, amelyet ösztönösen úgy él 
meg, hogy nem csak táplálja, de életének is for
rása. Azonban már a legkorábbi anya-gyermek 
kapcsolatot is megzavarja, hogy a szopás öröme 
sem tudja pótolni a magzati állapotot, amikor 
egy volt az anyával. Az irigység gyökere az éhes 
csecsemő zaklatottsága és tehetetlensége. 
„IrigylT az anyát, mert hatalmában áll etetni 
vagy éhségben tartani őt.

Kétségtelen, mint azt már megfogalmaztuk, 
hogy az anyával való korai kapcsolat minősége 
meghatározza a gyermek későbbi kapcsolatát a 
világgal. Ha a kapcsolat szeretetteljes, kiegyen
súlyozott, a gyermekben kialakul a bizton
ságérzet és az emberek iránti bizalom. Ha azon
ban ez a primer kapcsolat hideg, szeretet 
nélküli, bizonyossághiánnyal teli, ez mélyen 
beleivódik a gyermekbe és irigy felnőtt lesz 
belőle. Ha az ilyen felnőttben valami irigységet 
kelt, a gyermekkori sérülések minden romboló 
erejükkel megnyílnak.

A féltékenység tehát az irigységen alapul. Az 
irigység primitívebb és rombolóbb érzés, mint a 
féltékenység. A féltékeny ember védeni akarja 
kapcsolatát, vagy vissza akarja kapni a szeretett 
személyt. Ha a féltékenységbe irigység vegyül, az 
arra indíthatja az egyént, hogy elpusztítsa a 
riválisát, vagy akár a szeretett személyt, akinek 
hatalmában van őt boldoggá, vagy boldogtalan
ná tenni.

A féltékenység szinte sohasem mentes az 
irigységtől. Ha egy személyiség súlyos, feldolgo
zatlan irigység-traumákat hord magában, félté
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kenysége sohasem lesz mentes az agressziótól. A 
történelem és a mindennapi élet erre számtalan 
példával szolgál.

A történelem folyamán a féltékenység 
rengeteg fájdalmat, válságot és tragédiát okozott 
már. A legkülönbözőbb ellenséges, fájdalmas 
események származtak belőle: agresszió, gyűlöl
ködés, gyilkosság, az önbecsülés elvesztése, dep
resszió, öngyilkosság és öngyilkossági kísérletek, 
családi verekedés, erőszak, szerelemi kapcsolatok, 
házasságok válsága, felbomlása.

Pedig minden szerelmi kapcsolat úgy indul, 
mint lenyűgözően ideális egymásra találás. Az em
berek romantikus ideálja a gyerekkori élmények 
hatására alakul ki. A szülők ezt két módon 
befolyásolják: azzal, ahogy kifejezik, vagy nem 
fejezik ki a gyermekük iránti szeretetüket, és 
azzal, ahogyan kifejezik, vagy nem fejezik ki az 
egymás iránti szeretetüket. Fontos különbség 
van a tőlük kapott pozitív és negatív vonások
nak. A tapasztalat az, hogy a negatív vonások 
erősebben befolyásolják a romantikus ideált. A 
párkapcsolatban az emberek rendszerint azt 
keresik, próbálják megtalálni, amit nem kaptak 
meg a szüleiktől. Ha egy lány apja hűtlen volt 
anyjához, ez a hűtlenség fontos része lesz az ő 
ideáljának. Ha egy fiú azt látta, anyja gyakran 
féltékenységi rohamokban tört ki, ez fontos 
összetevője lesz az ő szerelemképének.

Felnőttként az emberek olyan társat keres
nek, aki lényeges vonásaiban beleillik a bennük 
élő romantikus képbe. Ha találkoznak vele, 
rávetítik belső ideáljukat. Ezért hangzik el 
gyakran köztük: „Úgy érzem, mintha egész 
életemben ismertelek volna”. A romantikus
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ideálhoz való ragaszkodás eredménye azonban 
az is, hogy nagyon gyakran a józan logikával 
ellentétes párválasztás történik. így például 
hiába látszana logikusnak, hogy az a nő, akinek 
az édesapja hűtlen volt, olyan társat válasszon, 
akinek a hűségében biztos lehet -  általában nem 
ez történik. Hanem az, hogy ugyanolyan kicsa
pongó partnert választ magának, mint az apja
-  nem azért, mintha azt akarná, hogy megis
métlődjék a gyermekkori trauma, hanem mert 
csak az az ember adhatja meg neki, amit az 
apától nem kapott meg, aki hasonló hozzá. Az 
ellentmondás az, hogy azért megy feleségül 
valakihez, mert emlékezteti apjára, mégis két
ségbeesetten vágyik rá, hogy partnere ne úgy 
viselkedjen, mint az apja tette.

A romantikus ideál hatása nem feltétlenül 
mindig ennyire nyilvánvaló. A fiú, aki tanúja volt 
az anyja hűtlenségének, lehet, hogy olyan nőt 
választ magának, akinek a legkiemelkedőbb 
vonása a hűség. Hogyan fogja feldolgozni vele 
gyerekkori traumáit? Úgy, hogy a hűséges 
feleséget állandóan hűtlenséggel gyanúsítja, és 
az ismételten bebizonyosodó ártatlanság gyógyít
ja sebeit. Úgy érzi, hogy -  apjával ellentétben -, 
a felesége számára ő az egyetlen férfi.

A legtöbb embernek van valamilyen feldolgo
zatlan gyerekkori sérelme. Ezek a feldolgozatlan 
konfliktusok félelmet, sérülékenységet, bizony
talanságot szülnek. Ha aztán az illető szerelmes 
lesz, és viszonzásra talál, félelme, bizonytalansá
ga eltűnik. Szeretik őt, biztonságban érzi magát. 
Ha azonban ezt a kapcsolatot veszély fenyegeti, a 
félelem, amelyről azt hitte már a múlté, megújult 
erővel tér vissza. Ha a partner -  akiről azt hitte,
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hogy szereti őt, minden gyengéje ellenére -  el 
akarja hagyni egy másikért, minden reménye 
összeomlik. Olyan tulajdonságaiban is bizonyta
lanná válik, amelyeket szeretett magában.

A szerelmi kapcsolat felbomlásának ténye és 
félelme, hasonlóan hat azokra is, akiknek har
monikus gyerekkoruk volt, és akiknek kevés 
megoldatlan konfliktus nehezíti az életét. Azon
ban az ő reagálásuk megfelel a valós helyzetnek. 
Mivel nem kapaszkodnak olyan kétségbeesetten 
a kapcsolatukba, mint aki egy gyermekkori tra
umát próbál orvosolni vele, nem hajlamosak rá, 
hogy fenyegetést érzékeljenek ott, ahol nincs, és 
a tényleges fenyegetést is kevésbé érzik megsem
misítőnek.

Minden ember hordoz magában, tudata 
mélyén, vágyakat, félelmeket, megrázó élmé
nyeket, amelyeknek nincsen tudatában. Minden 
tudatos érzésnek és gondolatnak megvan a 
maga tudatalatti párja, amely nagyon gyakran 
éppen az ellentéte: lehet például, hogy az illetőt 
tudatosan taszít valami, amelyhez tudat alatt 
vonzódik; lehet, hogy tudatosan olyan embe
reket szeret, akiket tudat alatt gyűlöl. A ben
nünk lévő tudatalatti tartalmak feltárása választ 
adhat olyan kérdésekre, amelyek másképpen 
nehezen magyarázhatók, például arra, hogy 
miért tart ki valaki amellett, aki folyamatosan 
csalja, vagy miért üldöz el magától alaptalan 
féltékenységgel olyan valakit, akit igazán szeret.

Az embernek aktív része van -  még ha tudat
talanul is -  abban, ahogyan élete körülményeit 
alakítja. Nem a vak szerencse, vagy balszerencse 
hozza össze partnerével, adott esetben a kórosan 
kicsapongó társsal. Ő választja ki „gondosan”
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magának azt a személyt, aki ezt a szerepet betölt
heti. Amikor megtalálja az „alkalmas” személyt, 
a nagy Őt, rávetíti a gyermekkorában kialakult 
belső képét. Például az a férfi, aki tanúja volt 
annak, hogy az anyja csalta az apját, lehet, hogy 
a lelke mélyén a gyerekkorában kialakult hűtlen 
feleség képét őrzi, és ezt vetíti rá hűséges 
feleségére. A pároknak kölcsönösen szükségük 
van egymásra. Mindegyik partner olyan társat 
választ, aki énje valamely elfojtott részét hordoz
za magában. A férfi, akinek például el kellett foj
tania érzelmeit, érzelmes feleséget választ, 
akinek viszont talán éppen a racionális részeit 
kellett magába zárnia. Belső konfliktusuk 
azután házassági konfliktus képében nyilvánul 
meg. (Gyakran hangzik el: „Miért nincsenek 
érzelmei a férjemnek?”; „Miért nem tud logiku- 
sabban gondolkodni a feleségem?”). A partnerek 
között megjelenő konfliktusok, így a féltékenység 
is, a belső konfliktusuk újratermelődéséből szár
maznak.

A korai családi „háromszög” kialakulásáról 
már szóltunk. A kialakuló Öidipusz-komplexus 
fiúknál, az Elektra-komplexus lányoknál az az 
élményállapot, amely később a féltékenység 
kialakulásában alapvető szerepet játszik.

Az anya vélt vagy valódi hűtlenségét megélő 
fiúnak égetően szüksége van rá, hogy megoldja 
traumáját. Ennek egyik módja, hogy feleségül 
vesz valakit, aki soha nem lenne hozzá hűtlen, 
és aztán folyamatosan zaklatja hűtlenségi 
vádakkal. Ezeknek a férfiaknak a hűséges 
feleség képviseli az Anyát, amilyennek gyer
mekkori elképzelésűk szerint lennie kellett 
volna. A feleséget vádolják hűtlenséggel, ami
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valóságban az anyjuk bűne volt. A vádak segít
ségével sikerül újra a régi trauma szereplőivé 
válniuk, amely ezúttal másként végződne. A 
feleség ismételten bizonygatott ártatlanságának 
az lenne a szerepe, hogy segítsen az anya 
árulásának borzasztó tényét feloldani. Azonban 
nincs az a bizonygatás, ami elég lenne, mert a 
trauma „hatalmas” volt, a feleség nem az anya, 
és a helyzet sem ugyanaz.

Az anya, vagy az apa árulásának traumáját 
tehát egyrészt azzal oldják fel, hogy hűséges tár
sat választanak, és aztán alaptalan vádakkal 
zaklatják. A másik módszer az, hogy hűtlen tár
sat választanak, aki valószínűleg kellő alkalmat 
ad majd a gyerekkori trauma elrendezésére. Ez 
utóbbi nők által -  még ha nem is tudatosan -  
gyakrabban választott megoldás.

A féltékenység a kapcsolatrendszer zavara. A 
partnerkapcsolat, mint rendszer, „interaktív ele
mek egymásra hatásából és az ezeket szervező 
kapcsolatokból áll”. A rendszernek -  amelyet 
személyiségnek nevezünk -  elemei az egymásra 
ható érzelmek, cselekedetek, gondolatok. A 
személy viszont alrendszere egy összetettebb 
intim kapcsolatot, házasságot is magába foglaló 
rendszernek. Ez a rendszer alrendszere a tág 
család összetettebb rendszerének, amely maga 
is az adott társadalom alrendszere. Bonyolult 
kapcsolatrendszer, amelyben élünk.

Ebben a megközelítésben a féltékenység 
tudatalatti gyökerei nem számítanak. Számí
tanak viszont azok az erők, amelyek a féltékeny
séget előhívják, és életben tartják. Nem a féltékeny 
ember van a központban, hanem a magasabb 
rendű rendszer, amelynek az egyén csak része. A
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magasabb rendű rendszerek, mint amilyen a 
házaspár, kölcsönhatásban vannak az ala
csonyabb rendű rendszerekkel, mint amilyen a 
féltékeny ember cselekedetei, gondolatai, 
érzelmei. Ez a kölcsönhatás okozhat negatív visz- 
szacsatolási köröket, amelyek a féltékenységet 
életben tartják, és okozhat pozitív vissza
csatolási köröket is, amelyek változást ered
ményeznek. Természetesen a negatív vissza
csatolási kör megszüntetése a magasabb rendű 
rendszerben -  magában a kapcsolatban -  
magában hordja az alacsonyabb rendű rendszer
-  a féltékeny egyén -  változását is.

így megközelítve a konfliktus helyzetet, nem 
azt kérdezzük, hogy miért féltékeny az egyén, 
hanem azt, hogy mi okozza a féltékenységét. 
Olyan romboló viselkedésminták ezek a 
házasságon belül, amelyek fokozatosan alakul
nak ki. Az együttélés során az egymáshoz való 
adaptálódás eredménye a különböző szabályok 
kialakulása, amelyek aztán szokásokká alakul
nak, amik aztán már nehezen változnak, mert a 
kapcsolat e szabályok szerint működik. Ahhoz, 
hogy a féltékenységben szenvedő egyén megvál
tozzon, a kapcsolat rendszerének kell megváltoz
nia. Lehetőség szerint fel kell tárni és 
kiküszöbölni azt a magatartásszabályt, amely a 
féltékenységet előidézi.

A rendszer egyik elemének -  például az egyik 
partnernek, házastársnak -  a változása mindig 
változást idéz elő a rendszer más elemeiben -  a 
másik partnerben, házastársban -  és ezért az 
egész rendszerben is -  kapcsolatban, házasság
ban. Az egyik fél reagálása a másik fél mozgató
ja. A házassági rendszerben lehetetlenség, hogy
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az egyik fél teljesen passzív legyen. A reagálás is 
meg a nem reagálás is fontos üzenetet hordoz a 
partner számára. Még akkor is, ha ennek nem 
vagyunk tudatában.

Azt mondhatnék, hogy a féltékenység szituá
ciójában jelen van egy áldozat és egy áldozat
szedő; olyan szerepek, amelyeket a partnerek 
saját döntésük alapján választanak. Ha az egyik 
partner a hűtlen szerepét játssza, a másik hoz
zájárul a megcsalt áldozat szerepéhez, esetleg 
nyer is vele valamit. Amikor például egy 
feleségnek az a központi problémája, hogy a fér
jének házasságon kívüli kapcsolata van, 
hasznos megvizsgálni azt, hogy mit tett ő, ami
vel ennek kialakulásához hozzájárult. Vagy éppen 
fordítva: mi a félj része abban, hogy a feleség a 
„háromszögben" próbálja megtalálni magát.

Nem könnyű, nem gyors eredménnyel járó 
önvizsgálatok ezek, hiszen legtöbbször olyan 
intenzív és vegyes érzelemkitörések tarkíthat
ják, amelyek igencsak fékezőleg hatnak. Minden
esetre, ha a romboló visszacsatolási köröket si
kerül megszakítani, egy új kapcsolatdinamika 
jön létre.

Magyarán, ha láthatóvá válik, melyik partner 
mivel járult hozzá a féltékenység állapotához, a 
hibákat korrigálni lehet.

Nemegyszer tapasztalható, hogy a féltékeny
ség egyfajta kommunikáció a két partner között, 
vagy a házasságon kívüli kapcsolat a menekülés 
egyik formája. Tehát valamilyen funkciót tölt be.

Az előbbi nemritkán olyan együttélésben 
történik meg, ahol a partnerek társadalmi stá
tusza megváltozik. Például valamelyik partner 
iskolai végzettsége változik, előléptetik munka
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helyén, egzisztenciálisan, a korábbihoz vi
szonyítva másképpen járul hozzá a közösség fenn
tartásához. Ilyenkor megváltoznak az eddigi 
„erőviszonyok”. Mentalitásunkban ez leggyak
rabban akkor következik be, ha a nőnek maga
sabb iskolai végzettsége lesz a férfipartnerhez 
viszonyítva, vagy munkahelyén előléptetik, 
vezető beosztásba kerül, amit követően esetleg 
többször kell távol lennie az otthontól, és ez 
eddig fordítva történt. A férj ilyenkor féltékeny
séggel reagálhat, amit a feleség nem ért mindad
dig, amíg fel nem tárul mindkettőjük előtt, hogy 
megváltoztak az eddigi megszokott, biztosnak 
megélt szerepek, és megjelent az irigység a 
„lekörözött” partnerben.

A házasságon kívüli kapcsolat lehet a 
menekülés egyik formája is. Menekülés egy 
olyan probléma, konfliktus elől, amellyel nem 
szívesen szembesül a partnerek egyike sem. A 
napvilágra került kapcsolat okozta féltékenység 
viszont mindkét partner kezében alkalmas 
eszköz arra, hogy a másikat vádolja saját megol
datlan konfliktusai miatt.

A féltékenységnek funkciója van. Akár a kom
munikáció, akár a menekülés egyik formája, a 
kiváltott féltékenység mindig a két ember között 
meglévő kapcsolatot érinti. A figyelmet, a kap
csolatot fenyegető veszélyre összpontosítja. Mert 
a féltékenységnek mindig van valamilyen rendel
tetése az adott kapcsolatban.

Példaként említeném meg azt a házaspárt, 
akik házasságuk tíz egy néhány éve alatt folya
matosan vívták egymással a féltékenység harcát. 
Ez tipikusan akkor indult be, amikor a félj 
szeretkezést indítványozott, amit a feleség lelke
sen fogadott. A szeretkezés kezdetén azonban a
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feleség elejtett egy-két megjegyzést, ami beindítot
ta a férj féltékenységét. A vita addig élesedett, 
amíg végül is egyikük a másik szobában ágyazott 
meg magának.

Mint kiderült, mindkettőjüknek fontos volt, 
hogy a féltékenységnek ne legyen vége. Mindket
tőjüknek régóta voltak szexuális problémáik. A 
férjet gyakran ejtette gondba korai magömlése, 
bár nagyon fontosnak tartotta szexuális teljesít
ményét. A feleségnek viszont a közösülés fájdal
mat okozott, ezért ódzkodott minden nemi érint
kezéstől.

A feleség arra használta férje féltékenységét, 
hogy a minimálisra csökkentse vele a 
szeretkezést. Haszna az volt belőle, hogy bűntu
dat nélküli felmentést kapott a szex alól: tulaj
donképpen nem kellett visszautasítania a férjét. 
Ugyanakkor a férj is okot keresett rá, hogy el
kerülje a szeretkezést és a vele járó teljesítés
kényszert. A feleség provokálta vita elfogadható 
mentség volt rá.

Más esetekben a féltékenységnek a kapcsola
tot fűszerező funkciója van. A fellobbanó félté
kenységtől a társ izgalmasabbá válik. Olyan 
megvilágításba tudja hozni a partnert, amely nem 
„féltékeny szemüvegen” át láthatatlan maradna.

Mások a féltékenységi jelenet feszültéségét 
kedvelik. A feszültség foka mindkét fél számára 
egyet jelent a szenvedélyével, és azzal kívánják 
életben tartami, hogy féltékenységi jeleneteket 
produkálnak.

Sorolni lehetne még, milyen eszközként, mire 
használható a féltékenység, lényegesebb azonban 
azt látni, hogy a féltékennyé tevés nem csak az 
egyik partner műve. Mindkét fél közreműködik
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abban, hogy az adott kapcsolatban a megjelen
jen a féltékenység. Ha a féltékenységet a pár 
közös problémának tekinti, a változás is 
gyorsabb, hiszen mindketten részt vesznek 
benne. A felelősség vállalása -  ami nem egyenlő 
a saját maga okolásával -  azt jelenti, hogy az 
illető valamennyire kézben tudja tartani 
helyzetét. A partner okolása hosszú távon nem a 
legjobb módszer, mert a féltékenység a kapcsolat 
többi részeit is szétbomlasztja, visszafordíthatat
lanul szétforgácsolja.

Származhat-e valami jó a féltékenységből?
A féltékenység a kapcsolat újragondolására 

késztet. Nagyon sokan ritkán vagy egyáltalán 
nem gondolkodnak kapcsolatukon az udvarlás 
és a romantikus szerelem időszakának elmúltá
val. Az önvizsgálat -  nagyon sokszor úgy érzik -  
sok időt vesz igénybe, és ezt a „luxust” nem 
engedhetik meg maguknak. Ennek törvény
szerűen következménye a partner részéről meg
jelenő elhanyagoltság érzése. Szerencsés esetben 
ez szemrehányásként el is hangozhat. Nagyon 
sokszor azonban még ez sem történik meg, csak 
az érzés van jelen folyamatosan, mely észre
vétlenül távolítja el a partnereket, házastársakat 
egymástól. Ha az elhanyagoltság érzéséről 
érkező üzenet nem éri el célját, lehet, hogy 
valóban a kapcsolati harmadik az, aki újra 
„kiélezetté tudja tenni a partnerek füleit.”

A féltékenység elvezethet olyan kérdések 
átgondolásához, mint: „mit mond ez az érzés 
nekem önmagámról, a partneremről, a kapcso
latunkról?” Ezeknek a kérdéseknek a megvála
szolása akkor lesz a leghasznosabb, ha további, 
a gyakorlati megvalósítás irányába mutató
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kérdéseket vet fel: „Ilyen kapcsolatban akarok 
én élni?” „Mit tehetnék, hogy megváltoztassam?”

A féltékenység megtanít arra, hogy folyama
tos részvételünk nélkül egy kapcsolatban sem 
lehet a másikat teljesen garantáltnak venni.

A romantikus szerelem nem lángol örökké. 
Ha nem táplálják a tüzet, előbb-utóbb kialszik. 
Amikor valaki szerelmes lesz, és szerelme vi
szonzásra talál, úgy érzi, nagyon szerencsés, 
hogy egy csodálatos ember viszontszereti őt. Ha 
nem egészen biztos benne, hogy viszontszereti-e 
őt „a nagy Ő”, a bizonyossághiány csak fokozza 
érzelmeit. Kész megtenni bármit, hogy szeresse 
őt az a csodálatos személy. Mégis nagyon 
gyakran az a vége, hogy amikor az emberek biz
tosak partnerük szerelmében, kezdik ezt a 
szerelmet garantáltnak tekinteni. Olyan elvárá
sokat támasztanak a másik irányába, ami
lyeneket az udvarlás alatt sosem tettek volna 
meg, és másoktól sem kémének soha. A párjuk 
lesz az, akitől elvárják, hogy megértse munkahe
lyi gondjaikat, vagy azt, hogy teljes egészében 
belefeledkeznek a gyermekeikbe, a barátaikba 
vagy a közösségi munkába. „Kitől várhatnám, 
hogy megértő legyen és támogasson, ha nem a 
társamtól” -  fogalmazódik meg gyakran bennük. 
Az állandó munkahelyi gondok, a gyerekek, az 
önként vállalt közösségi tevékenység gyakorlati
lag megelőzik fontosságukban a kapcsolatot. 
Márpedig nincs az a mély romantikus szerelem, 
amely sokáig ellenállna az ilyen mellőzésnek, fél- 
retevésnek.

Ha a másikat garantáltnak tekintjük, a 
szerelem elkopik.
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Paradox módon a kapcsolati harmadik megje
lenése az, ami véget tud vetni a másokkal való 
túlzott törődésnek, és tudja ismét a kapcsolatot 
a középpontba helyezni. Az teszi lehetővé, hogy 
megrendüljön a másik szerelmébe, bizonyos
ságába vetett hit, és előtérbe hozza a kérdést: 
„szeret engem vagy nem, szeretem őt vagy nem?”

A féltékenységnek tehát pozitív hatásai is 
vannak, amik akkor válnak valóban láthatóvá, 
ha a partnerek, a változtatás igényével igenis 
újragondolják önmagukat, kapcsolatukat. A 
legrosszabb, amit tehetnek az, ha nem tesznek 
semmit, ha valami miatt mindkettőjük ragasz
kodik ahhoz, hogy ne változzon semmi. Ilyenkor 
a féltékeny fél valóban súlyos sorscsapásként éli 
meg állapotát, olyannak, „ami most már mindig 
így lesz”.

Jól ismert szállóige, hogy a féltékenység a 
szerelem jele. Annak tekintik-e vagy sem az 
mindig kultúránként és koronként változik. 
Mindenesetre azok is lehetnek féltékenyek, akik 
nem tartják azt a szerelem jelének akkor, ha fél
tett kapcsolatuk veszélybe kerül. Azokkal ellen
tétben, akik úgy gondolják, hogy a féltékenység
ben több az önszeretet, mint a szerelem, vagy 
hogy a féltékenységet a birtoklásvágy és a kisebb
rendűségi érzés okozza, nem a szerelem, 
hasznos látni, hogy ilyen esetekben is a 
féltékenységet csak akkor lehet eredményesen 
feldolgozni, ha a figyelem a szerelemre irányul. 
Mindaddig, amíg a partner, akinek el kell visel
nie társa féltékenységét, meg van győződve róla, 
hogy az birtoklásvágyból vagy kisebbrendűségi 
komplexusból fakad, keveset tud változtatni a 
dolgon. Ha azonban a féltékenységet a szerelem
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jelének tekinti, amely olyanokkal függ össze, 
amiket kezdetben a legvonzóbbnak találtak 
egymásban, nagyobb a valószínűsége, hogy 
rájön, a féltékenység a kapcsolatukban működő 
kölcsönhatásokból táplálkozik, amelyekhez 
mindketten hozzájárulnak, és amelyeken 
együttes munkával változtathatnak. Ha a 
féltékenységet az értékesnek tartott kapcsolatot 
vagy annak minőségét fenyegető ténynek tulaj
donítják, megszűnhet a bűntudat és az egymás 
közti vádaskodás, és energiájukat konstruktí
vabb módon használhatják a baj kezelésére, 
meg-szüntetésére.

A féltékenység kívánatosabbá teszi a társat. 
Időnként azért, mert mint gyerekkorunkban, az 
elunt játék egyszerre érdekesebb lett, ha valaki 
másnak is kellett. Máskor viszont az addig biz
tosnak, garantáltnak tartott társ elvesztésétől 
való félelem ébreszti rá őket arra, hogy valójában 
mennyire kívánatos számukra a másik. Hirtelen 
újra észreveszik azokat a tulajdonságokat, amik 
miatt legelőször beleszerettek.

A féltékenység felpezsdítheti az elszürkült 
kapcsolatokat. Általános tapasztalat az, hogy a 
féltékenységi válság közepette egyetlen érzés az, 
amellyel nem találkozni: az unalommal. A 
féltékenység állapotát kitöltő fájdalom, düh, 
megaláztatás érzését rendre elmondják, de soha 
senki sem mondta még, hogy unalmas. Ahol 
pedig érzelmi energia szabadul fel, ott óriási 
lehetőség nyílik a kapcsolat gazdagítására. A 
legtöbb ember valószínűleg sohasem tartana 
olyan önvizsgálatot, mint érzelmi viharai 
közepette.
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Akik készek rá, hogy megvizsgálják felkavaro
dott érzelmeiket -  attól függetlenül, hogy pozitív 
vagy negatív érzelmekről van-e szó -, azok 
megállapíthatják, hogy a féltékenység életüket 
szenve-délyesebbé, izgalmasabbá teszi.

Mint korábban megfogalmaztuk, a félté
kenység reakció az értékesnek tartott kapcsola
tot vagy annak minőségét fenyegető veszélyre. 
Más szóval: a féltékenység célja a szerelmi kap
csolat megóvása. Hasznos jel, ha megtanulják 
helyesen értelmezni. Olyan ütközéscsillapító, 
amely alkalmat ad a személyiségfejlesztésre és a 
kapcsolat gazdagítására.

A féltékenység minden emberben ott lévő 
érzés, nem természetellenes, és szinte mindig 
együtt születik a szerelemmel. Ha ezt tudjuk, 
sikerül könnyebben felismerni, amikor „beko
pogtat hozzánk”. És akkor szembenézve, köny- 
nyebben el is boldogulunk vele.
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A gyűlölet hálójában
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A mindennapokban megtapasztalt ember 
elleni erőszak mindenkit megdöbbent ugyan, de 
továbbra is rendületlenül szedi áldozatait. A 
káprázatos technikai fejlődés mellett a primitív 
vadsághoz való visszafordulás figyelhető meg: 
háborúk elképzelhetetlen rémségei, etnikai, val
lási és politikai csoportok megsemmisítése. Úgy 
rémlik, mintha nem lenne határa annak a 
szenvedésnek, amit az emberek egymásnak 
okozni tudnak. Közeli, szoros kapcsolatok rom
lanak meg az elszabadult gyűlölet hatására.

Úgy tetszik, az ember a gyűlölet halójából 
csak az erőszak, az önmegsemmisítés eszközév
el tud kijutni.

Előítélet, hátrányos megkülönböztetés, a 
másság el nem fogadása, a nacionalizmus, 
rasszizmus szabdalja szét amúgy is széttagolt 
társadalmunkat. Nap mint nap tanúi vagyunk a 
családon belüli erőszaknak, a gyerekekkel, a 
házastársakkal való rossz bánásmódnak. 
Korunk tudományos haladásának szinte karika
túrája az, ahogyan csődöt mondott ezeknek az 
emberek közötti és társadalmi problémáknak a 
megértése és megoldása.

A harag és a gyűlölet hátterét vizsgálva azt 
tapasztalhatjuk, hogy az hasonlóan működik a 
szoros személyi kapcsolatokban és az ellenséges 
társadalmi csoportok és népek esetében egya
ránt. Az ellenségkép kialakítása ugyanúgy
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történik testvérek, szülők és gyerekek, munkál
tatók és alkalmazottak között. Mindegyik fél azt 
gondolja, hogy neki ártottak, és a másik fél az, 
aki uralkodni akar. Nem a valóságnak megfe
lelően, torzított módon értelmezik a másik fél 
indítékait. A személytelen megállapításokat 
személyes támadásnak élik meg, az ártatlan 
tévedést ártó szándéknak, a másik kellemetlen 
megnyilvánulásait túlzottan általánosítják („Te 
mindig lebecsülsz engem... Soha nem veszel 
emberszámba”).

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy minden 
ember hajlamos ilyen torzult gondolkodásra. Ha 
valaki nem tartozik a mi csoportunkba, azt 
reflexszerűen negatívra színezzük, de ilyen 
sorsra jutnak azok a barátok és rokonok is, 
akikkel konfliktusba keveredünk. Az ilyenfajta 
negatív átszínezés húzódik meg a társadalmi 
sztereotípiák, a vallási előítéletek, az ideológiai 
erőszak és a háborúk hátterében is.

A konfliktusban álló emberek nem mérik fel 
reálisan a másik felet, hanem inkább a negatív 
összképből fakadó fenyegetettséget észlelik, és 
arra reagálnak. Tévesen érzékelik a másikat. 
Leggyakrabban a negatív ítéletek a másik felet 
veszélyesnek, rosszindulatúnak és gonosznak 
tüntetik fel. Akár az „ellenséges” házastárs, akár 
egy „ellenséges” országra vonatkozik a negatív 
leképezés, abban nyilvánul meg, hogy az 
egyének a múltbeli vélt vagy valós emlékeiket 
emelik ki, és eleve rosszindulatot tulajdonítanak 
a másik félnek. A gyűlölet börtönébe vannak 
zárva. A sértődöttség vagy fenyegetettség 
érzésének háttere voltaképpen az, hogy fél
reértelmezik egymás viselkedését. Egymás
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indítékainak „katasztrofálisként” való értelme
zése oda vezet, hogy a partnerek sarokba szorít
va, sértve és leértékelve érzik magukat. Ennek 
észlelése pedig haraggal és gyűlölettel tölti el, és 
arra indítja őket, hogy bosszút álljanak.

Tehetünk-e valamit a bántalmazott gyermek 
vagy az összevert házastárs szenvedésének 
megelőzése, a csoportok, nemzetek között kiala
kuló gyűlölet csökkentése érdekében? Tehe- 
tünk-e valamit annak érdekében, hogy csökken
jenek a gyűlölködés klinikai következményei: a 
vémyomásingadozás, a szívroham gyakorisága, 
az agyi vérkeringési rendellenességek?

Bizonyára. De ahhoz meg kell ismernünk a 
gyűlölet gyökereit.

Az, hogy egy bizonyos szituációban haragot, 
szomorúságot, vagy örömet érzünk, általában a 
helyzet általunk tett értelmezésétől függ, tehát 
attól, hogy milyen jelentést tulajdonítunk neki. 
Ha megfelelően értelmezzük a környezetünkből 
érkező ingereket, információkat, akkor ki tudjuk 
választani a lehetséges reakciók közül azt, ame
lyik a körülményeknek megfelel, így viselke
désünk valósághű lesz. Ha eltúlzott vagy helyte
len jelentést tulajdonítunk a helyzetnek, szoron
gást érezhetünk, amikor nyugodtnak kellene 
lennünk, vagy éppen megsértődünk akkor, 
amikor nem személyes -  ellenünk szóló -  megál
lapítással találkozunk.

A mindennapi túlélési stratégiánk szerves 
része, hogy különösen odafigyelünk azokra az 
eseményekre, amelyek hátrányosan befolyásol
hatnak bennünket. Érzékenyek vagyunk az 
olyan kommunikációra, amelyben a leértékelés 
vagy az akadályoztatás érződik. Folyamatosan
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észleljük a többi ember viselkedését és bármikor 
képes bekapcsolódni védekező mechaniz
musunk, ha valamilyen cselekvés feltétele
zésünk szerint árt nekünk. Hajlamosak vagyunk 
arra, hogy ártatlan cselekvéseknek számunkra 
kedvezőtlen személyes jelentést tulajdonítsunk, 
és eltúlozzuk jelentőségüket. Hajlamosak va
gyunk arra, hogy sértettnek érezzük magunkat 
és megharagudjunk másokra.

A helyzet túlértékelésének hátterében az 
énközpontú beállítódás, az énközpontú látás
mód húzódik meg. Amikor valamilyen stressz
helyzetbe kerülünk, vagy fenyegetettséget észle
lünk, az énközpontú gondolkodásunk fel
erősödik, és érzékenységünk kiterjed a lényegte
len összefüggésekre is. Ez azt eredményezi, hogy 
a másik ember viselkedéséből kiválasztunk 
egyet, amely minket személyesen érint, és ezt 
tesszük meg vezérelvként az egész szituáció 
érzékeléséhez. így most már ez a minket szemé
lyesen érintő (ellenünk szóló) részlet, irányít 
bennünket tovább, kiszorítva figyelmünk látó
teréből a többi részletet. Énközpontú tévedésünk 
csőlátóvá tesz bennünket.

Egy másik ember látszólagos ellenséges 
viselkedését különösen könnyen magyarázzuk 
énközpontú módon. A feleség el van foglalva, 
amikor férje hazaérkezik, erre a férfi azt gondol
ja, hogy: „nem törődik velem”, akkor is, amikor 
ez az általa kreált magyarázat nem veszi figye
lembe a tényeket, hogy tudniillik a feleség fá
radt, és a napi munkája után lefoglalják a ház
tartási tennivalók. A férj úgy éli meg, hogy a 
feleség részéről történő azonnali pozitív vissza
jelzés, érzelemkifejezés elmaradása a szeretet meg
vonását jelenti.
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Az énközpontú beállítódás gyakran afelé hajt 
bennünket, hogy másokat ellenőrzés alatt tart
sunk. Belső szabályokat állítunk fel -  pl.: „sem
mit nem szabad tenned, ami nekem rossz” -, 
amelyekhez mereven ragaszkodunk, ezért állan
dóan megsérthet bennünket mások viselke
dése. Haragra gerjedhetünk azt látván, hogy 
megszegik szabályainkat, és mivel azonosítjuk 
magunkat a szabályainkkal, úgy érezzük, hogy 
rajtunk tesznek erőszakot. Minél jobban ma
gunkra vonatkoztatjuk a lényegtelen eseménye
ket, és minél jobban eltúlozzuk a lényegeseket, 
annál könnyebben megsértődünk. Az élet finto
ra, hogy azok a szabályok, amelyeket valaki 
felállít, hogy védje magát, valójában még sérülé
kenyebbé teszi őt.

Az emberi kapcsolatok nagy problémája az, 
hogy szavaink és tetteink nem szándékos jelen
téseket is közvetítenek mások számára, mint 
ahogyan az ő szavaik és tetteik is a mi szá
munkra. Ezért van szükség arra, hogy óvatosan 
hajózzunk mások elvárásainak és értelmezé
seinek zátonyai között.

Az énközpontú tévedés eredménye tehát a 
másik fél ellenségesként való észlelését ered
ményezi. Az ilyenfajta észlelésben benne vannak 
azok az ősi hiedelmek, amelyeknek lényege az, 
hogy előítéletekkel viseltetünk azok iránt, akik 
különböznek tőlünk. Ezek a tévedések arra vezet
hetnek minket, hogy általánosítunk, és kivétel 
nélkül rosszindulatot tulajdonítunk bárkinek, 
akinek a tettei a miénkkel ütköznek. Ahogyan e 
tévedés satuja szorulni kezd, hajlamossá válunk 
arra, hogy ezeket az embereket az Ellenség 
kategóriájába skatulyázzuk be: a haragos házas
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társat, a vallási vagy faji kisebbség tagjait stb. 
Egyre nehezebbé válik az, hogy másokat higgad
tan és objektíven szemléljünk.

Az ellenségesség kialakulása az általunk 
felállított szabályok mások által történő áthá
gásával kezdődik. Ez bennünk a szorongás, 
majd a sértettség érzését váltja ki, amelynek a 
hátterében a lekicsinylés, leértékelés érzése 
húzódik meg. Erre a lekicsinylésre reagálunk 
ellentámadással, különösen akkor, amikor érté
kelésünk szerint ezt a kellemetlen érzést igazság
talanul okozták nekünk. Ha azt észleljük, hogy a 
fenyegetettség vagy a veszteség egy személytelen 
helyzet következménye -  például betegség, vagy 
gazdasági válság okozza-, zaklatottak vagy boldog
talanok lehetünk, de nem érzünk haragot. Ha 
azonban úgy mérjük fel a helyzetet, hogy 
valamely személy vagy csoport felelős érte, akkor 
haragszunk, és késztetést érzünk a megtorlásra.

Az interperszonális kapcsolatokban akkor 
jelentkeznek problémák, ha félreértés vagy 
túlzás miatt számunkra szabályszegésnek vagy 
hántásnak rémlik valami. Például, ha azt hisz- 
szük, hogy valaki becsmérelt vagy becsapott 
minket, ez szabályszegésnek minősül, amely 
ellentámadásra ingerel minket annak érdeké
ben, hogy megszakítsuk a további károkozást és 
megbüntessük a károkozót. Mindnyájunknak 
vannak sebezhető pontjaink, amelyek hajla
mossá tesznek bennünket arra, hogy túl
reagáljuk az ezeket érintő helyzeteket. Ezek a 
sebezhető területek valójában a problematikus 
hiedelmekből állnak, mint például: „ha valaki 
nem tanúsít tiszteletet irántam, az azt jelenti, 
hogy engem gyengének tart”; vagy „ha a házas
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társam nem fejez ki megbecsülést irántam, az 
azt jelenti, hogy nem törődik velem”.

Annak érdekében, hogy megvédjük magunkat 
az igazságtalanságtól, az elhagyatottságtól, a 
korlátozástól stb., szabályokat állítunk fel. Ha 
azt észleljük, hogy valaki megsérti ezeket a 
szabályokat, nemcsak úgy érezzük, hogy leérté
keltek bennünket, hanem sebezhetővé válunk a 
lebecsüléssel szemben is. Akkor is kereshetjük 
az ellentámadás és a büntetés lehetőségeit, ha 
nem ért bennünket károsodás, annak érde
kében, hogy visszaállítsuk a hatalmi egyensúlyt. 
Végső soron akár ért károsodás bennünket, akár 
nem, mi magunk határozzuk meg a sérelem 
mibenlétét, mérlegeljük az ellentámadás szük
ségességét, és döntünk arról, hogy milyen for
mában orvosoljuk a sérelmet.

Ahogyan az egyén szabályokat állit fel, hogy 
védekezzen mások betolakodása ellen, ugyanígy 
teszi ezt egy közösség, nemzet is. Ahogyan az 
egyén tévhiteinek megszállottja lehet, egy közös
ség ugyanúgy élhet megbántottsága -  veszélyez
tetettsége -  tévhitének meggyőződésében. A 
tévhitek, az előítéletek eredménye az énközpon
tú tévedés, ami miatt a kommunikáció gyakran 
a sértettség -  megsértődés -  zátonyára fut. Innen 
az ellenségesség kialakulása a követ-kező lépés, 
amely egyenesen elvezet a harag megjelenéséig.

Bár a sérelemre -  legyen az fizikai vagy pszi
chológiai természetű -  szinte azonnal reagálunk, 
nem érzünk mindig haragot. Hogy érzünk-e, az 
attól függ, hogy milyen körülmények között ér 
bennünket a sértés, és mivel magyarázzuk. Az 
életből vett történésekből az látszik, hogy 
például a kisgyermek, aki injekciót kap az
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orvostól, azért hadakozik és sír, hogy megvédje 
magát a számára megmagyarázhatatlan fáj
dalomtól. Az injekciót kapó felnőtt ember, bár 
ugyanúgy érzi a fájdalmat, nem reagál haraggal.

A felnőtt és a gyermek reakciója közötti 
különbséget az esemény jelentése határozza 
meg. A kisgyermek számára nincsen érthető 
magyarázat arra, hogy miért kell elszenvednie a 
fájdalmat, hacsak nem az, hogy az orvos túle
rőben van vele szemben és kegyetlen. Továbbá a 
szülei, akik egyébként jók hozzá, most becsapják 
és megkönnyítik az orvos számára a támadást. A 
felnőtt számára, bár fájdalmas és szorongáskeltő 
az eljárás, mégis indokolt és elfogadható. A fel
nőtt ugyanis már megtanult különbséget tenni a 
jó és a rossz ártalom között, az elfogadható és 
elfogadhatatlan fájdalomokozás között.

Az elfogadható jelentések és magyarázatok 
fontos szerepet játszanak abban, ahogyan 
reagálunk élményeinkre, élettörténéseinkre. Ha 
valaki megsért bennünket, természetes reak
ciónk az, hogy szorongást érzünk és megpró
bálunk visszavonulni, elmenekülni, vagy hara
got érzünk, és megpróbálunk visszavágni. Ha a 
fenyegetettség nagyon erős, legtöbbször úgy 
reagálunk, hogy kilépünk a szituációból, vissza
vonulunk. Az, hogy haragudni fogunk-e, az 
ítéletünktől függ: ártottak-e nekünk, vagy be
csaptak-e bennünket. Akkor vagyunk hajla
mosak haragra, ha azt gondoljuk, hogy a másik 
jogtalanul viselkedett velünk szemben. Ha a cse
lekedetet jó szándékúnak ítéljük meg, nem 
leszünk haragosak. Minél inkább azt hisszük, 
hogy egy kellemetlenség okozása szándékos volt, 
vagy a károkozó hanyagságának, nemtörődöm
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ségének következménye, annál erőteljesebben 
reagálunk haraggal.

Hatással van ránk az is, ahogyan mások 
észlelnek minket, vagy ahogyan mi gondoljuk, 
hogy észlelnek bennünket. Kialakul egy gondolat 
arról, hogy milyen benyomást teszünk másokra, 
és amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, 
hajlamosak vagyunk ezt a képet rájuk vetíteni és 
feltételezni, hogy így látnak minket. Ha nem 
ennek megfelelően bánnak velünk, akkor ez a 
kivetített énképünk a „rossz”, a „hitvány” ember 
képét öltheti fel. Ez a „hitványnak látszó” énkép 
odáig mozdulhat el, hogy a „hitvány vagyok” 
meggyőződés alakul ki. Az viszont, hogy miként 
észlelnek bennünket az emberek, összekap
csolódik azzal, hogy mennyire becsülnek min
ket. A lebecsülés lelki fájdalmat okoz. A kritika 
vagy a sértés hatása azonos a fizikai támadásé
val: arra ingerel, hogy elhárítsuk vagy meg
toroljuk a támadást.

Ha más embert teszünk felelőssé azért, mert 
igazságtalanul okozott nekünk kellemetlen 
érzést, az a harag előjátéka. A fenyegetettség 
érzésének fennmaradása oda vezet, hogy -  lega
lábbis átmenetileg -  gyűlöletet érzünk. A harag 
könnyen fennmaradhat, ha konkrét cselekede
tekről a túlzó általánosításba csúszik át a gon
dolkodásunk.

Ennek az átcsúszásnak az eredménye pedig 
az, hogy az emberek képesek haragot érezni 
olyan dolgok miatt is, amelyekre már nem 
emlékeznek.

Sok olyan ember, aki dühbe gurul vagy 
hajlamos a rövidzárlati reakciókra, valójában 
ingatag önértékeléssel rendelkezik. Túlérzékeny
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ségük oka legtöbbször az, hogy önmagukat leg- 
belül gyengének, sebezhetőnek érzik. Kifejlesz
tették védekező mechanizmusaikat mások beto
lakodásával szemben, és könnyen észlelik ellen
feleiket hibásnak vagy rossznak. Ennek ered
ménye az, hogy ellenséget faragnak az ellenfélből 
és ellenállásba lendülnek, így biztosítva azt, hogy 
énképük a tehetetlen áldozat képéből az erős, 
megtorló képébe forduljon át. Ez az énképváltozás 
átmenetileg helyreállítja az önértékelésen esett 
csorbát, azonban a sérülékenység és tehetetlen
ség emléke megmarad, és erősíti a gyengeség és 
sebezhetőség alapvető képét.

Életünket sokkal nagyobb mértékben szabá
lyozzák az énképek, mint hinnénk. Amikor 
magunkat erősnek, hatékonynak és kompetens
nek éljük meg, szívesen fogunk bele nehéz felada
tokba is. Motivációnkat és érzéseinket azonban 
ezenkívül az is befolyásolja, amit arról gondo
lunk, hogy mások hogyan észlelnek minket: ez a 
kivetített szociális énkép. Uralkodó szociális 
énképünk szerint reagálunk más emberekre. Ha 
másokat barátságtalannak, ellenségesnek észle
lünk, beindul önvédelmi mechanizmusunk. Aki 
elkerülő személyiség, önértékelése védelmében 
minimálisra csökkenti társas relációit. Az ellen
séges beállitódású személyiség rendkívül érzékeny 
a vélt vagy valós lebecsülésre, és állandóan 
készen áll a támadásra. Minden esetben barát
ságtalan képet vetít ki másokra, és sérülékeny 
énképének védelmére törekszik. Folyamatosan 
veszélyeztetettnek érzi magát, és az általa ellen
ségnek megélt másikat mély meggyőződéssel 
gyűlölni kezdi. Ez a gyűlölet segít megbomlott 
önértékelésének -  rossz lelkiismeretének -  helyre- 
állításában.
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A gyűlölet kialakulásához hozzájárul az is, 
hogy másokról alkotott képünk általában 
meghatározott keretek között jelenik meg ben
nünk. Egyfajta „csőlátóként” csak azokat a tulaj
donságokat vesszük észre, amelyek beleférnek 
ebbe a keretbe, a többit kizárjuk. Ezeket a 
határokat gyakran szabják meg a már korábbról 
bennünk meglévő negatív érzéseink -  harag, düh 
stb. -, amelyek torzítják a másokról alkotott 
képünket.

Minden interperszonális eseményben lega
lább hat kép vesz részt: a saját magamról alko
tott képem, a másikról alkotott képem, kivetített 
énképem (amit a rólam a másikban kialakult 
képről képzelek), a másik ember rólam alkotott 
képe, az ő kivetített szociális képe (amit ő képzel 
a bennem róla kialakult képről) és az ő képe 
saját magáról. Minden reakció ezeknek a 
képeknek az egymásra hatását tükrözi. Ha ma
gamat gyengének, a másikat erősnek észlelem, ő 
pedig szintén engem érez gyengének és önmagát 
erősnek, ennek egyik lehetséges következménye 
az, hogy a másik uralkodni fog rajtam, vagy 
legalábbis megpróbálja ezt. Ezeknek a képeknek 
változatos kombinációja lehetséges, és alap
jaiban meghatározza az emberek egymás iránti 
barátságos vagy barátságtalan viszonyulását.

Sérülékeny énképünk hátterében nemegyszer 
önértékelési zavar húzódik meg. Ennek jelen
tékeny alkotórésze a tehetetlenségérzés, amely 
önharagot, dühöt szül, amitől szabadulni kell 
mindenáron. A kivetítés, a mások megvádolása 
és gyűlölése a legjobb módszer erre. Jól ismert a 
szólás: gyűlölöm magamat, gyűlölöm az egész 
világot.
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Az ősi gondolkodásmód énközpontú, önző 
irányultságú, és olyan értékkeretekben működik 
hogy „mi a jó vagy rossz nekem (vagy nekünk)”. 
Ősi olyan értelemben, hogy abszolút kategó
riákat használ, és olyan értelemben is, hogy a 
személyiségfejlődés korai szakaszában uralkodó. 
Ez azt jelenti, hogy a gyermeki gondolkodás 
lényegében mindent globálisan értékel: valami 
vagy jó, vagy rossz.

Ezek az ősi gondolkodási folyamatok mindig 
felélednek, amikor az ember azt hiszi, hogy 
létérdekei veszélybe kerülnek. A fejlettebb gon
dolkodási készség automatikusan kiemeli a 
helyzetből az egyén számára legfontosabb ele
meket, így gazdaságos módon tud az illető 
hatékony lenni. Az ősi gondolkodásmód, mivel 
reflexszerű, olyan vészhelyzetben adekvát, ahol 
nincs idő mérlegelésre, és finom megkülön
böztetésre. Ez a hatékony vonás azonban egyben 
hátrányt is jelent. Ugyanis a szituációval kap
csolatos adatok leszűkítése néhány egyszerű 
kategóriára sok értékes információ elvesztésével 
is jár. A személyes fontosságú részleteket 
kiemeljük, a helyzetnek tulajdonított jelentés így 
túlzottan egocentrikus lesz, és a következtetések 
túlzottan általánosak. így a gondolkodás kie
gyensúlyozatlanná válik: az élet-halál helyze
tekben ugyan kielégítő lehet, de a mindennapi 
élet folyamatos működésében már zavaróvá 
válik, a felmerülő problémák megoldását már 
inkább hátráltatja.

Az ősi gondolkodásmód gyakran támad fel 
olyan személyes vagy csoportos konfliktusok
ban, amelyekre a fenyegetettség eltúlzott érzése 
jellemző. Amikor az emberek egymás ellenfelévé
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válnak, ősi gondolkodásuk kiszorítja az egyéb
ként meglévő készségeiket az alkalmazkodásra, 
mint amilyen a tárgyalásra, kompromisszumra 
való készség. A vészhelyzetre kialakult mecha
nizmusok, amelyek különleges körülmények 
között -  például háborúban -  életmentőek lehet
nek, sokszor indokolatlanul működésbe lépnek 
a mindennapi személyes konfliktusokban is. 
Ezek nemcsak gondolkodási torzulásokat okoz
nak, hanem nagymértékű szorongást, feszült
séget is.

Különösen akkor vagyunk hajlamosak az 
ilyen tévedésekre, ha egy bizonyos személy vagy 
csoport, előző kellemetlen tapasztalatok vagy 
negatív etnikai, faji általánosítások alapján, 
negatív színben tűnik fel előttünk. Ha előíté
leteink alátámasztására emelünk ki vagy torzí
tunk el adatokat, akkor ott is támadást vélünk 
felfedezni, ahol nincs, és ártalmatlan viselke
déseket félreértünk. Ez olyan önkényes követ
keztetések levonására tesz alkalmassá bennün
ket, mintha valódi veszély állna fenn. Az ilyen 
általánosításban rejlő tévedések pedig sok inter
perszonális és csoportok közötti kapcsolat konf
liktusait okozzák. Minél inkább alkalmazza vala
ki a túlzott általánosítást, annál zaklatottabb 
lesz, annál hamarabb ébred fel haragja, majd 
gyűlölete. A gyűlölet intenzitását a túlál- 
talánosítás mértéke határozza meg, nem pedig 
maga az esemény.

Mert nem is annyira az váltja ki indu
latainkat, amit az emberek tesznek vagy mon
danak, hanem inkább az, amit mi feltételezünk 
a rólunk alkotott gondolataikról és érzelmeikről.
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Az emberek tettei és szavai fontosak szá
munkra, de még fontosabbak az indítékok, az 
okok. A kellemetlen érzéseket -  sértettség, 
szomorúság, szorongás, frusztráció vagy elnyo- 
mottság-érzés -  meg kell magyarázni. Érthető 
módon nagy különbség van aközött, hogy egy cse
lekedet ártó szándék vagy a véletlen szülötte. Ha 
kellemetlenül érezzük magunkat, késztetést 
érzünk az okok kutatására, például: „mért nem 
hívott?”, vagy: „miért beszélt velem ilyen hangon?” 
Ha kellemetlen dolog történik velünk, az okáról 
való gondolkodásunk felgyorsul, mert döntő 
fontosságú a magyarázat ahhoz, hogy következtet
ni tudjunk, mi fog történni közvetlenül és mire 
számíthatunk hosszú távon.

Az okok megállapításának módja azonban 
könnyen téves vágányra csúszhat. Helytelenül 
tulajdoníthatjuk a cselekedetet a másik ember 
rosszindulatának, és ezt magunkra vonatkoz
tatjuk akkor, amikor az adott cselekedet legfel
jebb tévedés volt, amit a helyzet vagy a véletlen 
idézett elő. Az ártalmas tévedést szigorúbban 
ítéljük meg, ha hanyagsággal magyarázzuk, 
mintha elkerülhetetlennek véljük. A ránk ártal
masnak megélt szituációt -  úgy érezzük -  csak 
úgy tudjuk ismét egyensúlyba hozni, ha bosszú
ért kiáltunk. Egy félreértés így fel tudja lobban
tam gyűlöletünket.

Számos megfigyelés tanúsítja, hogy az 
emberek meghatározott szempontok szerint 
magyarázzák az eseményeket. Néhányan saját 
sikerüknek tartják a velük történt jó dolgokat, 
míg a rosszakért másokat hibáztatnak. A legtöbb 
embernél megmutatkozik ez az önmaga szol
gálatába állított tévedés. Másokra éppen az
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ellenkező minta jellemző. Aki például depresz- 
sziós, vagy arra hajlamos, az a sikereit a szeren
csének, kudarcait belső okoknak tulajdonítja.

Tapasztalatból tudjuk, hogy könnyű meg
nevezni mások számunkra bosszantó viselkedés- 
módjait -  például zajos, késik, nem figyel ránk stb. 
-  tetteinek okát mégis nehéz pontosan felderíteni, 
nem könnyű lelkiállapotát felmérni. Arról való 
elképzeléseink gyakran tele vannak lehetséges 
tévedésekkel. Ha már belecsúsztunk az egocent
rikus ősi gondolkodásmódba, nehezen tudunk 
saját magunk számára ésszerű magyarázatot adni 
mások bosszantó viselkedését illetően, mert ön
magában nehéz a másik személy lelki folya
matainak megértése, vagy mert a mi gondolkodá
sunk torzít. Ez a torzítás pedig végérvényesen a 
gyűlölet mezejére sodor el bennünket.

A személyre vonatkoztatás kulcsszerepet ját
szik olyankor is, amikor kellemetlen élményeket 
kell megmagyaráznunk. Ha a kellemetlen 
helyzet okáról csak hiányos vagy kétértelmű 
információk állnak rendelkezésre, az ember köny- 
nyen azt hiszi, hogy a helyzetet valamilyen 
szándék és nem a véletlen idézte elő. Másokkal 
való konfliktusainkban így leragadhatunk a 
hibás ok-okozati értelmezéseknél, mert gondol
kodásunk torzult. A kellemetlen helyzet gyakran 
automatikusan működésbe hozza ezt a gondol
kodásmintát, anélkül, hogy tudatosan ele
meznénk a helyzetet.

Nem kell azonban feltétlenül torzult gondol
kodási mintánk rabjává válnunk. Rendelkezünk 
az érett és rugalmas gondolkodás képességével, 
amely logikusabb és racionálisabb, gazdaságo
sabbá és minőségesebbé tudja tenni az életün
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két. Rajtunk múlik, mennyire tud elvakítani 
bennünket a gyűlölet.

Sokszor nehéz megmagyarázni, hogy az 
emberek hogyan és miért váltanak át hirtelen 
szerelemből gyűlöletbe, illetve hogy a korábbi 
gyengéd érzelmek miért nem tudják kivédeni a 
harag érzését.

Az érzések ilyen átfordulása egy kapcsolatban 
rendszerint nem kerül felszínre a szerelem fel
hőtlen ideje alatt, amikor a nagy érzelmek még 
minden különbséget elnyomnak, sőt meg is 
édesítenek. De ahogyan a partnerek egyre 
inkább saját céljaik és vágyaik megvalósítására 
törekszenek, ez egyre inkább nyilvánvalóvá 
válik. A kölcsönös és az egyéni érdekek egyen
súlya fokozatosan felborul. Az „ami a neked 
legjobb, az nekem is a legjobb” elve átalakul az 
„ami a nekem legjobb, az a legjobb neked is” 
elvvé. Minél jobban zaklatottá válik egy kapcso
lat, az egyre kifejezettebbé váló énközpontú beál
lítódás, annál jobban háttérbe kerülnek az altru- 
ista -  a másikat megértő, elfogadó -  érzelmek.

A legtöbb ember személyisége legmélyén 
ellentmondásos célok, hiedelmek, félelmek 
húzódnak. Egyik időszakban dominálhatnak az 
elfogadó, a kölcsönös segítés érzései, máskor 
inkább a függetlenség, a önállóság iránti vágy 
kerekedik felül. Az egyén érzelmeiben vál
takozhat a közelség mágneses vonzása és a 
függetlenség utáni sóvárgás. Ahogyan ezek a 
periódusok váltják egymást, úgy játszódik le a 
partnerhez való közeledés, vagy éppenséggel a 
tőle való távolodás. Ahogyan egyre jobban az 
autonóm, független működésmód kezd dominál
ni, az a partnertől való egyre nagyobb eltávo
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lodást jelenti. A pozitív érzéseket -  szeretet, elfo
gadás, intimitás stb. -  a negatív érzések: az el nem 
fogadás, a harag, bosszú, gyűlölet váltják fel. 
Méghozzá olyan radikális mértékben, hogy a 
korábbi szerelemből, szeretetből szinte morzsányi 
sem marad. A negatív érzésekre való átváltás 
aztán a partner bármely megnyilvánulásának 
téves értelmezéséhez vezet. A partnerek egymásról 
alkotott nézetei a másik felet meghatározott 
kategóriákba, sablonokba szorítják, és ezután a 
partner megélése csak ezeken a sablonokon át 
történik. Ennek eredménye, hogy a megromlott 
kapcsolatokban a partnerek negatív magyarázatot 
találnak társuk viselkedésére („azért késik, mert 
felelőtlen”, vagy „csak azért is megteszi, hogy 
bosszantson engem”).

A lángoló szerelem tetőfokán a pozitív érté
kelés a másikról a fordított tükörképe annak, 
ahogyan a hanyatlás mélypontján látjuk tár
sunkat. A kapcsolat csúcspontján mutatkozó 
pozitív sablon rendszerint tartalmaz bizonyos 
gondolkodási tévedéseket: a pozitív vonások 
eltúlzását, a negatívak bagatellizálását, figyel
men kívül hagyását. Partnerünk előnyös tulaj
donságait általánosítjuk, és minden cselekede
tére kiterjesztjük. A szerelmesek csodálatosnak 
látják egymást, a hibákat és a kellemetlen tulaj
donságokat elhessegetik maguktól. Ezek a fel
nagyított tulajdonságok olyan mércét állítanak a 
másik elé, amelyhez még akkor is mérjük 
magunkat, amikor a kapcsolat fénye halványulni 
kezd. A pozitív és negatív szélsőségekben való 
értékelést legjobban így fejezik ki a partnerek: 
„amikor szerelemesek voltunk egymásba nem 
tudtam olyant tenni, ami nem tetszett volna neki, 
most nem tudok olyat tenni, ami tetszenék”.
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A szerelemnek gyűlöletben való folytatódása 
azonban nem törvényszerű. Ahogyan egy kap
csolatban a realitások talaján tudunk maradni, 
megtartva saját énünket, úgy válik lehetővé 
partnerünk másságának elfogadása, két érett 
személyiség együtt, nem pedig egymásban élése. 
Ha nincs függőségi viszony, nincs hatalmi harc. 
Akkor a szerelmet sem kell meggyűlölni.

A hatalmi harc kivédhetetlenül megmérgezi a 
partnerkapcsolatokat. Az együttélést gyűlölettel 
árasztja el, amihez az elvárások és szabályok 
egész során át vezet az út. És ezek gyakran nem 
is tudatosak.

Sok ember úgy lép be a házasságba, hogy 
partneréről dicsőítő elvárások és szabályok 
élnek a fejében, amelyek nem feltétlenül megfo
galmazottak és tudatosak. Ezek a „kelT-ek és a 
„nem szabadtok világa, amely arra szolgál, hogy 
a másikat a szabályok betartására kényszerít
sék. A házastársamnak ilyennek „kell” lennie: 
érzékenynek, gondoskodónak, figyelmesnek, 
elfogadónak stb., ilyennek „nem szabad” lennie: 
érzéketlennek, közömbösnek, figyelmetlennek, 
elutasítónak stb.

A harmonikus időszakban úgy tekintünk 
házastársunkra, mint aki a pozitív kritériu
maink legtöbbjét teljesíti, míg a feszült időszak
ban mintha a házastárs csak a negatív kritéri
umoknak felelne meg. Valószínű persze, hogy a 
házastárs csakugyan kellemesebben viselkedett 
a boldog periódusban, az emberek azonban a fe
szült időszakban hajlamosak a nemkívánatos 
viselkedés mértékének és jelentőségének 
eltúlozására.
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A partnerek az együttélésben, a házasságban 
ahelyett, hogy nagyobb biztonságban éreznék 
magukat, egyre sérülékenyebbek lesznek. Az 
egymás iránti felelősség és az egymásra való 
utaltság erősödése előkészíti a talajt az elhagya- 
tottságtól való félelem megjelenése számára. 
Több a lehetőség a sérelmekre, frusztrációkra, 
csalódásokra. Maga az intimitás felerősíti a 
szeretet és támogatás iránti igényt, és ugyan
akkor megteremti a lehetőséget a támogatás 
elvesztésétől való félelemre. így olyan tulajdonsá
gok, mint a figyelmesség, érzékenység és empá
tia, amelyeket a romantikus periódusban ter
mészetesnek vehetünk, még inkább fontosakká 
válnak, amikor megjelennek a súrlódások a min
dennapi együttélés különböző helyzeteiben. 
Ezek a helyzetek növelik a kölcsönösség, a 
méltányosság és elfogadás iránti vágyat, de 
ugyanakkor az önvédelmi reakciókat is fel
erősítik, amelyek viszont zavarják az előbbieket.

Az elvárások és szabályok egy kapcsolatban, 
házasságban, különösen, ha azokhoz mereven 
és minden körülmények között ragaszkodunk, 
olyan csapdába vezet, amelyből lehetetlen úgy 
kievickélni, hogy jelentősebb sérülést ne 
szenvedjen a kapcsolat. Amikor egy személyiség 
körülbástyázza magát különböző szabályokkal, 
tiltásokkal, az valahol mindig azt jelzi, hogy 
sérülékeny, bizonytalan, félelmekkel teli én 
húzódik meg a háttérben. A sérülékeny énkép 
pedig, amely a fenyegetettség érzésével átitatód
va éli meg a valóságot, gyűlöletet gerjeszt. Úgy 
tetszik, hogy az ember nem tud meglenni 
határok nélkül, amikor viszont felállítja azokat, 
saját szabályainak csapdájába esik. Ezután már
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nem marad más számára csak a gyűlölet 
felébredése.

Talán merev szabályok és határok nélkül 
mégis könnyebb lenne?

Amikor végiggondoljuk, hogy valójában 
milyen mélyek is lehetnek az interperszonális 
kommunikáció problémái, könnyebben megért
hetjük, hogy miért olyan sok a boldogtalan part
nerkapcsolat, boldogtalan házasság. Az olyan 
problémák, mint a partnerről kialakított illúzió
vesztés, a sértődöttség fokozódó érzése és a fel
halmozódó félreértések kezelhetetlennek lát
szanak. De az önleértékelő hiedelmek azono
sítása segíthet abban, hogy a partnerek felül
vizsgálják félreértéseiket és megvessék az alap
jait egy harmonikusabb kapcsolatnak.

Ha ezeket a kognitív zavarokat nem sikerül 
kijavítani, ha az ember nem tudja kikerülni 
elvárásainak és a saját maga által felállított 
szabályainak csapdáit -  különösen, ha azokhoz 
mereven ragaszkodik -, elkerülhetetlen a gyű
lölet felébredése. A gyűlölet pedig az erőszak 
útjaira visz.

132



Az erőszak útjain
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Az erőszakot, agressziót elkövetők közös 
pszichológiai problémája abban áll, hogy 
önmagukat és másokat rosszul észlelik. A 
személyes és a szociális környezet kölcsön
hatásának eredményeképpen az egyén az anti
szociális elképzelések és hiedelmek egész sorát 
fejleszti ki. Ennek lesz az eredménye az, hogyan 
fogja értelmezni mások szavait és tetteit. A 
támadó személyes sérülékenysége tükröződik 
túlérzékenységében bizonyos összetűzések 
esetén, mint például az uralkodás és a lebe
csülés. Az ilyennek észlelt támadásokra azzal 
reagál, hogy visszavág, vagy megtámad egy 
másik -  rendszerint gyengébb -  ellenfelet. Az 
erőszakot elkövető szinte mindig önmagát 
áldozatnak, másokat pedig támadónak éli meg.

A támadó gondolkodását merev hiedelmek 
alakítják. Ilyen az a hiedelem, hogy a tekin
télyszemélyek ellenőriznek, korlátoznak, lebe
csülnek és büntetnek. Ennek a meggyőződésnek 
az eredménye az, hogy az ilyen egyének a tekin
télyszemély iránt csak negatív érzelmeket 
tudnak táplálni -  amelyeknek az alapja a félelem
érzés. A merev hiedelmek eredményeként a 
házastársat úgy élik meg, mint aki manipulálni 
próbál velük, becsapja és elutasítja őket. 
Életelvükké válik az, hogy senkiben sem lehet 
megbízni.
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Mindezek a hiedelmek és a mögöttük 
meghúzódó ingatag önértékelés együttesen 
okozzák, hogy a potenciális támadó gyakran 
tévesen ellenségesként értelmezi mások visel
kedését. Ezenkívül úgy éli meg, hogy a külvilág
ból érkező legkisebb mértékű ellenőrzés vagy 
lebecsülés is sérülékennyé teszi őt. így kifejleszt 
egy sor hiedelmet, amelyek rendeltetése a mások 
elleni védekezés. Ezek pedig előkészítik a talajt a 
feltételezett ellenséggel szembeni erőszakos 
ellentámadások számára. A támadó így gondol
kodik: szabadságom-biztonságom védelmében 
vissza kell vágni; egyedül fizikai erővel lehet az 
embereket rávenni, hogy tiszteletben tartsanak; 
ha nem veszek elégtételt, az emberek átgázolnak 
rajtam.

A támadó hiedelmei és észlelései hasonlóak a 
meccset vívó bokszolóéhoz. Ahogy belép a 
ringbe, teljes figyelmét az ellenfél viselkedésére 
összpontosítja. Annak minden mozdulata 
fenyegetést jelent és mindig ellenlépést kell 
tenni. A mérkőzés végeredménye az, hogy vagy 
kiütik, vagy ő üti ki a másikat. Ahogyan a 
mérkőzés előrehalad, az ökölvívóban a gyenge
ség és a felülkerekedés érzései váltakoznak. Az 
ellenségre mért ütés feletti elégedettség túl
szárnyalja a kapott ütés fájdalmát.

Az erőszakra hajlamos ember egész életét 
küzdelemnek fogja fel. Ahogyan védekezik az 
észlelt fizikai és pszichikai fenyegetések ellen, 
hol a sebezhetőséget, hol a biztonságot érzékeli 
erősebben. Állandóan harcra kész, mert mások 
viselkedését folyamatosan támadónak észleli. A 
tipikus történéssor úgy zajlik le, hogy egy 
összetűzés feléleszti az egyén védekező hiedel
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mét, amelynek alapján kialakul benne a helyzet 
jelentése (például: lebecsülnek, vagy elnyomnak) 
Az ilyen negatív értelmezés feszültséget kelt, 
majd haragot ébreszt benne, azzal a vággyal, 
hogy helyreállítsa saját egyensúlyát. Hiedelme 
szerint ezt azzal érheti el, ha fizikailag megtá
madja az őt fenyegető személyt. Mivel az ellene 
irányuló támadást (pl. büntetést) igazságtalan
nak éli meg, feljogosítva érzi magát a támadásra. 
Ha az adott helyzetben nem lát semmiféle elret
tentő mozzanatot, végre is hajtja a támadást.

Ezek az emberek egyfelől nehezen tudják az 
együttélés szabályait magukévá tenni -  nehezen 
tudják a másságot elfogadni -  másfelől rettegnek 
az egyedülléttől, attól, hogy elveszítik emberi 
kapcsolataikat. így adódik az, hogy együtt
élésüket pokollá tudják tenni.

Ez legtöbbször a házastársi kapcsolatokban 
játszódik le.

Fontos látnunk, hogy a házastársi erőszak 
nem valamiféle légüres térben keletkezik. 
Gyakran olyan konfliktus kicsúcsosodása, amely
ben a féij és a feleség minden rendelkezésére álló 
eszközt felhasznál a támadásra és a védekezésre. 
A feleség gyakran provokálja férjét, különböző 
negatív jelzőkkel illetve, a férj pedig káromkodik, 
fenyegeti, majd megüti őt.

Bár a házastársi bántalmazás legfeltűnőbb 
vonása a fizikailag gyengébb feleség elleni 
erőszakos támadás, mégis fontos tudni, hogy a 
férj önmagát érzi lelkileg sebezhetőnek, tehát 
érzékenyen érintik felesége szavai, tettei. 
Szerinte a feleség ártott neki, és fizikai erővel kell 
az észlelt fenyegetettség érzését csökkentenie, és 
a kapcsolat (neki) megfelelő egyensúlyát
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helyreállítania. Valójában az ő téves hiedelmei 
nagyítják fel az őt ért lelki károsodást. Felesége 
egyet nem értése és ellenállása az ő tekintélye 
elleni támadás; kritikája a tiszteletlenség jele, a 
szexuális elutasítás és érzelmi visszahúzódás a 
teljes visszahúzódást jelenti. Az érzelmi kelle
metlenség megelőzi a férj ellenséges reakcióját, 
azt pedig a negatív értelmezések váltják ki. 
Általában eltúlzott módon értelmezi felesége 
leértékelő viselkedését, annak alapján, amit 
arról hisz, hogy a felesége mit gondol róla: „Azt 
hiszi, én egy puhány senki vagyok”. Amikor ez a 
kivetített kép rögzül, automatikusan alakítja a 
felesége minden olyan megnyilvánulásának 
értelmezését, amit ő negatívnak értékel. Még ha 
felesége valamely lebecsülő megjegyzése valóban 
tükrözi is a róla alkotott képet, annak súlyát 
nagyon eltúlozza. A valós vagy vélt hántásból 
eredő sértettség gyorsan oda vezet, hogy a félj 
támadásnak vegye viselkedését: „Nincs joga így 
bánni velem”. A jogtalan erőszak érzése haragot 
és a büntetés vágyát indítja be. A tettlegességgel 
szembeni minden gátlását feloldja az a hiedelme, 
hogy a feleség megérdemli a büntetést.

A fizikai agresszió további gerjesztője a 
támadó fél érzékenysége arra, ha valami a 
kialakult erőviszonyokat fenyegeti. Végletekben 
való gondolkodásának eredményeként, ha nem 
egyértelműen ő az uralkodó, akkor alávetett, ha 
nem tud teljes mértékű ellenőrzést gyakorolni, 
akkor tehetetlen, ha nincs hatalma, akkor 
gyenge. Ha viszont alávetettnek, gyengének és 
hatalom nélkülinek tűnik, az rongálja önérté
kelését, és védtelenné teszi a további támadá
sokkal szemben. Erőszakos viselkedése így
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nagyrészt önvédelmi célt szolgál, azaz védelem a 
partnere szembeszegülő vagy tiszteletlen maga
tartásával szemben, továbbá megingott önérté
kelésének erősítése.

A súlyos bántalmazok jelentős hányada 
valójában depresszióban szenved. A feleségük, 
vagy partnerük teljes ellenőrzésére való törek
vésük azt mutatja, hogy igyekeznek elhárítani a 
depresszióra jellemző tehetetlenség érzését. 
Amikor azonban már nem látnak lehetséges 
megoldást problémáikra és boldogtalanságukra, 
gondolataik a gyilkosság vagy az öngyilkosság 
irányába fordulnak. Nem látják a további élet 
értelmét, de el akarják még pusztítani lelki gyöt
relmeik okozóját -  a feleséget -  mielőtt, önma
gukkal végeznek. Figyelmük beszűkül arra az 
egyetlen dologra, amely miatt még tovább kell 
élniük, azaz, hogy a végső büntetést ráméijék a 
feleségükre.

A gyűlölet-lavina megállíthatatlanná válik.
Az erőszak, mint kommunikáció, tanulás 

eredménye, ezt számos kutatás, megfigyelés 
alátámasztotta már. Ha a családban a gyűlölet 
erőszakkal történő levezetése válik elfogadott 
viselkedésnormává, a gyermekek bántalmazása 
rendszeres jelenséggé válik.

A gyermek számára pedig az erőszakos 
viselkedés magától értetődővé.

A bűnöző gyerekek jelentős hányada olyan 
családból származik, ahol durva fizikai bünte
téseket kaptak. A szülők kényszerítő módsze
reket, büntetést és erőszakot alkalmaznak meg
győzés, magyarázat és jutalmazás helyett. Ilyen 
nevelési attitűdök hatására a gyermekben hamar 
kialakul az ellenséges agresszió kognitív modellje.
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A gyermek úgy érzi, hogy nem értik meg, 
rosszul bánnak vele, elutasítják, nem szeretik. 
Gyakran hallani tőlük: „mindenki ellenem van”. 
Ez a hiedelem alakítja a továbbiakban azt, 
ahogyan a kortársai, tanulótársai viselkedését 
értelmezi. Ha azok közül valamelyik például 
nem adja jelét annak, hogy észrevette őt, azt 
lebecsülésnek éli meg. Értelmezése szerint: „azt 
akarja kimutatni, hogy én egy senki vagyok, nem 
vagyok érdemes arra, hogy észrevegyenek". A 
sértést ilyenkor szándékosnak tekinti. Ezután 
arra érez késztetést, hogy sértett önérzetét 
orvosolja, legtöbbször azzal, hogy provokálja a 
másikat, megtámadja, verekedni kezd vele. Úgy 
érzi, hogy „ellentámadása” védekező jellegű és 
igazságos, ezért nem is érzi úgy, hogy neki a 
verekedés kiváltásában szerepe volt. Jellegzetesen 
indokolja meg tettét: „a másik kezdte”.

A gyerekek nagyobb eséllyel válnak erőszakos 
viselkedésűvé, később akár bűnözővé, ha a 
szülőktől elszenvedett büntetés szeszélyes, 
extrém (durva verés, kínzás). A kemény szülői 
fegyelmezés pszichológiai hatása már négyéves 
korban megmutatkozik. Az ilyen gyerekek a 
kétértelmű helyzetekben gyakran tulajdonítanak 
ellenséges szándékot a többi gyereknek. Például 
nem véletlen eseménynek értelmezik azt, ha 
valaki meglöki őket. A másik ember viselke
désének eltúlzott, ellenségesként való értelme
zése megmarad gondolkodásukban, ahogyan a 
serdülő-, majd felnőttkorba lépnek. Az apa 
részéről fiára és az anya részéről lányára mért 
kemény büntetés nagyobb arányban vezet 
bűnözéshez, mint ha az adott szülő és a gyerek 
ellenkező nemhez tartozik. Amikor aztán
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keménységet igen, de irányítást és támogatást 
nem kap otthon a gyerek, a többi szabályszegő 
fiatalhoz vonzódik, és bandákba verődve egyesítik 
érdekeiket. A banda tagjai egyetértenek abban, 
hogy önmagukat jónak tartják, mindenki mást 
pedig ellenségnek tekintenek. A banda így 
megerősíti azt, hogy áldozatnak érzi magát a gyer
mek, és ezzel egyidejűleg erkölcsi támaszt is nyújt 
abban, hogy jogos az észlelt ellenség elleni harc.

A magatartási problémákkal küszködő gyere
kek szülei gyakran ugyanazt a gondolkodásbeli 
zavart mutatják, mint gyerekeik. Hajlamosak 
arra, hogy a gyermek normális életkori sajá
tosságait szándékos bosszantásnak vagy pro- 
vokálásnak tekintsék. Bizonyos reakciókat -  pél
dául hanyagság vagy dac -  egyenesen jellem
hibának tekintenek, amit mindenáron „ki kell 
verni a gyerekből”.

A gyerek viselkedése ezenkívül sokszor a 
szülő érzékeny pontjára tapint. Például az anya, 
aki attól fél, hogy ő nem eléggé szeretetre méltó, 
személyes visszautasításnak veheti a gyermek 
engedetlenségét. A tekintélyét nagyra tartó apa 
az engedetlenséget énképére mért csapásként 
értékelheti. A szülők mindkét esetben sértett
séget éreznek, aminek következményeként hara
gudni fognak a gyerekre. A harag pedig rossz 
tanácsadó.

Az erőszak az emberi kommunikáció minden 
területén megjelenik, ahol a harag, a gyűlölet, a 
bosszú megjelenik. Mindenhol, ahol jelen van az a 
mély meggyőződés, hiedelem, amely mereven meg
különbözteti a hozzánk tartozót a kívülállótól.

Ez az alapja a nők elleni erőszaknak is.
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Mentalitásunkban a férfias viselkedésminta 
olyan tulajdonságokat foglal magában, értékel 
elsősorban, mint amilyen a keménység, a felsőbb
rendűség, a kompetencia. Ezzel szemben a nőies 
viselkedésmintát a gyengeség, az alávetettség, az 
inkompetencia és a félelem jellemzi. A férfi, saját 
magának tulajdonított felsőbbrendűsége révén, 
olyan jogokat és kiváltságokat feltételez magáról, 
amelyek bármilyen női követelés felett állnak. A 
férfiak egy csoportja a nőket ennek értelmében 
szexuális rabszolgának vagy játékszernek tekin
tik, akinek szerepe arra korlátozódik, hogy hím
nemű urának örömöt szerezzen. A nő ellenál
lását a férfi közeledése esetén csak egy játszma 
részének tekinti, amelynek végső célja a 
megadás. Az a hiedelem van jelen, hogy a két 
nem ellenfele egymásnak, mindkettő annyi 
hasznot akar húzni a másikból, amennyit csak 
tud kizsákmányolás, becsapás, csalás útján. A 
kikényszeritett szexualitás pedig több örömmel 
jár, mert megerősíti a támadó férfias énképét. 
Ezek a támadók „felhívásként” értelmezik, 
például, az áldozat öltözetét, az ijedt behódolást 
és passzivitást az élvezet jeleként fogják fel. 
Abban a hiedelemben élnek, hogy a nők élvezik, 
ha uralkodnak rajtuk. Nem veszik észre az 
áldozat ellenállásának vagy elutasításának jeleit, 
vagy a női játszma részeként félreértelmezik 
azokat. Egy részükben olyan sémák élnek, amely 
szerint a nők mindig az ellenkezőjét gondolják 
annak, amit mondanak.

A férfiaknak ez a csoportja az erőszakos szex
et arra használja, hogy negatív érzéseiket 
orvosolják, ami a droghasználatra jellemző 
mechanizmussal rokon. Nem egyszerűen a
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szexből származó élvezet hajtja őket, hanem a 
másik ember fölötti hatalom és uralkodás érzése 
is, amely semlegesíti tehetetlenség-érzésüket. Az 
ő gondolkodásukban az uralkodás fogalma 
szorosan összefügg a szexualitással. Ilyen kog
nitív zavarban nagyon sok történelmet meghatá
rozó személy szenvedett a múltban, ahogyan a 
ma élő hatalomimádók is szenvednek nap
jainkban.

A nemi erőszakot elkövetők sok mindenben 
hasonlítanak egymásra. Az üldözés és az erősza
kos aktus közben nélkülöznek minden, az 
áldozattal szembeni empátiát, a szerintük 
kétértelmű női viselkedést felhívásként értel
mezik. Kialakuló csőlátásuk kizárja azt, hogy 
felismerjék annak jeleit vagy törődjenek azzal, 
hogy az áldozat fájdalmat és megalázottságot 
érez. Kiáltásait meg sem hallják, vagy közöm
bösek maradnak velük szemben. Mind a fizikai, 
mind a pszichés fájdalmat alábecsülik („ez csak 
a szexszel jár”). A mások bántalmazásával szem
beni gátlásukat feloldja az a gondolat, hogy az 
agresszió jogos, az áldozat megérdemli, vagy még 
élvezi is. A jövőbeli büntetéstől való félelmet hát
térbe szorítja, sőt kioltja a pillanatnyi élvezet. 
Később aztán bagatellizálják az általuk kiváltott 
traumát, és minden eszközt megragadnak arra, 
hogy az áldozatot hibáztassák. Akár attól sem 
riadnak vissza, hogy azt bizonygassák: a nőnek 
haszna volt az élményből. Úgy gondolják, hogy a 
törvények a rosszak, nem az ő viselkedésük.

Az erőszakot elkövetők negatív hiedelmei az 
áldozat viselkedésének negatív értelmezéséhez 
vezetnek. A negatív hiedelmeket a harag, a 
gyűlölet és a belőle kialakuló bosszúvágy tölti fel
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indulattal, amely a személyiségből kifelé törek
szik és az erőszak útjaira visz el. Negatív 
hiedelmek nemcsak az egyén szintjén működ
nek: ugyanolyan szabályszerűségek irányítják a 
csoportos-közösségi előítéletek kialakulását és 
megnyilvánulásait is. Egy tömeg ritkául tud 
különbséget tenni a szubjektív és objektív 
között, az elméjében felmerülő képeket realitás
ként fogadja el, bár azoknak sokszor semmi 
közük sincs a valósághoz.

Az, hogy az egyén hogyan gondolkodik, érez 
és viselkedik a csoportban, csak részben ma
gyarázható azzal, hogy általában milyen a kap
csolata más emberekkel.

A csoport átalakítja az egyén énközpontú 
látásmódját csoportközpontúvá.

Az eseményeket a csoport érdekei és 
hiedelmei szerint értelmezi és színezi át. A 
szokásos egoizmus csoportközpontúságba for
dul. Azt mondhatnók, hogy a csoportalkotás az 
egoizmus kollektív ellentétpártja. Ez nem 
csupán azt jelenti, hogy az egyén saját érdekei 
elé helyezi a csoportét, hanem azt is, hogy szem
behelyezkedik a kívülállók érdekeivel, hacsak 
azok nem esnek egybe a saját csoportjáéval. A 
csoportközpontú tag azon van, hogy a bajtár
sairól -  és ezzel persze saját magáról is -  
kialakult képet javítsa, a kívülállókat pedig leér
tékelje. A más csoportokkal való összeütközés 
felszínre hozza a saját csoport iránti pozitív 
elfogultságot és az ellenfél képének negatív 
torzulását, végső soron az ellenségkép kiala
kulását. Minél több ellenállást észlel kívülről, 
annál inkább erősíti a sajátját. Ideológiai társai 
értékesebbé, nemesebbé és erkölcsösebbé vál
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nak, míg a kívülállók egyre értéktelenebbek, 
erkölcstelenebbek lesznek a szemében.

A csoportviselkedés legnagyobb része a 
hiedelmek, leképezések és értelmezések -  sok
szor igen kifinomult -  módszerén alapul. A cso
porttagok ráhangolódnak azokra a speciális 
jelenségekre, amelyeket a csoportot ért esemé
nyeknek tulajdonítanak, és könnyen elfogadják 
a vezető által képviselt véleményeket. Szélső
ségességük ellenére ezek a hiedelmek eléggé 
képlékenyek tudnak lenni. Olyanok is, amelyek
ben mélyen hittek, át tudnak alakulni, ha a 
vezető arra utasítást ad. A távolabbi történelem
ből csak egy példát említsünk: Hitler egyik 
beszédében a Szovjetunió elpusztítására szólított 
fel egyetértő morajlás közepette, majd egy idő 
után azzal tudott lelkes ünneplést kiváltani, hogy 
bejelentette a kölcsönös megnemtámadási szerző
dést ugyanezzel az országgal. Majd hívei ugyanúgy 
egyetértő éljenzéssel fogadták, amikor megint 
irányt változtatott, és megtámadta ezt az országot.

A kognitív torzításokhoz vezető tévedések 
hasonlóak, akár egyénként, akár csoporttagként 
kerül valaki konfliktusba egy másik emberrel. A 
férj és feleség gyűlölködése egy viharos válás 
során hasonló pszichológiai folyamatokon ala
pul, mint a védtelen kisebbség otthonait foszto
gató csőcselék haragja. A csoportos akciók során 
az embereket a kollektív tévedések és érzelmek 
befolyásolják. Egy lincselés vagy egy pogrom 
résztvevőit ugyanaz az ördögi kép hajtja, mint 
amit ártatlan áldozataikról festenek maguknak 
egyénként. Az egyén hiedelmeinek beolvadása a 
csoportéba adja az etnikai konfliktusok, 
előítéletek, üldözések és háborúk energiatöltetét.
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A csoportban, közösségben, társadalomban 
való létezésünk alapvető szükségessége, hogy 
képesek legyünk kollektív érzelmekre. Ez a 
képességünk az, amely egyrészt lehetővé teszi, 
hogy az adott értékrendszerű társadalomban 
élni tudjunk, másrészt viszont ezek azok az 
érzelmek, amelyek a legjobban manipulálhatók. 
Sokszor anélkül, hogy tudatosodna bennünk.

Az emberi elme kategóriákban gondolkodik. 
Ha egyszer kialakultak a kategóriák, a további
akban azok ítéletalkotásaink alapjait képezik. 
Ezt a folyamatot nem tudjuk kikerülni, hozzá
tartozik mindennapi életünkhöz, és sokszor nem 
is tudatos.

A kategorizálás azonban könnyen vezet túl
zott egyszerűsítéshez és következményes 
torzításhoz. Mivel a csoportok önmagukat és a 
többieket hibásan ítélik meg, tagjaik hajlamosak 
arra, hogy jobb jellemet tulajdonítsanak saját 
csoportjuk tagjainak, mint a másik csoporthoz 
tartozóknak. Ha a dolgok rosszul mennek, az 
emberek könnyebben hárítják a felelősséget egy 
kívülálló csoport tagjára, mint a velük egy cso
portba tartozóra. Különösen hajlamosak 
vagyunk uniformizált képet festeni rivális osztá
lyok, politikai, vagy etnikai csoportok tagjairól. 
Ez a „mi és a kívülállók” felosztás nyújtja a 
kereteket a téves gondolkodás és az előítéletek 
számára.

A romboló viselkedés, legyen szó etnikai 
összetűzések utáni zavargásokról, vagy ártatlan 
falusiak lemészárlásáról, az elkövetők torzult 
hiedelmeire és gondolkodására vezethetők visz- 
sza. Ugyanolyan koncepciók és téves koncep
ciók, értelmezések és félreértelmezések jelennek
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meg a csoportok közötti konfliktusban, mint az 
egyének közötti drámai összetűzésekben. Az 
érintettek hajlamosak a súrlódást és a kapcsola
tok rosszaságát a másik csoport tagjainak 
javíthatatlan jellemhibáiból eredeztetni, nem 
pedig a valóságos helyzetből. Az emberek 
ugyanolyan negatív minősítéseket és túlzó 
általánosításokat alakítanak ki a társadalmi 
vagy etnikai ellenfelekkel folytatott harcban, 
mint amilyeneket egy szülővel, testvérrel, vagy 
házastárssal kapcsolatban. A háborúskodás 
során az ellentétes csoportot ugyanúgy globális 
negatív értékeléssel illetik, mint egy személyes 
ellenfelet. Elhomályosítják a másik csoport 
egyes tagjai közötti különbséget és beleerőltetik 
őket ugyanabba a taszító vagy rosszindulatú 
sablonba, uniformizálják őket („mind egyfor
ma”). Azután, ahogyan az ellenségesség 
erősödik, már képtelenek arra, hogy a másik 
csoport tagjainak sajátos, egyéni emberi értékeit 
észrevegyék.

Az a tendencia, hogy az embereket vagy ked
vező, vagy kedvezőtlen kategóriákba soroljuk, 
minden kultúrában megfigyelhető: mi és ők, 
barát és ellenség, jó és rossz, becsületes és becs
telen stb. Úgy rémlik ez a dualisztikus, vagy 
inkább a végletekben történő gondolkodásmód, 
az emberi gondolkodás alapvető sajátossága. 
Stressz hatására az emberek visszacsúsznak 
ebbe a fekete-fehér gondolkodásmódba. Az, hogy 
homogén képbe sűrítjük egy másik csoport 
különböző tulajdonságait, egyúttal azt is jelenti, 
hogy annak minden tagját ugyanazzal a pejo
ratív címkével látjuk el (alsóbbrendű, agresszív, 
erkölcstelen stb.) és ezért eltorzítva észleljük az
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oda tartozó egyéneket, félreértelmezzük tet
teiket. Ez a néhány negatív tulajdonságra való 
önkényes leegyszerűsítés elkerülhetetlenül 
kitörli a pozitív vonásokat. Minél több a negatív, 
leértékelő jelző, annál kevésbé tűnik emberinek 
a másik csoport tagja, és annál könnyebb őt 
büntetlenül bántalmazni.

A kategóriákban való gondolkodás, a sztere- 
otipizálás megnehezíti azt, hogy a másik ember 
sajátos, egyedi értékeit észrevegyük. Minél kife
jezettebb a túlzó általánosításunk, minél jobban 
uniformizálunk, gondolkodásunk annál zártab
bá válik, annál jobban a csoportgondolkodás 
hatása alá kerül.

A zárt gondolkodás olyan gondolkodás, amely 
áthatolhatatlan olyan információk számára, 
amelyek a merev keretek közé zárt, kifejezett 
hiedelmeknek ellentmondanak. Bizonyos körül
mények kedveznek a gondolkodás zártságának, 
ilyenek: a tehetetlenség és a nyomorúság érzése, 
az elhagyatott helyen való élés, a jövőtől való 
félelem és egy olyan személy keresése, aki majd 
megoldja a problémákat. Minden külső nyomás, 
amely növeli a csoport vagy a tekintélyszemélyek 
elismerése iránti vágyat, képes megmerevíteni a 
zárt gondolkodású egyén hiedelmeit és arra 
készteti őt, hogy utasítsa el azokat, akik más
képpen gondolkodnak. Ilyenkor az egyén még 
kevésbé képes a csoport és a hatalom elvá
rásaitól független ítéleteket alkotni. Ezzel szem
ben a nyüt gondolkodást az jellemzi, hogy az 
ember valódi értékük szerint képes fölmérni a 
körülötte lejátszódó történéseket, anélkül, hogy 
hovatartozása vagy hiedelmei befolyásolnák 
ebbe.
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Ha a csoport vagy a vezető nyomást gyakorol 
az egyénre, hogy fogadja el a -  csoportban, 
közösségben -  uralkodó eszméket és értékeket, 
az egyén könnyen csúszik bele a merev csoport
gondolkodás stílusába, vagy inkább csapdájába. 
Ilyenkor csökken az egyén morális ítélőké
pessége, ami a csoportnyomás következménye. 
A zártságon kívül ugyanis a csoportgondolkodás 
olyan elemeket is tartalmaz, mint a sérthetetlen
ség illúziója, a rombolás kollektív kimagyará- 
zása, valamint más csoportok tagjairól kialakí
tott sztereotípiák. A csoportnak gyakran vannak 
önjelölt „ideológiai őrei”, akiknek az a szerepük, 
hogy kizárják a kívülről érkező információkat, 
amelyek alááshatnák a csoport döntéseibe vetett 
bizalmat. Jelenlétük azért szükséges, mert a 
csoport döntéseivel időnként néhány tag nem 
azonosul teljesen, és ilyenkor azok alkalmaz
kodása érdekében nyomást gyakorolnak rájuk.

A zárt gondolkodás és a csoportgondolkodás 
eredményezte előítélet és gyűlölködés, azonban 
nemcsak a célcsoportnak árt, hanem az agresz- 
szív csoport tagjainak ítélőképességét is rontja. 
A döntéshozataluk fogyatékos lesz, mivel nem 
tekintik át a lehetséges alternatívák teljes ská
láját, a szerzett információk feldolgozását eltor
zítják, nem mérik fel a választott cselekvés koc
kázatát, és sikertelenség esetén nem értékelik 
újra a tervet. Ezek a jellegzetességek határozzák 
meg a rosszindulatú csoportos viselkedések 
kereteit, tehát a megbélyegzett Ellenség iránti 
gyűlölet és erőszak alapját.

Minél homogénebb, egyöntetűbb a csoportgon
dolkodás, annál nagyobb a hiedelmek, az eszmék 
paranoid átszíneződése. A paranoid látásmód az
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Ellenség „cselszövéseire” összpontosul. Arra a 
feltételezett Ellenségre, amely a csoport szemében 
a legfondorlatosabb módon megpróbálja végrehaj
tani ártó tevékenységét, semmilyen erkölcsi meg
fontolás nem gátolja abban. Ezért miden eszközzel 
vissza kell vágni, hogy meg tudják őrizni integritá
sukat, szabadságukat stb.

Az ellenségesség kifelé történő megnyil
vánulásának hátterében azonban mindig a 
sérülékenység érzése húzódik meg. Ezt a 
sérülékenységet igyekszik a csoport, a közösség 
ellensúlyozni az erőszakos rombolással. Mert 
„legjobb ellenség a halott ellenség”.

A zárt gondolkodás paranoid látásmódot 
eredményez, aminek egyenes következménye az 
Ellenségkép gyártása. A háborúkban, összetű
zésekben központi helyet foglal el az Ellenség 
leképezése, amely teljes egészében áthatja a 
résztvevők gondolkodását.

Egy nemzet népességének kollektív énképe és 
az Ellenségre vetített kép jól mutatja azt a kettős 
gondolkodást, amely akkor uralkodik el, amikor 
a létérdekek válnak veszélyeztetetté. Ilyenkor 
ahelyett, hogy az embereket a jótól a rosszig ter
jedő széles skálán ítélnénk meg, ahogyan azt 
normális körülmények között tesszük, veszé
lyeztetett állapotban szélsőséges ítéleteket 
hozunk a „teljesen jó mi” és a „teljesen rossz ők” 
között. Azt mondjuk, hogy a mi ügyünk szent; az 
övék gonosz, mi becsületesek vagyunk; ők 
hitványak, mi ártatlanok vagyunk; ők bűnösök, 
mi vagyunk az áldozatok; ők a zsarnokok.

Az Ellenség, mint a gonosz megszemé
lyesítése hasonlít az embereknek arra a 
hajlamára, hogy mások zavaró viselkedését a
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rossz természetüknek tulajdonítsák, ne pedig 
egy sajátos helyzetnek vagy a körülmények 
összejátszásának. Ezen alapul az a leképezés, 
hogy az ellenséges katonát azért kell megölni, 
mert rossz, nem pedig azért, mert történetesen 
besorozták a seregbe, csakúgy, mint minket. Az 
ellenségek nemcsak arról vannak meggyőződve, 
hogy igazuk van, hanem arról is, hogy az ő 
jóságuk és becsületességük győzedelmeskedni 
fog a sötét erők felett. Az Ellenség rosszindulatú 
képe ugyanolyan fantáziatermék, mint a 
boszorkányok, a démonok és a gonosz szelle
mek. Ezek a képek a másik oldalon állók 
egyéniségét és emberi mivoltát kitörlik a gondol
kodásból, és úgy képezik le őket, mint miden 
rossz megtestesítőit, ami a világon létezik.

Az Ellenség képe hozzákapcsolódik a közössé
gi vagy nemzeti énképhez. A külső csoport vagy 
ország negatív képével ellentétben a polgárok 
önmagukat ártatlan áldozatként látják. Az 
emberek azonosulnak saját csoportjukkal vagy 
nemzetükkel, s ennek a szélesebb egységnek a 
mentális megjelenítése alakítja az egyéni énké
püket. így a nemzetük vereségeit és győzelmeit 
sajátjukként élik meg. JBékeidőben a nemzeti 
énkép -  a nemzetről alkotott kép -  általában 
mellékes a személyes énkép szempontjából. 
Válság esetén azonban mindenkit érdekelni kez
denek az ország problémái. Amikor az esemé
nyek a nemzeti, a kollektív énképre gyakorolnak 
hatást, amikor az országot veszély fenyegeti, a 
nemzeti énkép tartalommal telítődik fel, ami 
hatást gyakorol az emberek gondolkodására és 
érzéseire. Ennek eredményeként háborús idők
ben a nemzeti énkép minden polgár világ
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képének központjába kerül -  az énközpontú 
gondolkodásból csoportközpontúba váltanak át. 
Minden egyén énképe összekapcsolódik az 
ország képével: az ország sebezhetősége az ő 
személyes érzékenységükké válik, az országot ért 
támadást ellenük irányuló személyes támadás
ként érzékelik.

A nemzeti énképet a politikai elit saját cél
jainak igazolására is használhatja. A volt 
Jugoszlávia szerb vezetői például felépítették a 
veszélyeztetett szerbek képét annak érdekében, 
hogy a homogén Nagy-Szerbiával kapcsolatos 
terveiket előmozdítsák. Manipulációikkal a 
nemzeti énkép mellett az ellenfél képét is 
alakíthatják a politikusok, és ezek a képek 
azután sablonként is szolgálhatnak, amelyek 
alapján az emberek az ellenfélről nyert informá
ciókat megítélik. A nemzeti énképpel egybecsen
gő eseményeket az emberek elhiszik és elfogad
ják, az olyanokat viszont, amelyek beszeny- 
nyeznék a nemzet képét, figyelmen kívül 
hagyják, vagy bagatellizálják

Az Ellenségkép megjelenésekor -  a nemzeti 
őrületben -  a kettős gondolkodás elkerülhetet
lenné válik.

Az Ellenségkép gyártáshoz a kollektív énkép 
alapvetően hozzájárul. A kollektív énkép az a 
terület, ahol egy ország politikai elitje a legtöbbet 
manipulálhat az emberek tömegével. Két ideoló
giai vonulat áll rendelkezésre, amelyek azzal a 
céllal kötik össze az embereket, hogy vessék alá 
magukat a vezetők döntéseinek. Ezek a patrio
tizmus és a nacionalizmus

A nacionalizmus olyan ideológia, amely az 
ország dicsőített képére összpontosít, annak
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hatalmára, gazdagságára. Az egyén, aki ezzel a 
képpel azonosul, személyes énképe javulását is 
átéli: a dicsőséges múlt és szebb jövő fényében 
sütkérezik. A vereség persze az önértékelés 
hanyatlását is előidézi, akár súlyos depressziót 
is kiválthat. A nacionalizmus csapdája az, hogy 
a nárcisztikus, megalomániás elképzelések a 
saját nemzetet mások fellett állónak kiáltják ki, 
és szélsőséges rasszista hiedelmekbe is torkoll
hatnak: felsőbbrendű uralkodó faj, illetve alsóbb
rendű idegenek.

A patriotizmus, a hazafiasság erejét az a vágy 
adja, hogy nagyobb közösséghez akarunk tar
tozni. Ennek elemei az azonosulás érzése, az 
országhoz való ragaszkodás és a biztonságáért 
való áldozathozatal készsége. A hazafias kor
mány képe ellentétes a hatalomvágyó naciona
lista képpel. A nacionalizmussal megfertőzött 
népek másokkal szemben terjeszkedő, más 
népeket gyűlölő, soviniszta attitűdöt alakítanak 
ki, és háborúra uszítanak. A hazafiaknál azon
ban jóval kevésbé hajlamosak arra, hogy 
életüket áldozzák a hazáért.

Mindkét ideológiai vonulatot alapvetően 
meghatározza aztán az, hogy milyen a közös
séget vagy egy országot meghatározó tekin
télyszemély gondolkodása.

Amikor az emberek más emberekkel érint
kezésbe kerülnek, fontos, hogy legyen elkép
zelésük mások látásmódjáról: mit gondolnak, 
milyen elvárásaik és szándékaik vannak. Akár 
személyek közötti, akár nemzetközi összeüt
közésről van szó, az emberek összetett „pszi
chológiai elméleteket” gyártanak és alkalmaz
nak, hogy ellenfelük gondolkodását megértsék,
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megfejtsék. Ezek az elméletek egymással össze
függő feltevésekből és „gondolatolvasási" szabá
lyokból állnak. Egyfajta sajátos dekódolása ez az 
Ellenség megnyilvánulásainak, üzeneteinek: „ha 
valaki rám mered, az azt jelenti, hogy mérges”; 
„akinek remeg a hangja, az fél tőlem”; „ha valaki 
nem szól semmit, esetleg nem ért egyet”.

Az állami vezetők saját elméletük alapján 
próbálnak beleérezni ellenfeleik, vagy szövet
ségeseik gondolkodásába, de nyilvánvalóan sok
szor szinte teljesen lehetetlenné válik a meg
bízható információk megszerzése. Legnagyobb 
erőfeszítéseik ellenére is juthatnak téves, de 
mégis szilárdan hitt nézetre. Egy ilyen végzetes 
hiba eldöntheti a háború vagy béke kérdését. 
Másrészt a vezetőknek a diplomáciai sikerekre 
vagy kudarcokra adott reakciói fontos szerepet 
játszanak a háború megkezdéséről hozott dön
tésben. Személyes jó- vagy rosszkedvűk elterjed 
országukban és alakítja a nemzet hangulatát. A 
politikai elit személyes vágya a hatalomra 
gyakran torzítja annak megítélését, hogy szerin
tük csoportjuknak vagy országuknak mi a 
legfőbb értéke. Szubjektív elemzésük a háború 
költségeiről, hasznáról és kockázatáról elnyomja 
a benne résztvevő emberek élete iránti aggodal
mat. Az egyes ember innentől kezdve ugyanolyan 
eszköz csupán, mint egy közönséges lőfegyver.

Egy vezető képe és hiedelme az Ellenségről a 
történelmi viszonyok, a jelenlegi erőviszonyok, az 
aktuális politikai és gazdasági konfliktusok és a 
személyes reakciók kölcsönhatásának ered
ményeképpen alakul ki. Ezek a tényezők 
együttesen határozzák meg a politikai és kato
nai döntést. És ezeknek a reális vagy torz,
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racionális vagy irracionális hiedelmeknek és 
értelmezéseknek az eredménye a háború.

Ha úgy döntött a politikai elit, hogy háborút 
indít, azt is szükségesnek tartja, hogy megnyer
je magának azokat, akik majd harcolni fognak és 
viselik a gazdasági meg egyéb terheket. A 
törvényesség látszatát sokféle magasztos cél 
hangoztatásával lehet elérni, mint: elvesztett 
szent helyek vagy elfoglalt tartományok vissza
szerzése, a leigázott ország felszabadítása stb.

Ahogyan formálódik és élesedik az Ellenségről 
alkotott kép, a csoport vagy az ország elköte
lezettsége is megszilárdul. A követőknek két erős 
érzelem adja az energiát: a hazaszeretet és az 
ellenség gyűlölete, amit a politikai elit gyűlölete 
táplál. A félelem és a szorongás a vereségtől és az 
ellenség uralmától pedig tovább fokozza a harcra 
való motiváltságot.

A vezetők nemcsak felélesztik a gyilkolásra 
való késztetést, hanem annak világos irányát is 
kijelölik. Azzal manipulálják népüket, hogy dra
matizálják a nemzeti célokat és az Ellenség 
fenyegetését, és rájátszanak az embereknek az 
uralkodók tévedhetetlenségébe vetett hitére, és 
arra a hajlamára, hogy a tekintélynek engedel
meskednek. Miközben a vezetők fölkorbácsolják 
az érzelmeket az Ellenség megalázására, fel is 
függesztik az erőszakra vonatkozó tabut. A 
gyilkosságot, a fosztogatást és a rombolást tiltó 
morális szabályok megrendülnek a harc során. A 
fegyelem követelménye, az engedetlenség miatti 
büntetés félelme és a harcoló egység iránti lojal
itás követelménye mind hozzáadódik ahhoz, 
hogy a katonát felkészítse fő feladatának tel
jesítésére: ez pedig az Ellenség megsemmisítése.
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Az „ölj, vagy megölnek” működésmódban a 
katonának nincs lehetősége emberi meg
fontolásra és mérlegelésre, mert azok akadályoz
zák a hatékony cselekvést.

Az Ellenség képe kioltja az empátiát és 
bármely olyan meggondolást vagy gátlást, amely 
az emberi élet elvételére vonatkozik. Ahogyan 
kikristályosodik a rosszindulatú kép, növekszik 
a szolidaritás a saját csoport tagjaival szemben. 
Az ellenfelet a csoport már nem úgy látja, hogy 
„ugyanolyan emberek, mint mi”, hanem teljesen 
másként, mint embertelen vagy emberi szint 
alatti lényeket. Ez pedig tovább fokozza az 
Ellenség gyűlöletét. Ahogyan a harcolók csatába 
mennek, egyre mélyebb lesz a meggyőződésük, 
hitük, hogy egyedül az ő ügyük igazságos.

Míg egyfelől a „gonosz Ellenség” képe és az 
igazságosság énképe egymást erősítve ösztönzi a 
katonákat arra, hogy a háborúval járó atrocitá
sokat elkövessék, másfelől gyakran nehéz kárt 
tenni az ellenséges katonában, ha azt emberi 
lénynek látjuk. Ha a katonák közelről látják az 
ellenséges csapatokat, nagyobb valószínűséggel 
alakul ki bennük a belső ellenállás a fegyver 
használatával szemben. Minél közelebb van 
fizikailag az áldozat, a harc minél inkább átvál
tozik a személytelen ágyúzásból és bombázásból 
közelharccá, annál nagyobb az ellenállás az ölés- 
sel szemben. Ha a katona az ellenséget emberi 
lénynek látja -  főleg ha magához hasonlónak -  
gyilkolási vágya gátlás alá kerül, és bűntudata 
lesz, ha elsüti a fegyvert.

Nagyon valószínű, hogy ha ez embereknek 
folyamatosan meg kellene kérdőjelezniük vala
mennyi hiedelmük érvényességét, nehezebben
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tudnának más embereket legyilkolni. Ha vala
mennyi hiedelmünk érvényességét meg tudnánk 
kérdőjelezni, különösen azokat, amelyek az 
Ellenséggel kapcsolatosak, a háború bizonyosan 
elkerülhetővé válna. A megértés és az átértékelés 
megvetheti alapját a más emberek állapotába 
való beleélés képességének -  az empátiának.

Az emberbe be van építve a mások fájdalmas 
élményeire való reagálás képessége. Ez azokat a 
reakciókat jelenti, amelyek az emberek egymás
sal való alapvető kapcsolatain alapulnak. A gyer
mekek és felnőttek öntudatlanul utánozzák 
mások arckifejezését és testtartását. Arra is van
nak bizonyítékok, hogy a gyermekek már 
egyéves korban képesek egy másik ember 
szomorúságát megérezni.

Az együttérzéssel ellentétben, amely valójá
ban sajnálatot foglal magában, anélkül, hogy a 
másik ember feszültségét átéreznénk, a valódi 
empátia abban áll, hogy bele tudunk helyezked
ni a másik ember nézőpontjába, és át tudjuk 
érezni annak sajátos feszültségét. A valódi em
pátia azt is megköveteli, hogy törődjünk a 
szenvedővel, hogy cselekedeteink másokra gya
korolt esetleges káros hatását előre fel tudjuk 
mérni. Az empátia hiánya, az érzéketlenné válás 
mutatkozik meg azokban az emberekben, akik 
passzív szemlélői vagy aktív résztvevői a kínzá
soknak, a gyilkosságoknak. Az áldozat iránti 
empátia hiánya támogatja a másként gondol
kodókat bántalmazó biztonsági erőket, a fele
ségverő férjeket, vagy éppenséggel a gyereket 
fenyítő szülőket.

Az empátia felszínre kerül, ha olyan embe
rekkel kerülünk kapcsolatba, akikkel törődünk,
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vagy akikkel közös ügyünk van. Sokkal 
nehezebb azonban olyanokkal szemben érezni, 
akik lényegesen különböznek tőlünk. És 
különösen nehéz olyanokkal szemben empátiát 
érezni, akikkel haragban vagyunk, vagy akiket 
lenézünk. Vegyük annak a gyereknek a példáját, 
aki elcsúszik a jégen, és megüti magát. Hajla
mosak vagyunk ösztönösen sajnálatot érezni, és 
a segítségére sietni. De mit érzünk egy felnőttel 
szemben, aki nyilvánvalóan részeg, és elesik? 
Alig, vagy egyáltalán nem sajnáljuk, és a 
legritkább esetben sietünk a segítségére. A gyer
mek elesése megpendíti az empátia húrjait: 
azonosulni tudunk a sebezhetőségével és fáj
dalmával.

Ha valakinek a feszültségét, fájdalmát úgy 
értékeljük, hogy rajta kívül álló okok idézték elő, 
empátiát tudunk érezni iránta. Ha azonban 
felelősnek tartjuk a károsodás bekövetkezéséért, 
és különösen, ha morális vagy jellembeli hibá
nak tulajdonítjuk azt, hajlamosak vagyunk a 
szenvedő lenézésére: a részeg megérdemli sor
sát, ő maga okozta magának. Hasonlóan, az 
általunk megbélyegzett csoport tagjait gyakran 
tekintjük érdemtelennek együttérzésünkre; azt 
kapják, amit megérdemeltek. Amikor egy csoport 
tagjai ellenszenvet éreznek egy másik csoport 
tagjai iránt, például háború során, bűntudat 
vagy empátia érzése nélkül képesek ölni, fájdal
mat okozni. Valójában úgy érzik, hogy helyesen 
cselekszenek. Száműzik az áldozatokat az erköl
csi kötelezettségek világából. Az ellenfél rossz és 
gonosz, ezért megérdemli a bántalmazást vagy a 
halált. A másik ember bántalmazásának tette 
azonban emberi mivoltától fosztja meg az elkö
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vetőt, és megszilárdítja az áldozatról, mint felál
dozható, értéktelen és emberi szint alatti lényről 
alkotott képet.

Mindazonáltal lehetséges empátiát érezni 
olyan ember iránt is, akit leértékelünk. Ha el 
tudjuk fogadni a lebecsült áldozat nézőpontját, 
képesek vagyunk átérezni, ha csak halványan is, 
amit ő érez. Ha bele tudjuk képzelni magunkat a 
másik bőrébe, aki elnyomást szenved és áldozat, 
akkor át tudjuk érezni rossz érzéseit. Az áldozat
tal való azonosulás folyamata pedig megkönnyíti 
egy erkölcsösebb látásmód kialakulását.

Az empátia segít az áldozat szenvedéseinek 
átélésében és megértésében, segít abban, hogy 
róla ne értéktelen, az emberi szint alatti lény 
képe lebegjen a támadó szemében. Ahol empátia 
van, ott áldozatkészség, önzetlen segítőkészség -  
altruizmus -  is van.

Az altruizmus áldozatkészség, készség a 
másokról való önzetlen gondoskodásra. Az 
állatvilág bármelyik szintjén megtalálható, nem 
csak emberi sajátosság. Sok tényezőnek kell 
azonban összefonódnia ahhoz, hogy az altruiz
mus megnyilvánulhasson. Ezek az empátia, a 
gondoskodás, azonosulás a kiszolgáltatottal és a 
jóindulatú énkép jelenléte. Amikor a veszélyben 
lévő ember mintája kirajzolódik, ez a potenciális 
segítőt segítségnyújtásra ösztönzi. A segít
ségnyújtás az élet legkülönbözőbb területein 
realizálódik, a mindennapi egyszerű segítéstől a 
jelentős áldozathozatalig vagy éppen kocká
zatvállalásig mások életének megmentése 
érdekében. Az önfeláldozás és a kockázatvállalás 
általában sokkal többet kívánnak a segítőtől, 
mint amennyi haszna neki abból származik.
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Sokszor egy élet megmentéséért az egyetlen 
jutalom az az öröm, hogy az ember a jót cse
lekedte. Az altruista cselekedet kulcsfontosságú 
összetevői a segítő tisztelete az emberi élet iránt 
és az áldozat félelmének vagy szenvedésének 
empátiás megtapasztalása. Az áldozatot és a 
segítőt a közös emberség megnyilvánulása kap
csolja össze.

Vannak azonban, akik csak a saját cso
portjuk keretein belül tanúsítanak altruista 
magatartást. Ha egy katona veszélyes küldetésre 
vállalkozik az ellenséges vonalak mögött, vagy 
egy vallás híve felrobbantja magát a piactéren, 
hogy tiltakozzék a szektáját ért bánásmód ellen, 
a tetteik a szűk altruizmus jelei. Az egyén ezek
ben az esetekben saját csoportja céljaira korlá
tozza önfeláldozását. A csoport tagjai elköte
lezettek egy ügy iránt, lojálisak egymás iránt, és 
hajlandóságot mutatnak életük kockáztatására 
vagy feláldozására, de anélkül, hogy érdekelné 
őket a másik oldalon állók élete. Az ilyen -  kor
látozott, nem általános jellegű, nem huma
nisztikus altruizmus nyilván nem tudja meggá
tolni az erőszakot, a háborút sem egyéni, sem 
csoportszinten. A humanisztikus altruizmus 
ugyanis globális, azaz az egyéneket ember
társként látja, nem pedig egy csoport sztereotip 
tagjainak.

A nárcizmus és az altruizmus általában ellen
tétes működésmódot képviselnek. Az előbbi az 
ént részesíti előnyben, az utóbbi a többi embert. 
Nárcisztikus működésmódban a személy abba 
fekteti energiáit, hogy saját érdekeit mozdítsa 
elő, és személyes terét terjessze ki, másokkal 
szembeni privilégiumait hangsúlyozza. Altruista
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működésmódban viszont mások jólétére kon
centrál, abból nyer megerősítést, hogy érdekeit 
alárendeli mások szükségleteinek. Az emberek a 
körülményektől függően váltogatni tudják a nár
cisztikus és az altruista működésmódot. Azok a 
helyzetek, amelyek alkalmat adnak önmagunk 
hangsúlyozására, vagy veszélyeztetik személyes 
terünket, a nárcisztikus működésmódot mozgó
sítják. Azok pedig, amelyekben valaki veszélybe 
kerül, az altruista működésmódot indítják be.

A nárcisztikus-teijeszkedő és az altruista 
működésmód különösen fontos a csoportok és 
nemzetek közötti kapcsolatban. Az egyikben és 
másikban foglalt hiedelmek utat tudnak mutat
ni abban, melyeket kell gyengíteni, és melyeket 
erősíteni. A két működésmód közötti egyensúly 
határozza meg a háború elkerülhetőségét, vála
szolja meg a háború vagy béke kérdését. A 
kimenetel, a válasz nem lesz kérdéses, ha gondot 
fordítunk arra, hogy a nárcisztikus-teijeszkedő 
működésmód átváltson altruista-humanisztikus 
működésmódba.

Az empátia és az altruizmus olyan emberi 
készségek és képességek, amelyek mélyen ott 
vannak minden emberben. Kiaknázásuk és 
aktivizálásuk az egyetlen lehetőség ahhoz, hogy 
az emberi közösség negatív hiedelmeit meg tudja 
érteni, és át tudja azokat értékelni. Egyedüli 
eszközök ahhoz, hogy mind az egyén, mind a tár
sadalom megértse gyűlölete forrását, és le 
tudjon térni az erőszak útjairól.

Hogyan kezelni a haragot, az erőszakos 
impulzusokat?

A harag érzése az enyhe ingerlékenységtől az 
őrült dühig terjedhet. Nemcsak szubjektív érzel
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mi élmény, hanem fizikailag is kifejezésre jut 
arckifejezésben, izomfeszülésben, pulzusgyor
sulásban. A harag élménye és testi kifejeződése 
úgy is tekinthető, mint a harci reakció két 
különálló, de egymással összefüggő kompo
nense, és akkor nyilvánulnak meg, ha az egyén 
megtorlásra készül. A harag jelzésként működik, 
hogy figyelmeztesse az embert valamely fenye
getésre. Arra készteti az egyént, hogy azonosítsa 
a probléma forrását, hogy tehessen ellene vala
mit. A harag általában valamilyen korrekciós 
cselekvés irányába gyakorol nyomást, és mind
addig fennáll, amíg a kiváltó okot nem sem
legesítettük.

Bár hasznos, ha a haragot figyelmeztetésnek 
vesszük, hogy valami nincs rendben, a minden
napi életben az ártalom lehetősége azonban 
legtöbbször nem a provokáló tényezőből ered, 
hanem magából a haragból. Azonkívül, hogy 
orvosilag kifejezetten káros hatással jár -  pl. 
emeli a pulzusszámot, emeli a vérnyomást, 
annak következményeivel együtt stb. a harag 
elvonja figyelmünket a probléma sajátos ter
mészetéről. Arra késztet, hogy a provokáló 
tényező ellen tegyünk valamit, ahelyett, hogy a 
konstruktív problémamegoldás irányába vezetne. 
Fontos ezt felismerni, mert így lehetővé válik, 
hogy haragunkkal konstruktívan kezdeni tud
junk valamit. Mindenekelőtt sürgősen hagyjuk 
el azt a szituációt, amelyben a harag kialakult. 
Folytassunk teljesen más jellegű tevékenységet, 
amíg dühünk nem csillapszik, legalábbis olyan 
szintre, hogy reálisan tudjunk gondolkodni. Egy 
másik tüneti segítség az, ha a beszélgetést a 
veszedelmes témáról egy semlegesre tereljük, és
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az indulatokkal terhelt témát egy másik alka
lomra halasztjuk. Megfelelő gyakorlással a 
destruktív viselkedés kifejlődésének folyamatát 
meg lehet állítani, és a harag érzését arra lehet 
felhasználni, hogy a haragunkban automatiku
san megjelenő ellenséges gondolatokat sem
legesítsük. Ha hiedelmeink érvényességét meg 
tudjuk kérdőjelezni a rombolást, az erőszakot 
legtöbbször el tudjuk kerülni.

Bizonyos csapdákat el kell kerülni ahhoz, 
hogy kideríthessük, milyen típusú hiedelmek 
vezetnek szélsőséges haraghoz, amely azután 
erőszakkal jár. Az egyik probléma itt az, hogy az 
emberek nemigen akarják elismerni, hogy olyan 
hiedelmeik is vannak, amelyek éretlenek, teli 
vannak előítéletekkel vagy társadalmi szempont
ból más módon nemkívánatosak. Ezen kívül 
nem is lehetnek tudatában minden hiedel
müknek, mert amikor azok aktívvá válnak, egy- 
egy helyzet érvényesnek tűnő értelmezése for
májában jelennek meg. Ennélfogva nem hiedel
meknek, hanem valóságnak tűnnek. Maga az 
értelmezés tudatosulása is már harag vagy erő
szakos impulzus hatása alatt történhet. Az 
emberek gyakran automatikusan leértékelik a 
más fajtához, etnikai csoporthoz vagy politikai 
tömörüléshez tartozó egyéneket anélkül, hogy 
tudatosodna bennük; gondolkodásukat a cso
portérdek színezi át. Ahol pedig az individuális 
én helyét a kollektív én veszi át, megszűnik az 
emberiesség.

„Mert az egyes ember pszichológiája azonos a 
népek lélektanával.
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Amit a nemzetek tesznek, azt teszi az egyes 
ember is, s amíg az egyes ember megteszi, meg 
fogja tenni az egész nemzet is” (Jung).

Az értelem hangja azonban nem feltétlenül 
halk. Ha megfelelő módszereket alkalmazunk a 
felerősítésére, elmagányosodásunk elkerülhető.
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A magány segélykiáltásai
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Élete során szinte mindenki szenved néha 
magányban. Nem kevesen vannak, akik 
állandóan. Az egyedül élő lakosságnak majdnem 
a fele, a házasságban élőknek pedig egynegyede 
magányos. A magány minden korosztályban fel
lelhető -  gyerekeknél, serdülőknél, fiataloknál, 
férfiaknál, nőknél éppúgy, mint középkorúaknái 
vagy idősebbeknél.

A magány a kommunikáció zavara.
Egy kapcsolat akkor jó, ha a partnerek 

megoszthatják egymással fontosabb élettörténé
seiket. Erre való a kommunikáció. Miközben 
kommunikálunk, vagyis közlünk egymással 
bizonyos dolgokat, megérezzük, amit a másik 
érez. Ha két ember közt tökéletes a kommuniká
ció, akkor mindketten ugyanazokat az élmé
nyeket élik át, tisztában vannak azzal, ahogyan 
a másik érzékeli, értelmezi az eseményeket. 
Ahhoz, hogy jó kommunikáció alakuljon ki 
köztünk és a külvilág között, a kölcsönös 
figyelemnek számtalan apró jelére van szükség. 
Ez a kölcsönös figyelem nem csupán azt mutat
ja, hogy fontosak vagyunk egymásnak, hanem 
azt is, hogy mennyire. Minél nagyobb ez a köl
csönösség, annál biztosabbak lehetünk a másik 
valós-őszinte érdeklődésében. Azaz minél kisebb 
a kölcsönösség, annál kevésbé lehetünk biz
tosak a másik érzelmeiben.
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A kommunikáció azért játszik fontos szerepet, 
mert segítségével folyamatosan informálódunk 
arról, mennyire fontos a személyünk a másik 
ember számára. Ugyanakkor mi is állandóan 
visszajelzünk, hogy ő mennyit jelent számunkra. 
Magunkat a másoktól kapott visszajelzések -  
dicséretek, elismerések -  alapján ítéljük meg. A 
legnagyobb elismerés az, ha valaki bízik ben
nünk. Ha valóban fontosak vagyunk valakinek, 
a megfelelően választott kommunikáció útján 
körülbelül egyenlő mértékben méltányolhatjuk 
és fogadhatjuk a másik elismerését.

Emberi kapcsolataink segítenek saját érté
keink megítélésében. A magány akkor követ
kezik be, ha nem tudjuk megítélni ezeket az 
értékeket, ami annak a következménye, hogy 
nincs, akivel megbeszéljük, nincs akitől mege
rősítést, igazolást kapnánk. Mondhatnánk, ki 
vagyunk éhezve a kölcsönös megértésre. Ez az 
állapot alapjaiban különbözik attól, amikor 
bizonyos időre visszavonulunk az emberektől, 
mert egyedül akarunk maradni. Nem azért, mert 
nincs kivel kommunikálnunk, hanem mert egy 
kis csöndre, nyugalomra vágyunk, hogy az 
élmények elrendeződjenek bennünk, a tapaszta
latok leülepedjenek. Még annak is szüksége van 
néha magányra, akinek különben a dinamikus 
élete, a nyüzsgés a lételeme.

A kapcsolatteremtéshez és fenntartásához 
elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk azzal, 
vannak értékeink. Sok, kórósán magányos 
ember meggyőződéssel vallja, hogy nincsenek 
benne mások számára vonzó értékek. Senkinek 
nem érdemes az idejét vagy az energiáját arra 
pazarolni, hogy vele megismerkedjék. „Teljesen
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igazuk van az embereknek, ha nem törődnek 
velem, hiszen minek is vesztegetnék rám az ide
jüket” -  hallani nem egyszer tőlük. Számtalan 
oka lehet annak, hogy valaki így érez. A magány 
pedig csak súlyosbítja a valóban meglévő 
okokat.

Kétféleképpen lehet a magányon úrrá lenni: 
vagy úgy, hogy megpróbál együtt élni az ember 
vele, vagy úgy, hogy megpróbálja leküzdeni. 
Amennyiben az előbbit választjuk, a lehető 
legkevesebbet fogunk változtatni addigi életmó
dunkon. Ha viszont ki akarunk gyógyulni a 
magányból, komolyan meg kell vizsgálnunk, mi 
az, amit változtatnunk kell önmagunkon, 
életünkön. Fel kell mérnünk, milyenek vagyunk 
és értékeinkkel, hibáinkkal el kell fogadtatnunk 
magunkat. Legfontosabb, hogy felismerjük: a 
dolog rajtunk áll. Valamilyen emberi érték mind
annyiunkban van.

A magányosság kialakulásában tehát alapvető 
jelentősége van a kommunikációs készségünk 
megváltozásának. Ha mindazok, akikkel megis
merkedünk, egy idő után úgy érzik, hogy a velünk 
való együttlétben sokkal kevesebbet kapnak 
tőlünk, mint amit adnak nekünk, akkor nagyon 
hamar elmagányosodunk. Ahogy az ember egyre 
mélyebbre süllyed a magányba, a kapcsolat
teremtő képessége, a kommunikációs eszközei is 
fokról fokra csökkennek. A kommunikációhoz 
sokkal inkább érzelmekre, semmint szavakra van 
szükség. Minél kevésbé tud valaki kommunikálni, 
annál kevésbé érzi fontosnak a személyiségét, és 
ezzel egyenes arányban annál kevésbé figyelnek rá 
az emberek, merthogy mind kevésbé képes a köl
csönösségen alapuló viselkedésre.
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Az elmagányosodás általában nem hirtelen, 
egyik napról a másikra alakul ki. Az első sza
kaszban fontos élettörténések játszódnak le -  
szakítás, halál, veszítés stb. -, aminek következ
tében az ember elveszti a kontaktust a töb
biekkel. A körülmények megfosztják őt a köl
csönösség gyakorlásától. Kölcsönösség alatt -  
mint ahogyan már korábban utaltam rá -  azokat 
az adott és kapott jeleket értjük, amelyek segít
ségével az egyik ember tudtára adja a másiknak, 
hogy szereti, kedveli, vagy éppen nem kedveli, 
hogy fontos számára. A magánynak ebben a sza
kaszában az ember úgy érzi, hogy nem tartozik 
senkihez, és hogy az életéből hiányzik a 
gyengédség.

Az első szakasz önmagában nem feltétlenül 
okoz túl nagy kárt. Ha nincs, akinek adjunk, 
vagy nincs, akinek a gyengédségét viszonozhat
nánk, ez szomorú és nyomasztó, de egy bizonyos 
ideig elviselhető.

Ennek, az egyénileg változó időnek az 
elmúltával azonban megjelenik a magány máso
dik szakasza. Ennek a legjellemzőbb tünete a 
bizalom hiánya. Ez érinti az önbizalmat és a 
másokba vetett bizalmat egyaránt. Az történik 
ugyanis, hogy a magányos embernek nincs mód
jában, hogy az adok-kapok szintjén gyakorolja a 
személyiségerősítő viselkedésformákat, és ezek a 
viselkedésformáik elvesztik számára a jelen
tőségüket. Ebben a fázisban az emberek egyszer 
csak elfelejtenek mosolyogni. Ezért rájuk is 
egyre kevesebben mosolyognak, végül aztán már 
nincs is kire mosolyogjanak. Amikor meg- 
próbádják helyrehozni a dolgokat, a mosolyuk 
erőltetettre sikeredik, nem őszinte, ami az
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arcukon is tükröződik. De ebben a szakaszban a 
mosolyon kívül a többi nem verbális viselkedés- 
forma is megváltozik. Félszeg, bizonytalan, 
esetlen lesz a kézfogás, megváltozik a hangszín, 
a beszédritmus, az öltözködésmód, az, hogy 
milyen közel állunk valakihez beszéd közben, a 
szemébe nézünk-e, vagy kerüljük a tekintetét. A 
magányos ember bizalma fokról fokra csökken. 
Egyre kevésbé hisz abban, hogy képes az emberi 
közeledésre, vagy képes emberi kapcsolatot 
teremteni és fenntartani, hogy van-e benne vala
mi, ami egyáltalán érdekes lehet a többi ember 
számára.

Mire elérkezik a magány harmadik szakasza, 
a kapcsolatteremtő és befogadóképesség annyira 
megsérülhet, hogy már nem hozható helyre 
többé. Megjelenik a közömbösség, az érzelemre 
való képtelenség. Ez az a fázis, amikor a magá
nyos ember megpróbálja felülvizsgálni eddigi 
életét és szembenéz a realitásokkal. Ilyenkor 
születnek olyan önértékelések, hogy minden 
mindegy, velük már úgysem törődik senki, sen
kinek sem számit, hogy mi lesz velük. Elhúzódó 
esetben ez az a fázis, amikor a magányosság 
életveszélyessé válik. Ilyenkor jelennek meg 
ugyanis a legsúlyosabb tünetek, az öngyil
kosság, az öngyilkossági kísérlet.

Hogy valaki az elmagányosodás melyik fázisá
ba jut el -  hangozzék bár ellentmondásosan -  azt 
elsősorban nem a körülmények határozzák meg, 
hanem az illető személyiségszerkezete.

Az érési folyamathoz hozzátartozik, hogy a 
gyerek megismerje, megtapasztalja az egyedül
létet. Ha kicsit küszködnie kell, meg kell állnia a. 
saját lábán, az a későbbiekben csak a javára vál
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hat. Persze óriási különbség az, hogy valaki csak 
időnként van egyedül és ezért érzi magát 
magányosnak, vagy hogy az egész gyerekkora 
magányosan telik el. Nagyon sok felnőtt erre, a 
gyerekkori magányra vezeti vissza, hogy felnőtt 
korában még rövid időre sem képes egyedül 
maradni. Felidézik azokat a hosszú, magányos 
időszakokat, amikor szüleik, vagy a róluk gon
doskodó felnőttek elhanyagolták őket.

Z., szüleinek egyedüli gyermeke. A szülők rendkívül 
ambiciózus emberek lévén, mindenhová elmentek, ahol jobb 
anyagi feltételeket véltek találni. Ennek következtében Z. 
gyermekkora azzal telt el, hogy egyik városból a másikba 
vándoroltak. Sohasem tölthetett annyi időt egy iskolában, 
hogy megszokja. Állandó baráti köre sem alakulhatott ki és 
az otthona is változott. Valahányszor az apja egy jobban 
fizetett állashoz jutott, azonnal nagyobb házba költöztek, 
ahol minden és mindenki idegen volt. Az anyjának több 
állasa is volt, és elvárta a fiától, hogy amikor hazajön az 
iskolából és bemegy az idegen házba, készítse el a saját ebéd
jét és vacsoráját. Megtanultam főzni magamnak, de nagyon 
utáltam az egészet”. A szülei gyakran veszekedtek egymás
sal. Ilyenkor napokig nem szóltak egymáshoz egy szót sem. 
Nem üvöltöztek, egyszerűen csak nem vettek egymásról 
tudomást. „Én igyekeztem kedvükben járni, kibékíteni őket, 
de egy idő után már feladtam, hagytam, hogy csináljanak, 
amit akarnak. És én is a magam útját jártam. így lettem 
magányos”.

A maguk módján Z.-t szerették a szülei -  mégsem 
törődtek vele. Tizenhét éves korában idegösszeomlást kapott. 
Ekkor derült ki ugyanis, hogy nem volt hasznára a folytonos 
iskolaváltoztatás, és jelentős hiányokat kell pótolnia, ha be 
akar jutni az egyetemre. Úgy érezte, nem tud megküzdeni a 
feladattal. „Társasági életre vágytam, csak éppen fogalmam 
se volt, hogyan kell barátokat szerezni, és hogy kell a barát
ságokat fenntartani. A tanulást és a munkát is elhanya
goltam...

Aztán beleszerettem egy lányba, aki után rengeteg fiú 
futott. Később rájöttem, hogy hasonlított anyámra fiatal 
korában. Az anyámnak is rengeteg dolga volt és sohasem volt
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rám ideje. A legnagyobb röhej az egészben az, hogy egyszer 
megpróbáltam elmondani az apámnak, milyen is volt a gyer
mekkorom, mire ő azt mondta, hogy értem történt az egész, 
hogy ő csak azt akarta, hogy nekem jobb gyerekkorom 
legyen, mint amilyen az övé volt. Még el is várta, hogy hálás 
legyek. ”

A folyamatosságra, az állandóságra való 
igényünk veleszületett. Ha kielégítése elmarad, a 
fejlődő személyiségben az egész világ egy nagy 
bizonytalanság lesz. Zord és kegyetlen, ahol 
nincs mibe kapaszkodni.

A magárahagyatottság, az elhanyagoltság 
miatt, sohasem lesznek hálásak a szülőknek a 
gyerekek. Mélyen bevésődő minta, amit ugyan
ilyen formában juttatnak vissza. így a magá
nyosság generációról generációra szállhat: 
eszköz a menekülésre, eszköz a bosszúállásra.

A folyamatosság-, állandóságérzés hiányá
ban nincs biztonságérzet, nincs önbizalom, 
nincs kapcsolatteremtés. Nincsen visszajelzés, 
milyenek vagyunk, nincsen visszajelzés, hogy 
vagyunk. Csak magunknak vagyunk, egyedül és 
magányosan. Ha ez gyerekkorban így épül be 
mintaként, a mindennapi élet örömei messze 
elkerülnek bennünket, elutasítottnak, el nem 
fogadottnak, szeretetlennek élvén meg a világot.

Sajnos azok szenvednek a legjobban, akiknek 
a szenvedéséért nagymértékben a szülők 
felelősek, akik rendszerint nincsenek tudatában, 
milyen kárt okoznak magára hagyott gyere
keiknek. Néha túlságosan ambiciózusak, 
máskor egyszerűen nem jönnek ki egymással, de 
ezt nem hajlandóak beismerni még maguknak 
sem. A barátok, a szomszédok vagy a tanárok 
nem avatkozhatnak bele az ilyen ügyekbe, mert

í
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több kárt okozhatnak, mint hasznot. Egyet 
tehetnek: felajánlhatják a gyereknek a barát
ságukat, éreztethetik vele, hogy nekik nyugod
tan elmondhatja, hogy mi bántja. És sokat 
tehetnek azzal is, ha az átlagosnál nagyobb 
türelemmel és megértéssel viseltetnek a 
magányos gyerek iránt, ha az ügyetlenül, vagy 
éppenséggel túl nagy lelkesedéssel reagál a ked
vességükre, hiszen megfelelő minta hiányában 
nem tudja, hogyan kell viselkedni ilyen 
helyzetben.

L. nagyon magányos volt gyermekkorában, noha volt két 
bátyja és egy húga. J\z apám úgy tartotta, hogy a gyerek 
csak akkor beszélhet, ha kérdezik. Legyen mindig szem előtt, 
de a hangját ne lehessen hallani”. Az édesanyja nagyon ride
gen bánt bele, és csak évek múltán értette meg, hogy ennek 
valójában mi az oka. Körülbelül egy évvel azelőtt, hogy ő 
megszületett, a szülei különváltak, és csak közvetlenül L. 
születése előtt költöztek ismét össze. „Úgy éreztem, hogy az 
anyám gyűlöl, mert büntetésnek tartotta, hogy vissza kellett 
jönnie, hogy engem megszüljön. Halála előtt elmondta 
nekem, hogy tulajdonképpen mindig haragudott rám, s 
akkor pár hónapig egészen jó  barátságban voltunk”.

L. némi vigaszt talált egy öregemberrel való barát
ságában, aki ugyanabban az utcában lakott, mint ők. „Kis 
modelleket készített fából egy játékbolt számára. Nagyon jól 
kijöttünk egymással, engedte, hogy segítsek neki. A keze alá 
dolgoztam. Tartottam a fadarabokat, amíg összeragasztotta. 
Én mondtam neki a magamét, hogy mennyire gyűlölöm az 
anyámat, meg hasonlókat... Ő nem csinált mást, csak 
meghallgatott. Azután meghalt. Tízéves voltam akkor. Kész! 
-  Gondoltam... vége. Meghalt az utolsó igazi barátom... Még 
így felnőttként sem tudok felhőtlenül bízni az emberekben. 
Mindig úgy érzem, hogy a végén majd úgyis cserbenhagynak. 
Az is lehet, hogy szándékosan olyan embereket választok, 
akikről tudom, hogy nem kémek belőlem...”

A tanárok nagyon sokat segíthetnek a 
gyereknek napközben, amíg az iskolában van.
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Legelőször is abban, hogy kiszűrik a gyerekek 
közül, amelyik magányos. Az ilyen gyerek 
általában nem hívja fel magára a figyelmet a 
viselkedésével. A teljesítmény és a képesség 
szempontjából nem a gyengék között vannak, 
inkább közepes képességűek. Megpróbálják lep
lezni, mennyire elszigeteltnek érzik magukat, 
ezért odacsapódnak valamelyik csoporthoz. De 
ez csak laza kötődést jelent, amit egy éles szemű 
pedagógus nagyon hamar észrevesz. A legárul
kodóbb jel, hogy mindent eltúloznak, különösen, 
ha az otthoni életükről van szó...

A jó tanár azon van, hogy a gyerek megtalálja 
az osztály közösségi életében azt, aminek segít
ségével megszereti az embereket, és a rossz 
korábbi tapasztalatait feldolgozva, megtanul 
bennük bízni.

A magányos gyerekkor rossz útravaló az 
életbe.

Ha a gyerekkor bővelkedik magányos idősza
kokban, amikor sikerül megízlelni a magára- 
hagyatottság érzését, ha ezeket az időszakokat 
nem sikerül megfelelőképpen feldolgozni, a 
fiatalkori elmagányosodáshoz készen áll a 
minta.

A fiatalok magányának gyakran az az oka, 
hogy nem szeretik az embereket, és nem tudnak 
bízni bennük. A harminc körüli, egyedül élő fia
talok vannak talán a legjobban kiszolgáltatva a 
magánynak. Ez az az életkor, amikor általában 
azt váiják tőlük, hogy megházasodjanak, csalá
dot alapítsanak, akár akaiják, akár nem. Akik 
szeretnének megházasodni, és eddig még nem 
tették meg, úgy érzik, hogy a kör kezd bezárulni

/
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körülöttük. Sokan, mire elérik a harmincötödik 
életévüket, már megtapasztalták, milyen a 
házasság, vagy az élettársi kapcsolat. Rengeteg 
ember csalódik a házasságban, mégis nem 
kevesen úgy döntenek, hogy nem válnak el, 
kitartanak továbbra is, jóllehet nagyon boldogta
lanok.

A magány mindenkit megtámadhat, házas
ságban élőt ugyanúgy, mint azt, aki egyedül él. 
Sőt: kétségtelenül rosszabb a társas magány, 
mint az egyedül élők magánya.

Egy feleség így írja le magányát: nap minden percében
gyötrően magányosnak érzem magam, pedig a külső szem
lélők, barátaink azt látják, hogy kiegyensúlyozottan és boldo
gan élünk a férjemmel. A férjem jó ember, csak éppen nem 
hozzám való. Ha beszélek neki a szorongásaimról, meghall
gat, sőt, bizonyos dolgokban még együtt is érez velem. De azt 
nem tudja megérteni, hogy én a mi kettőnk összeférhetetlen
sége miatt vagyok ilyen frusztrált. Ő már mindent megkapott 
az élettől, amit akart, én viszont úgy érzem, hogy még alig 
kezdődött el az életem. A gyerekek felnőttekf a maguk útját 
járják, örülök neki, de nincs társam, nincs olyan ember, 
akivel meg tudnám osztani az apró örömöket. Néha úgy 
érzem, magánzárkában élek, amit én alakítottam ki magam
nak. Legjobban az éjszakáktól félek, akkor érzem leginkább, 
hogy csapdába kerültem. ”

Mik lehetnek az okai a társas magánynak? Az 
egyik ok nyilván magában a házasságban, élet
társi kapcsolatban van. Az együttélésnek 
alapvetően az a célja, hogy egy másik emberrel 
kötött szoros szövetség keretein belül érett és 
kiteljesedett egyéniséggé váljunk. Ez mindaddig 
jól működik, amíg az egyik fél fejlődési ritmusa 
nem haladja meg túlságosan a másikét. Sok 
férfi, és a nők között is jó néhány, rettenetesen 
megijed, amikor azt látja, hogy házastársa,
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akiről eddig azt hitte, hogy egyenértékű vele, 
egyszer csak felgyorsít, megelőzi őt, és maga 
mögött hagyja. Ilyesmi akkor történik, ha a férfi, 
vagy a nő új képességeket fedez fel magában, 
vagy olyan lehetőségei támadnak az előmene
telre, amelyek a másik számára elérhetetlenek. 
Persze sokan vannak olyanok is, akik tudatosan, 
vagy éppen nem tudatosan, úgy választják meg 
élettársukat, hogy az náluk alacsonyabb kép
zettségű legyen. Ha aztán az egyszer csak mégis 
nekilendül, sikereket ér el a munkájában, vagy 
intellektuálisan is magasabb szintet ér el, az 
addig meglevő egyensúly mindjárt felborul. A fel
borult egyensúly pedig elmagányosodáshoz 
vezethet, hiszen az „alulmaradt” értéktelennek 
és elhagyatottnak kezdi érezni magát, aki a 
társát már „örökre elveszítette” olyannak, mint 
régen volt. És még saját irigységével és 
féltékenységével is szembe kell néznie.

A társas magány rosszabb, mint az egyedül 
élők magánya. Mégis nagyon sokan vannak, 
akik a házasságon belüli magányt és a boldogta
lanságot vállalják fel, mert a boldogság keresése 
bátorságot és érettséget igényel, amit úgy 
éreznek, sohasem képesek elérni. Mindez persze 
merő gyávaság.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb 
házasságban addig nincs baj, amíg a félj indul el 
a fejlődés útján; új állásba magasabb beosztás
ba kerül, szélesedik a látóköre, új képességeket 
fedez fel magában. De mindjárt más a helyzet, 
ha mindez a feleséggel történik. Tőle ugyanis azt 
várják el, hogy nevelje a gyerekeket és legyen 
„védtelen kicsi nő”, akármilyen tanult és intelli
gens. Persze neki is lehetnek saját barátai, de ha
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egy mód van rá, ne legyenek túlságosan érdekes 
emberek. Állást is vállalhat, de csak egy feltétel
lel: ha nem csinálja szívvel és lélekkel, és nem 
keres túl sokat...

A mentalitás, amelyben élünk, igencsak 
támogatni tudja a társas magány kialakulását, 
távolról sem emberközpontú, amelyben az egyén 
csak egy eszköz a közösség fennmaradása 
érdekében.

A társas magány okainak másik csoportját 
saját magunkban kell keresni. Az énhiányban.

Mindannyian hordunk magunkban fel nem 
oldott konfliktusokat, amelyeket egészen kicsi 
korunkból hozunk magunkkal, de amelyekre 
gyerekkorban még képtelenek vagyunk megol
dást találni: hogyan lettünk olyanok, amilyenek 
vagyunk; mi is az életünk igazi értelme... Nagyon 
nehezen megválaszolható kérdések ezek, sem a 
vallásban, sem a politikában, sem a filozófiában 
nem könnyű megtalálni a választ rájuk. 
Valójában egész életünkön át elkísérnek ben
nünket.

Legtöbbször két megoldás között kell válasz
tani. Az ember úgy tekint az életre, mint valami
féle adományra, amit ugyan nem kért soha, de 
ha már megkapta, igyekszik elfogadni olyannak, 
amilyen; vagy úgy tekint az életre, mint valami 
csodálatos ajándékra, amely most már az övé, az 
ő saját élete. Persze el is dobhatja magától az 
ember az életét. De bármit is tesz, előbb dönte
nie kell. És ha már döntött, csakis ő valósíthat
ja meg, amit elhatározott. Dönteni pedig úgy 
lehet -  legyen az jó, vagy rossz döntés ha az a 
sajátom, az énem része. Létezem, tehát vagyok, 
ÉN vagyok. Amit meg is mutatok a világnak.
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Amit a világ meg is lát, ha megmutatják neki. Ha 
viszont a világ nem lát belőlem semmit, akkor 
nem is értékelhet, nem is jelezhet vissza semmit. 
Ha pedig a világból nem érkezik visszajelzés hoz
zám, akkor nem is érezhetem, hogy vagyok, 
milyen vagyok. Ha a külvilágnak nem létezem, 
akkor egyedül vagyok, magányos.

Az énhiány magányhoz vezet.
Ha van énünk, akkor érezhetjük azt, hogy 

van célja az életünknek. És nem merülhet ki 
abban, hogy megteremtjük a létezéshez szük
séges anyagi feltételeket. Fontos, hogy érezzük, 
képességeinkhez mérten megtettünk mindent, 
és ha sikert érünk el, azt meg tudjuk osztani 
valakivel, akinek az éppen olyan fontos, mint 
nekünk. A siker magában foglal mindent: 
közösségi, intellektuális, érzelmi és szexuális 
eredményeket. Az együttélés nem csupán gaz
dasági szerződés, habár sok házasság, amely 
valaha többnek ígérkezett, az évek során 
fokozatosan elszürkül, végül nem marad más, 
ami összetartsa, mint a pénz.

A magány gyötrelmeit a házasemberek sok 
esetben házasságon kívüli kapcsolattal kívánják 
feloldani. Sehol sem készül statisztika arról, 
hogy hány házasságban élő ember tart fenn 
titkos szerelmi kapcsolatot. Mentalitásunk 
prűdsége eredményezi azt a hallgatólagos tár
sadalmi megállapodást, amelynek alapján ezeket 
a témákat nem érintjük. így aztán, ha valaki 
olyan helyzetbe kerül, hogy élettársi kapcsolatán 
belül valamilyen okból elmagányosodik, sehova 
sem fordulhat segítségért.

Milyen a középkorú emberek magánya?
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„Épp vásárlásból jöttem haza, amikor megtaláltam egy 
kis cetlit, amelyből megtudtam, hogy a féljem elhagy, és 
mással akar élni” -  idézi fel egy elvált, magányos középkorú 
hölgy.

JVem hittem a szememnek. Először feldühödtem, aztán 
elkeseredtem. Még sohasem éreztem, milyen az, amikor be
csapják az embert. Úgy éreztem, hogy ezt igazán nem 
érdemeltem meg. Hűséges feleség voltam húsz éven át 
Elnyűttnek éreztem magam. Mintha bemocskoltak volna. 
Kiderült, hogy az új nő húsz évvel fiatalabb nálam, olyan 
fiatal, hogy a lányom is lehetne. Később megpróbáltam 
beszélni a férjemmel meg vele is... Kész lettem volna akár tér
den állva is könyörögni, hogy hagyja békén a férjemet. 
Három évvel válásunk után már nevettem, amikor erre visz- 
szagondoltam. A férjem nem akart engem, nem akarta, hogy 
a közelében legyek, és én rájöttem, hogy valójában én sem 
akartam őt Ha most visszagondolok, mi ketten mindig külön 
utakon jártunk, csak én nem vettem észre, hogy mennyire 
magányos vagyok mellette. "

Ha eltekintünk a mentalitás erkölcsi prédiká
cióitól, el kell ismernünk, hogy bár ezek a titkos 
viszonyok sok boldogtalanságot okozhatnak, 
ugyanakkor határtalan öröm forrásai is lehet
nek. Az embernek szüksége van szerelemre, 
szeretetre, és amikor azt hiszi, már rég elfelej
tette, mi is a szerelem, egy házasságon kívüli 
kapcsolat újból ráébresztheti az izére. A legtöbb 
házasságon kívüli kapcsolatnak valószínűleg 
inkább a szerelem, mint a szex az oka. De az 
előbbi sokkal veszélyesebb is, mint az utóbbi. Az 
érintettek gyakran hajlamosak elfeledkezni 
arról, hogy az ilyen viszonyok nemcsak titokban 
kezdődnek, de titokban is érnek véget. És a sza
kítást követő magány és elszigeteltség sokszorta 
kínzóbb, mint azelőtt volt, mivel most még szín
lelni is kell, hogy nem történt semmi, minden a 
legnagyobb rendben van. Ha az illető választása 
az, hogy mégiscsak kitart a számára már jól
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ismert házasságon belüli magánya mellett, nincs 
sok választása: a legtöbb, amit tehet, hogy meg
tartja jó emlékezetében a szép emlékeket, és 
belenyugszik, hogy elmúlt ugyan, de megérte az 
áldozatot. Feltéve, ha valóban megérte.

Amennyiben egy házasságnak vége szakad, 
mert a felek elválnak, és külön költöznek, az 
nem annyira az oka, mint inkább a kiteljesedése 
a magány állapotának. A legnehezebb helyzet
ben az egyedülálló szülők vannak: akiknél a 
kisgyermekek vannak, akiket fel kell nevelni. És 
ez egyáltalán nem könnyű feladat, mert a hosszú 
időn át tartó partnerhiány, a valakihez való 
közelségérzés hiánya az önbizalom megingá
sához vezet, nem ritkán az önmegvetés, önutálat 
érzésének kíséretében. Gyakran cserélné el az 
ember ezt az állapotot egy szerelmes partner 
gyengédségéért, akihez hozzásimulhat, akivel 
testét-lelkét megoszthatja. Sokukban a szexua
litás miatt érzett lelknsmeret-furdalás összeüt
közésbe kerül a vággyal, hogy ezekben az érzé
seknek érvényt szerezzenek. Ha valakit megfosz
tanak a kölcsönös gyengédség és szenvedély 
élményétől, kételkedni kezd emberi értékeiben. 
Ezután jön a lassú megadás és máris elérkez
tünk a magány második stádiumához. A szex 
önmagában persze nem helyettesítheti a szerel
men alapuló szexualitást, de nyugodtan ismer
jük el, hogy sok ember számára még ez is jobb a 
semminél.

A társadalom képmutatásával, kettős 
értékrendszerével pedig egyszerűen nem kell 
törődni. És a lelkiismeret-furdalással sem.

Ahhoz, hogy folyamatosan megéljem énem 
bizonyosságát, folyamatosan kellenek a vissza
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jelzések. Ha ez elmarad, elkerülhetetlen az erre 
az életformára oly jellemző depresszió megje
lenése. A magány és a depresszió elválaszthatat
lan páros.

Mindenekelőtt azonban hasznos leszögezni, 
hogy a depresszió nem törvényszerű velejárója a 
magánynak, bár ennek sokan az ellenkezőjét 
vallják. Ez még akkor is így van, ha „megfelelő” 
tartalommal nem is sikerül mindig kitölteni és 
feltölteni a mindennapokat.

A tartalom azonban segít nem tudatossá 
tenni, elfojtani a „magammal való szembesü
lést”, azt, hogy „lássam az egyedüllétet, a magányt”. 
Hasznos tehát ezt a védekező mechanizmust 
használni, még ha önámításnak tűnik is. Még ha 
olyan is, mint a drog vagy az alkohol; míg hatása 
jelen van jó, a kijózanodást követően azonban 
annál feketébbnek tűnik minden.

Az ismétlési kényszer (valahol mélyen a tudat 
alatt: „akarom, hogy jó legyen!”) azonban újabb 
és újabb tartalmiak, kapcsolatok felé irányít ben
nünket, fontos hát ezeket a „lüktetéseket meg
hallani”. A valakihez való tartozás iránti igény a 
születéstől kezdve jelen van, tartozni valahova- 
valakihez, olyan belső késztetés, ami nem tör
lődik ki a magány keretei között sem. El lehet 
fojtani ugyan, de kitörölni nem. Azonban, hogy 
egy kapcsolat hogyan fogad be, az mindig az 
egyéntől is függ. Az adok-kapok egyensúlya 
elvén működik. Ha közelitek, adok, akkor elfo
gadhatnak és kaphatok. A félrehúzódás, a 
bezárkózás olyan magatartásforma, amely a 
partnert megzavaija, szorongást kelt, bizonyta
lanságot a másként viselkedés miatt. Ez pedig 
dühöt, haragot, amit a másik úgy él meg, hogy:
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„ha Te egyedül nem akarod, akkor mi hogyan 
segítsünk”.

A depresszió önértékelési zavarral, kisebb
rendűségi érzéssel is jár: „nem vagyok olyan, 
mint a többi, nem vagyok képes arra, mint a 
többi ember; nekem csak a gyász juthat osztály
részül; nekem nem szabad örülnöm...” Mind
ehhez pedig gondolkodási zavar társul: „ren
geteg hibát vétettem eddigi életem során, 
megérdemlem hát, hogy most bűnhődjek, hogy 
kitaszítsanak, hogy magányra ítéltessek...”

Könnyű meglátni, hogy mindezek a gondola
tok és érzések hátterében egy sajátos múlt felé 
fordulás húzódik meg. A magányos ember szá
mára mintha a jelen és a jövő idő megszűnne 
létezni. A horizont beszűkült, egysíkúvá, egyide
jűvé vált. Sehogyan sem tud megküzdeni a múlt
ban vétett hibákkal, rögeszmésen ragaszkodik 
hozzájuk, mint olyanhoz, ami csak az övé, abban 
mások nem vettek részt. A kétszemélyes élethely
zeteket szinte egyszemélyesíti: „csak én vagyok a 
hibás, amiért az akkor és úgy történt...” 
Megpróbálja a lehetetlent: az itt és mostban 
megoldani az akkor és ott tévedéseit. Ez a 
grandomán vállalkozás azonban -  amit az ideal
izált én motivál: „én csak jó lehetek és tökéletes, 
nekem nem szabad tévednem” -  kivitelezhetet
len, hiszen az akkor és ott sohasem változ
tatható olyanná, mint az itt és most. Az onnan 
szerzett tapasztalat azonban mindig használható 
a jelenben is meg a jövőben is. Ez az, amit 
tudatosítani kell.

Gyakran hangzik el a kérdés -  hangosan, 
vagy csak legbelül -, hogyan maradhat egyedül 
az ember a tömegben, a közösségben. Bizonyára

183



nagyon sok konkrét okot lehet találni erre ma
gyarázatként, valahol a háttérben azonban 
mindig van egy nem tudatos irányultság, 
késztetés, amely ilyen irányba viszi a közösség 
és az egyes ember kommunikációját. Úgy tűnik, 
mind a két fél hozzájárul ehhez.

Nemegyszer tapasztalni, vagy legalábbis lát
szik úgy, hogy a ma embere akkor érzi bizton
ságban egzisztenciáját, ha a mindennapi kom
munikációja érzelemnélkülivé, mások iránt érzé
ketlenné válik, ha nem figyel oda sem maga, sem 
mások érzelmeire. Ha merevvé, robotszerűvé, 
hideggé és elutasítóvá válik mindennapi léte
zésében. Úgy érzi, ezt diktálják a modem idők 
viharai. Az „ember embernek farkasa” állapot ez, 
amelynek megélése az, amit a tömeg önmagán 
belül gerjeszt.

És ennél a pontnál máris találkozunk egy 
olyan jelenséggel, amit már csecsemőként 
elkezdünk magunkba építeni. Nevezetesen az, 
hogy „legyél olyan, mint a többi ember, mert 
csak akkor leszel jó!” Ha másként reagálsz, mint 
az átlag, a tömeg, akkor számolni kell az elu
tasítás, a kitagadás, kitaszítás veszélyével, azzal, 
hogy rossznak minősíttetsz, amiért súlyos bün
tetésjár. Ez a félelem az, amely a közösségben az 
érzelemnélküliséget futótűzként tudja terjesz
teni. Még ha lennének is a tömegben „szabad 
receptorok”, amelyek fogni, érzékelni tudnák az 
érzelem hullámait, a félelem a másságtól álla
pota képes lebénítani azokat. így történhet meg, 
hogy a közösség teljesen vakká válik a magányos 
ember részéről érkező jelzésekre.

Megbomlott értékrendszerünkben a magány 
segélykiáltása elvész a profithajsza viharában.
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Úgy tűnik, a tömeg számára egyre inkább a pro
fit fetisizálása válik szent dologgá. Az ember, 
mint érték pedig egyre jobban elhomályosul, 
egyre kevésbé körvonalazott. De vajon mennyire 
törvényszerű ez?

Az egyes ember magár amaradottságát, 
magányát nagyon sokszor magánügyként kezeli. 
Mégpedig olyan formában, hogy az esetleges 
odafordulásokat is elutasítja, „nem kell a segít
ség, az értem való tenni akarás, ez az én ügyem, 
az én dolgom”. Említettem már, hogy erre a 
közösség legtöbbször hogyan reagál. Hasznos 
azonban azt is tudni, hogy a magány nagyon sok 
regresszív lelki tartalmat hoz felszínre, olyan 
viselkedésformát, amely a személyiségfejlődés 
korai szakaszában -  a gyerekkorban -  van jelen: 
ha egyedül hagynak, visszahúzódok, magamba 
zárkózom, megbüntetem magam, mert rossz 
voltam és azért maradtam egyedül. Ez a 
regresszió az, ami visszafojtja a segélykiáltás 
erejét. Márpedig ha nem szólunk elég hangosan, 
a viharban elvész a hangunk. Az üvöltő szelek 
csak abba tudnak belekapaszkodni, ami létezik, 
ami jelzi, hogy van.

A magány magatartásbeli elváltozás. Alapve
tően a többi emberrel való kommunikációképte
lenségből fakad. A képességnek ez a hiánya egyre 
súlyosabb károkat okoz a magányos ember 
személyiségében. A személyiségnek azok a ré
szei, amelyek fontos szerepet játszanak a kölcsö
nös kapcsolat kiépítésében, egy idő után nem 
funkcionálnak tovább. A magány tehát fokoza
tosan súlyosbodó betegség, amely fokról fokra 
gyengíti az egyén magatartásbeli attitűdjét,
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aminek eredményeként megrendül az egészsége, 
és a depresszió kíméletlenül rátelepszik.

Gyermekkorunkban mindannyian megta
nuljuk, hogy ne mutassuk ki szabadon, amit 
érzünk, megtanuljuk elrejteni érzelmeinket. Ha 
például mérgesek vagyunk, igyekszünk nem 
mutatni. Sőt, gyakran nem merjük mutatni. A 
félelmünket is elrejtjük, mert csak rontanánk a 
helyzetünkön, ha másiknak tudomására hoznánk, 
mit érzünk iránta valójában. Lassan megtanuljuk, 
hogyan kell haragunkat és félelmünket befelé 
fordítani. Ahelyett, hogy másokra lennénk mérge
sek, dühünket magunk ellen fordítjuk. Ahelyett, 
hogy szembenéznénk félelmeinkkel, megfutamo
dunk magunk elől. Mivel nem tudjuk megoldani, 
inkább magunkba rejtjük a konfliktust. Egy idő 
után úgy reagálunk minden bajra, minden kívül
ről jövő stresszre, hogy elfojtjuk feszültségünket. 
Később esetleg sikerül ezt a feszültséget felolda
nunk, de az esetek döntő többségében erre képte
lenek vagyunk.

A magányos emberek ezért tele vannak a 
hosszú évek során felgyülemlett konfliktusokkal, 
szorongásokkal. A kezdetben önvédelmező mecha
nizmusok átfordulnak önromboló tendenciákba, 
így következik be a magány.

Ha az ember nem kap elegendő szeretetet 
mindennek, amit tesz, kétségessé válik az értéke. 
Ha nem kap elég szeretetet, félelem és indulat 
vesz rajta erőt. De indulatból senkit sem lehet 
arra kényszeríteni, hogy szeressen, a félelem pedig 
azt eredményezi, hogy a másik nem tudja, hogyan 
közeledjen. Megfelelő közelség hiányában viszont 
nem tudjuk kimutatni félelmünket, haragunkat. 
De attól, hogy nem mutatjuk ki, még nem múlik 
el. Ráadásul a magányban ezek a folyamatok
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titokban zajlanak le bennünk, ami még csak 
növeli a magányosságot.

Csak egyetlen dolog segít, és ez a szeretet. 
Persze, aki nem magányos abból sem hiányzik a 
félelem és az indulat, néha megfutamodik ő is. 
De szeret, annak ellenére, hogy fél. Engedi, hogy 
a szeretet feloldja. A szeretet elfogad bennünket 
olyannak, amilyenek vagyunk. Ha azt gondoljuk, 
hogy csak jó cselekedeteinkkel érdemelhetjük ki 
a szeretetet, nem fogadjuk el magunkat 
hibáinkkal együtt, állandó önfegyelemre kény
szerítjük magunkat, amitől képtelenek leszünk 
feloldódni a kölcsönös szeretetben. Ha csak arra 
törekszünk, hogy ésszerűen együtt éljünk adott 
helyzetünkkel, határt szabunk a szeretetnek, amit 
mások iránt érezhetünk, és csak módjával tudjuk 
ennek jelét adni. Olyan világban élünk, amelyben 
az emberek nem engedik szabadjára pozitív érzé
seiket. Számtalan ember él környezetünkben, aki 
nem mer túlságosan sokat adni, és nem mer túl
ságosan sokat elfogadni. Igyekszik az ésszerűség 
határain belül maradni.

Mindannyian azon dolgozunk -  tudatos ez 
vagy sem -, hogy felépítsük és megőrizzük 
magunkban értékeinket, hogy azok fennmarad
janak. Egyedül ehhez nem vagyunk elegendőek, 
mert ha egyedül maradunk, minden élményünk, 
minden ötletünk, minden tehetségünk és min
den tudásunk egyedül tűnik el velünk. De ha 
ennek csak egy kis részét meg tudjuk osztani, az 
a kis rész, még ha rövid ideig is, de tovább él 
valakiben.
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Irányt mutató veszteségeink
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Az életet veszteséggel kezdjük. Kizáratunk az 
anyaméhből, végérvényesen elveszítve azt az 
egybeolvadást, amelyet aztán egész életünkön át 
igyekszünk újra megszerezni. Tehetetlen, síró, 
szopó csecsemők vagyunk. Anyánk közénk és a 
világ közé állva megvéd a bennünket elöntő 
szorongástól. Soha semmire és senkire nem 
leszünk annyira rászorulva, mint életünknek 
ebben a szakaszában anyánkra.

Már életünknek ebben a korszakában 
megkezdődik a lemondások hosszú folyamata, 
amelynek során lépésről lépésre feladjuk mind
azt, amit fel kell adnunk ahhoz, hogy különálló 
emberi lények legyünk.

Nagyon nehéz kialakítani saját elkülönült 
önmagunkat, elkülönülni, különválni anyánktól 
fizikailag és érzelmileg, egyedül képviselni 
magunkat a külvilág felé, elkülönültnek érezni 
magunkat belül. Vannak veszteségek, amiket 
megkerülhetetlenül el kell szenvednünk, hogy ez 
bekövetkezhessék.

Anyánk jelenléte a biztonságban levést jelen
ti. Az elvesztésétől való félelem az első rettenet -  
a szeparációs szorongás -, amit megélünk. 
Átéljük az elhagyást. Anyánk magunkra hagy 
bennünket, mielőtt még felfognánk, hogy vissza 
fog térni. Elhagy bennünket, hogy dolgozni men
jen, bevásárolni menjen, szabadságra menjen, 
vagy csak nincs ott, amikor szükségünk lenne
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rá. Elhagy bennünket azért, mert van saját 
különálló élete, és meg kell tanulnunk, hogy 
nekünk is meglegyen a magunké. Kétségtelenül 
túléljük a rövid és átmeneti távolléteket. De ezek 
a távollétek olyan félelemre tanítanak meg ben
nünket, ami rajta hagyja bélyegét egész életün
kön. Olyan fájdalom ez az elhagyás, mintha olaj
ban meghempergetve felgyújtottak volna ben
nünket. A fájdalom nagysága szinte elképzel
hetetlen. A gyógyulás nehéz és lassú, a seb pedig 
maradandó.

Körülbelül féléves korban alakul ki a csecse
mőben a belső kép a hiányzó anyáról. Ha a cse
csemő már kötődik anyjához, akkor minél fiata
labb ő maga, annál rövidebb az időtartam, amely 
elég ahhoz, hogy anyja távollétét végleges veszte
ségként élje át. Hároméves korára képes csak 
eljutni abba az állapotba, hogy megértse, távol
lévő anyja egy másik helyen van, és vissza fog 
térni hozzá. De a várakozás még így is végtelen
nek tűnhet -  örökkévalónak. Mert figyelembe 
kell venni azt is, hogy az idő az életkor előreha
ladtával felgyorsul. Életünk első szakaszában az 
időt egészen másként mérjük: egy óra egy egész 
napnak tűnik, egy nap egy hónapnak, egy hónap 
pedig örökkévalóságnak. Nem csoda hát, hogy 
gyermekkorunkban úgy gyászoljuk távollévő 
anyánkat, ahogyan felnőttkorban halottainkat.

A hiány nem szeretőbbé, hanem kétség- 
beesetté tesz bennünket.

De az elválások még gyermekkorban sem el
kerülhetetlenek. A legtöbb normális elválás, ami 
egy szeretetteljes kapcsolat közegében történik, 
nem hagy mély sebet bennünk. Láthatjuk, hogy 
a dolgozó anyák és csecsemőik között szeretettel
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teli kötődés alakulhat ki. De ha az elválások 
veszélybe sodoiják ezt a korai kötődést, akkor 
szinte lehetetlenné válik a bizalomra való képesség 
kialakulása. Nem tudjuk kialakítani magunkban 
azt a meggyőződést, hogy életűnk során meg
találjuk azokat az embereket, akik beteljesíthetik 
vágyainkat. Ha első kapcsolataink megbízhatat
lanok, sérültek vagy tönkremennek, akkor ezt a 
tapasztalatot felnőttkorban átvihetjük saját gyer
mekeinkkel, barátainkkal, házastársunkkal szem
beni viszonyainkra, elvárásainkra is.

A szeparációs szorongás fájdalmas élmény. 
Ahhoz nem vagyunk elég hatalmasak, és nem is 
leszünk soha, hogy kifogjunk a halálon, meg 
tudjunk akadályozni minden elválást, de kiala
kíthatunk olyan stratégiákat, amelyekkel meg
védhetjük magunkat az elszakadás fájdalmától.

Az érzelmi távolságtartás az egyik ilyen lehet
séges védekezés. Nem veszíthetünk el valakit, 
akit szeretünk, ha nem szeretünk senkit. Az a 
gyerek, aki újra meg újra átéli az anyja utáni 
vágyat, és újra meg újra csalódnia kell, mert az 
anyja nem jön hozzá, megtanulhatja, hogy a 
szeretet túl sok fájdalommal jár. Későbbi kap
csolataiban nagyon keveset fog kérni, és nagyon 
keveset fog adni, érzelmileg távol marad.

A veszteség élményének átélése elleni 
védekezésnek egy másik módja lehet az a 
kényszeres szükséglet, hogy örökösen más 
emberekről gondoskodjunk. Ahelyett, hogy átél
nénk a fájdalmat, azokon segítünk, akiknek fáj 
valami. Segítésünkkel enyhítjük saját régi 
tehetetlenségünket, és azonosulhatunk azzal, 
akiről gondoskodunk.
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Ismét más stratégia, hogy túl korán igénylünk 
függetlenséget. Túl korán tanuljuk meg a véde
kezést az ellen, hogy túlélésünk mások segít
ségétől vagy szeretetétől függjön.

A veszteségélmények eltorzíthatják az élettel 
szembeni elvárásainkat, válaszainkat. Eltorzít
hatják azt a képességünket, hogy életünk későb
bi veszteségeit megfelelően fel tudjuk dolgozni. 
Lehet, hogy a hiányérzet többé nem hagy el ben
nünket, velünk marad, amíg csak élünk. Szük
ségszerű veszteségeink sorozata azonban 
elkezdődik.

De csak így tudunk az önálló énné levés 
útjára lépni.

Minden későbbi veszteségélményünkben az 
eredeti veszteséget éljük újra, azokat a veszte
ségélményeket, amelyek első alapkapcsolatunk
ban, az anya-gyermek kapcsolatban értek ben
nünket. Ennek végső soron az az oka, hogy 
mielőtt a mindennapi élet kikerülhetetlen elválá
saival és veszteségeivel szembesülnénk, anyánk
kal egyfajta egységben létezünk. Ez az állapot a 
határnélküliség állapota, az én-te összeolvadása, 
a harmonikus egység.

Az elszakadás veszélyes, de mi mégis egyre 
távolodunk. Az alapvető vágy, hogy önmagunkká 
váljunk, éppen annyira erős, mint az, ami az 
eggyéválás felé hajt bennünket. Az önmagunkká 
válás igénye, saját elkülönült önmagunk felépí
tésének a vágya. Az elszakadás azon a tudáson 
alapul, hogy az én nem folytonos a tevel. Azon a 
tudáson, ami felismeri a határokat, amelyek kor
látoznak, tartalmaznak, határolnak és meghatá
roznak bennünket. Ezt a tudást meg kell szerez
ni, el kell sajátitatni. Az önmagunkká válás
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kényszerítő ereje ilyen irányba visz bennünket. 
Elkülönült énünk létrejötte azonban nem hirte
len megvilágosodás, hanem egy folyamat ered
ménye. Ez a folyamat lassan halad előre az idő
ben, utazás az egységből az elkülönültségbe. 
Nehéz kételyek között.

Vajon elpusztulok-e, ha elmegyek? Ha elha
gyom, megengedi-e majd, hogy ismét hazatérjek 
hozzá? Életünkben sokszor kell szembenéznünk 
ezzel a dilemmával. Sokszor kérdezzük, hogy 
menjek, vagy mégis maradjak inkább? Milyen 
messzire távolodhatok, ha meg szeretném őrizni 
a kapcsolatot? Pontosan mennyit vagyok képes 
feladni saját magamból a szeretetért, vagy a 
menedékért cserébe?

Életünk bizonyos szakaszaiban esetleg kitar
tunk amellett, hogy „Egyedül akarom csinálni!”, 
„Egyedül akarok élni!”, „Én akarom meghozni a 
saját döntésemet!”. Azután pedig, meghozván 
ezeket a döntéseket, esetleg halálra rémülünk, 
mert egyedül találjuk magunkat.

Ezt követően talán, valamilyen felnőttes 
módon újra megpróbálunk közelíteni anyánk
hoz. Magunknak követeljük figyelmét, udvaro
lunk neki, megpróbáljuk újra birtokba venni, 
hogy megszüntessük a különvalóság szoron
gását. Azt érezzük: „Ne szűnj meg szeretni engem, 
mert talán mégsem leszek képes egyedül boldo
gulni”. Azt kiáltjuk, hogy „Segítség!”. Másrészt 
pedig nem akarunk segítséget elfogadni. Vagy 
még inkább egyszerre akarjuk, és nem akarjuk. 
Ezekkel az ellentmondásokkal megterhelve 
szorosan belekapaszkodunk anyánkba, és 
ugyanakkor ellökjük magunktól. Követjük, mint 
az árnyék, és menekülünk tőle. Ragaszkodunk
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saját mindenhatóságunkhoz, és dühöngünk 
tehetetlenségünkön, fokozódnak szeparációs 
szorongásaink. Vágyunk az édes egybeolvadás
ra, de rettegünk az elnyeléstől. Vágyunk, hogy 
anyánké legyünk, de ugyanakkor saját magunké. 
Előremegyünk, majd meghátrálunk -  az ambiva
lencia állapota ez, amit az elkülönültségbe tart
va elkerülhetetlenül megélünk. A változást meg 
kell szenvedni. A második életévünk vége felé 
aztán, mindegyikünk a maga módján, elkezdjük 
megoldani ezt az újraközelítési krízist. Kialakí
tunk egyfajta, számunkra kényelmes és opti
mális távolságot anyánktól. Megtaláljuk azt a 
távolságot, ahol pszichológiai értelemben véve 
képesek vagyunk egyedül létezni. Ennek a távol
ságnak a megtalálása a felnőttkori leválás alap
ja. Ha ezt nem sikerül megtalálnunk, anyánkon, 
szüleinken függve élhetjük le életünket.

Az egységből az elkülönültségbe való utazá
sunk következő szakasza az, amelynek során 
megszilárdulnak a saját magunkról és másokról 
alkotott képeink. Ami jókora munkát igényel 
tőlünk. Éretlenebb korunkban ugyanis képte
lenek vagyunk felfogni azt a furcsa tényt, hogy 
ugyanazok a személyek, akik jók hozzánk, más
kor lehetnek rosszak is. Ennek következtében a 
róluk, elsősorban az anyánkról alkotott belső 
képeink, éppúgy, mint a saját magunkról alko
tott belső képeink, kétfelé vannak hasadva.

Van egy jó énünk. Én egy abszolút csodálatos 
személy vagyok, állítja ez a kép.

Van ugyanakkor egy totálisan rossz énünk. 
Én egy rohadék vagyok, mondja ez a másik kép 
önmagunkról.

196



Van egy belső képünk a tökéletesen jó 
anyáról, aki mindent megad nekünk, amire csak 
szükségünk van.

De van egy képünk a rossz anyáról is, aki vi
szont mindent megtagad tőlünk, amire szük
ségünk lenne.

Az élet korai szakaszában a szétválasztás 
általános. Védjük a jót azzal, hogy távol tartjuk 
tőle a rosszat. Fokozatosan tanulunk meg együtt 
élni ambivalenciáinkkal, ami fokozatosan vezet 
oda, hogy megtanuljuk összestoppolni a hasadást.

A gyermeteg, félelemteli, fekete-fehér leegy
szerűsítéseink feladása, és a való élet nehéz 
kétértelműségéinek elfogadása is szükséges 
veszteségeink egyike.

Ahhoz, hogy az én kialakuljon, le kell monda
nunk az anyánkkal való egység boldogságáról, a 
rendíthetetlen biztonság illúziójáról, és arról az 
egyszerűsített világmegélésről, hogy a jó csak jó, 
a rossz pedig rossz. Ahhoz, hogy önmagunkká 
váljunk, be kell lépnünk a magány, az erőtlenség 
és az ambivalencia világába.

Korai identifikálódás, azonosulás nélkül ez 
nem megy. Az azonosulás, énünk felépítésének 
egyik központi mechanizmusa.

Első identifikációink mindenre kiterjedők. A 
későbbiekben már csak részlegesen és szelek
tíven azonosulunk. Mintha azt mondanánk, 
hogy „ebben a dologban hasonlítani akarok hoz
zád, de másban nem”. Azok az emberek, akikkel 
azonosulunk, pozitív vagy negatív értelemben 
mindig fontosak nekünk. Bár rendszerint tuda
tosan határozzuk el, hogy erre vagy arra a tanár
ra, vagy éppenséggel filmsztárra szeretnénk 
hasonlítani, a legtöbb identifikálódásunk nem 
tudatos. Tudattalanul megy végbe.
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Különböző okokból azonosulhatunk egy 
másik emberrel, rendszerint több okból. Gyak
ran azért azonosulunk, hogy feldolgozzunk egy 
veszteséget, hogy megőrizzünk magunkban 
valakit, akit el kell hagynunk. Vagy aki meghalt. 
Azáltal próbáljuk megőrizni, hogy sajátunkká 
tesszük az öltözködési stílusát, modorát, 
szójárásait, egyéb, bármely tulajdonságát.

így aztán egy középkorú férfi elkezdhet bajuszt 
növeszteni, miután elvesztette bajuszos apját.

Az egyetemista a gépészeti tanszékről átirat
kozik a pszichológiai tanszékre, miután pszi
chológus anyja meghalt.

A nem templomjáró félj rendszeres misehall
gatóvá válhat, miután mélyen vallásos feleségét 
elveszítette.

És még számtalan példán látható ez.
Az azonosulásnak persze nem feltétele, hogy 

veszteségeink halálosak legyenek. A felnöve
kedés mindennapi veszteségei is elegendőek ah
hoz, hogy fontos azonosulásokat indítsanak el. 
Az identifikáció egyszerre szolgálja a függést és a 
leválást. Az azonosulás folyamata gyakran tar
talmazza az állítást: „Nincs szükségem arra, 
hogy te tedd meg. Majd megteszem én magam”. 
Az azonosulás teszi lehetővé, hogy kapcsolataink 
fontos szempontjairól lemondjunk, azáltal, hogy 
mintegy magunkba olvasztjuk ezeket a szem
pontokat. Azonosulunk mindazokkal -  átmeneti
leg vagy tartósan -, akiket szeretünk, irigylünk 
vagy csodálunk. De azokkal is, akikre harag
szunk, vagy akiktől függünk.

Az „agresszorral való azonosulás” jelensége 
azokban a frusztrált, tehetetlen helyzetekben jön 
létre, ahol egy nálunk nagyobb, erősebb vagy
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hatalmasabb személy kontrollja alá hajt ben
nünket. A „Ha nem tudod legyőzni, csatlakozz 
hozzájuk” szellemében megpróbálunk hasonlí
tani azokra, akiket gyűlölünk és félünk, remélve, 
hogy így magunkévá téve hatalmukat, képesek 
leszünk megvédeni magunkat attól a veszélytől, 
amit éppen ők jelentenek a számunkra.

Ennek az agresszorral való védekező azono
sulásnak a számlájára irható, hogy a megrontott 
gyermek felnőtt korában maga válik gyermekek 
megrontójává.

Az azonosulás lehet aktív, vagy passzív, 
szeretetteljes vagy gyűlölködő, jobbító vagy éppen 
ártó. Azonosulhatunk a másik indulataival, 
érzelmeivel, teljesítményeivel, készségeivel, stílu
sával, céljaival, hajviseletével, vagy akár fájdalmá
val. Az évek során, miközben módosítjuk és meg
próbáljuk valamilyen harmóniában egyesíteni 
ezeket a különböző azonosulásokat, melyek 
magukba foglalják nemi identifikálódásunkat, val
lással, társadalmi réteggel, kiváló és visz- 
szataszító tulajdonságokkal való azonosulá
sainkat, mindig maradnak az énünknek olyan 
egyéb részei, amelyeket el kell utasítani.

Ezeknek a lehetséges én-daraboknak a fela
dása szükséges veszteségeink egyike. De az identi
fikáció eredményezi azt az önmagunkkal való azo
nosságot, ami tartalmazza azt, amik vagyunk, és 
azt is, amik nem vagyunk. Azonosulásainkat is 
magában foglalja, de a különbségeinket is. 
Mindazt, ami a privát énünk.

Autonóm, elkülönült embernek lenni a 
legszebb, de egyben a legmagányosabb állapot. 
Saját magunkat szeretni jó dolog, de... valahogy 
nem teljes. Az elkülönültség édes, de egy rajtunk
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kívülálló, másikkal való kapcsolat még édesebb. 
A mindennapokban való létezésünkhöz közel
ségre és távolságra egyaránt szükség van. Szük
ség van önmagunk teljességére, de az intimitás 
teljességére is.

Amikor anyánk, akit a közös határon belüli- 
ség korszakában ismertünk meg, átváltozik 
elszakadó anyává, akkor elkezdjük megismerni 
a szeretet határait. Megismerjük az árat, amit 
fizetni kell érte. Megismerjük az árat, amit talán 
nem tudunk megfizetni. Megtanuljuk, hogy a 
szeretet néha téved. Megtanuljuk azt is, hogy 
időnként szeretnénk megkapni, de mégsem 
kapjuk meg. Nagyon korán felfedezzük azt a 
szenvedélyes intenzitást, amit a szeretet, a 
szerelem adni tud. De a fájdalmat is. Ezt az 
élményt aztán a későbbi életünkben újra és újra 
megismételjük. Időnként talán még tudatosodik 
is bennünk: már megint ugyanazt csinálom...

Az emberi természetben benne van az 
ismétlés kényszere.

Ez az, ami hajt bennünket, hogy újra és újra 
megismételjük, amit előzőleg tettünk, hogy 
helyreállítsuk létünknek egy korábbi állapotát. 
Hajt bennünket, hogy ősi vágyainkat és az 
ellenük való védekezéseinket átvigyük a jelenre. 
Akiket szeretünk, és ahogyan szeretünk, az 
ismétlés -  korai tapasztalataink, élményeink 
tudattalan megismétlése, még akkor is, ha az 
ismétlés fájdalommal jár.

A kisfiú például újra játszhatja tehetetlen
ségét, mint passzív, alárendelő férj. Eljátszhatja 
dühét, mint feleségbántalmazó. Választhatja 
anyja szerepét is, és akkor hideg, távolságtartó 
férj válik belőle. Vagy, akárcsak az apja, sorsára 
hagyhatja családját.

200



De a kisfiú feleségül veheti anyja hasonmását. 
Vagy „idomíthatja” feleségét, amíg csak az olyanná 
nem válik, mint amilyen az anyja volt. Kérhet tőle 
lehetetlent, majd amikor a feleség elutasítja, mély 
elégtétellel mondhatja: „Te is mindig elutasítasz, 
olyan vagy, mint az anyám”. A múltját ismételve ez 
a fiú megismételheti haragját, sértettségét vagy 
gyászát. Az is lehet, hogy azokat a taktikákat fogja 
ismételni, amelyekkel annak idején elégtételt vett 
magának.

Megismétli a múltat.
Sok férfi anyjától való függőségének a 

tagadását ismétli meg a nőkkel való későbbi 
kapcsolataiban, és sok lány ismétli meg apjától 
való függőségének tagadását a férfiakkal való 
későbbi kapcsolatában. Ez megnyilvánulhat a 
partner iránti szexuális érdeklődés teljes hiá
nyában, de megnyilvánulhat a fellobbanó szere
lem, majd gyors szakítás örökös ismétlésében is.

Teljesen érthetőnek tetszik, ha az örömteli 
múltat ültetjük át a jelenbe, a korábbi napok 
örömeit ismételjük. Szerelembe esünk azokkal, 
akik első szeretteinkre emlékeztetnek. Újraját
szunk egy olyan játékot, ami először is jólesett. 
Ha apuka valóban olyan csodálatos volt, akkor 
miért ne akarna a lányacskája pontosan egy 
olyan férfihoz feleségül menni, mint az apuka. 
Ha anyuka valóban olyan csodálatos volt, akkor 
miért ne akarna a fiacskája egy pontosan 
ugyanolyan nőt feleségül venni, mint amilyet 
édesapja is feleségül vett annak idején.

Ha a jót ismételjük, az természetesnek lát
szik, érthető. De nagyon nehéz megérteni, hogy 
miért ismételjük azt, ami fájdalmas. Talán ezt 
értelmezhetjük kétségbeesett erőfeszítésként,
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ami arra irányul, hogy újraírjuk, meg nem 
történtté tegyük a múltat. Ismételjük és újra 
ismételjük, abban a reményben, hogy a kimene
tel ezúttal más lesz. Ismételjük a múltat -  azt a 
korszakot, amikor tehetetlenek voltunk, mások 
cselekedeteinek tárgyai -  azért, hogy ezúttal 
megpróbáljuk uralni és megváltoztatni, ami 
megtörtént.

Ha a fájdalmas élményeket ismételjük, akkor 
nem hagyjuk békén a múlt kísérleteit. Valami 
olyasmit szeretnénk, ami nem teljesülhet. Fel 
kell adnunk a reményt. Engednünk kell elmúlni.

Nem válhatunk újra gyermekké, nem nyer
hetjük el, amire akkor olyan hevesen vágytunk. 
A napok, amikor megkaphattuk volna, vissza
fordíthatatlanul elmúltak. Vannak szükség
leteink, amelyeket különböző módon elégíthe
tünk ki, olyan módokon, ami újfajta tapasztala
tokat eredményez. De mindaddig, amíg nem 
tudjuk meggyászolni és feladni a múltat, addig 
arra vagyunk ítélve, hogy ismételjük azt.

A veszítés előremutat. Oda, hogy felnövünk.
Felnőni annyit jelent, mint feladni gyer

mekkorunk legdrágább álmait. Felnőttnek lenni 
annyit jelent azzal a tudással, hogy ezek az 
álmok soha nem válthatók valóra. Felnőttnek 
lenni annyit jelent, mint birtokába lenni mind
annak a bölcsességnek és képességeknek, ame
lyekkel, a valóság szabta keretek között, megsze
rezhetjük mindazt, amit akarunk. A valóság 
szabta keretek pedig egyenlők a hatalom és a 
szabadság korlátozottságával, és kapcsolataink 
tökéletlenségével.

Egészséges felnőttként képesek vagyunk 
arra, hogy elviseljük, ha elhagynak bennünket,
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és azt is, ha mi hagyunk el másokat. Bizton
ságosan túléljük ezeket a krízishelyzeteket a 
saját erőnkből. De képesek vagyunk arra is, 
hogy elkötelezzük magunkat, hogy közel kerül
jünk másokhoz. Képesek vagyunk elvegyülni és 
kiválni, együtt lenni, és egyedül lenni. Ki tudunk 
alakítani olyan kötődéseket, amelyek a kölcsö
nösségen alapulnak. Egészséges felnőttként biz
tosak vagyunk abban, hogy szerethetőek va
gyunk, értékesek és valódiak. Azonosak vagyunk 
önmagunkkal, ugyanakkor egyedülállóak. Nem 
tartjuk magunkat külső és belső világunk 
passzív áldozatának, tehetetlennek, gyengének. 
Elfogadjuk, hogy életünkért mi magunk vagyunk 
felelősek, mi határozunk saját magunkról. 
Felnőttként az életet egyszerre több nézőpontból 
tudjuk szemlélni. Felfedezzük, hogy egy nagyon 
fontos igazság ellentétje esetleg egy másik na
gyon fontos igazság.

Felnőttként megtaláljuk és élvezzük örömein
ket, de képesek vagyunk szembenézni a fájdal
makkal is, sőt túlélni azokat. Alkalmazkodó 
képességünk lehetővé teszi, hogy elérjük szá
munkra fontos céljainkat. Megtanuljuk, hogyan 
szerezzük meg azt, amit akarunk. El tudjuk 
utasítani tiltott és lehetetlen vágyainkat. Képe
sek vagyunk arra, hogy elfogadjuk a valóságot. 
Hajlandók vagyunk arra, hogy kielégüléseinket a 
való világban keressük. Ráébredünk, hogy 
kívánni nem elég, a fantázia nem melegít, nem 
táplál, nem vigasztal bennünket. Ekkor jelenik 
meg bennünk a valóságérzékelés, ami annyit 
jelent, hogy képessé válunk eldönteni, hogy 
valami valójában ott van-e, vagy sem. Azt jelenti 
ez, hogy bármilyen elevenen képzeljünk is el egy
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vágyteljesülési helyzetet, tudjuk, hogy ez csak a 
saját fejünkben megy végre, nem a külső 
valóságban.

A valóságérzék azt is lehetővé teszi, hogy 
meglehetős pontossággal becsüljük meg saját 
magunkat és a világot is. A valóság elfogadása 
annyit jelent, hogy megbékülünk a világgal, elfo
gadjuk saját korlátainkat és hiányosságainkat. 
Azt is jelenti, hogy elérhető célokat tűzünk ki 
magunk elé. Gyermeki vágyainkkal kompromisz- 
szumokat kötünk. Mert egészséges felnőttként 
tudjuk, hogy a valóság nem kínál tökéletes biz
tonságot, vagy feltétlen szeretetet. Egészséges 
felnőttként azt is megértjük, miközben barátok, 
szeretők, házastársak, szülők vagyunk, hogy 
minden emberi kapcsolat tökéletlen, korlátozott.

Az egészséges felnőtt léttel az a probléma, 
hogy nagyon kevesen vagyunk következetesen, 
minden téren felnőttek. Tudatos céljainkat 
gyakran bénítják meg, fertőzik be tudattalan cél
jaink. A gyermekes, infantilis vágyak, amelyekbe 
fantáziáink révén nyerhetünk betekintést, 
lehetetlen elvárásokkal terhelik meg emberi 
kapcsolatainkat. Ha túl sokat várunk, kérünk 
azoktól, akiket szeretünk, vagy akár saját 
magunktól, akkor nem vagyunk olyan egész
séges felnőttek, mint amilyennek lennünk kel
lene. A felnövekedés időt igényel, és sokáig 
tarthat, amíg megtanulunk egyensúlyt találni 
álmaink és a valóság között.

Kilépve a világba megpróbáljuk megkülön
böztetni az álmokat a tényéktől. Gyerekként azt 
hittük, hogy barátaink akkor a barátaink, ha 
bizalmunk egymás iránt feltétlen, ha ízlésünk, 
céljaink azonosak, ha megoszthatjuk egymással
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legféltettebb titkainkat, ha mi sem természete
sebb, hogy a bajban segítünk egymásnak. 
Egykor azt hittük, hogy a barátaink csak akkor 
lehetnek a barátaink, ha megfelelnek ezeknek az 
elvárásoknak. Felnőttként azonban már feladjuk 
ezeket a romantikus tévhiteket. Még ha sikerül 
is egy, két vagy három „legjobb barátra” szert 
tennünk, akkor is meg kell tanulnunk, hogy a 
barátság legjobb esetben is csak tökéletlen kap
csolat lehet. Mert a barátságot terheli az ambiva
lencia: szeretünk és irigylünk vagy szeretünk és 
versengünk. Vagy az azonos neműekkel folyta
tott barátság többnyire saját, tudattalan sze
xuális tendenciáinkkal való kompromisszum. 
Mert a legjobb barátok is csak bizonyos pon
tokon barátok.

Ellentmondó érzéseink, hogy egyszerre 
szeretünk és gyűlölünk, már legkorábbi kapcso
latainkban kialakulnak. Azokat az érzelmeket, 
amelyeket egykor anyánk, apánk, testvéreink 
iránt éreztünk, felnőttként áttoljuk házastár
sunkra, gyerekeinkre, barátainkra. Barátság
talan érzelmeink persze többnyire a tudatunkon 
kívül maradnak, és a barátságokban a szeretet 
erősebb a gyűlöletnél, az ambivalenciánk miatti 
szenvedést azonban mégsem kerülhetjük el. A 
barátság tágítja látókörünket. Modelleket nyújt 
nekünk, amelyekkel azonosulhatunk. Segít 
abban, hogy hűek legyünk önmagunkhoz, és 
hogy elfogadjanak bennünket. Fokozza önbe
csülésünket, mert elfogadnak bennünket, mert 
azt üzeni, hogy minden rendben van velünk, 
mert számítunk másoknak.

Barátaink nem tökéletesek. Elfogadjuk ezt a 
tényt, sőt büszkék is vagyunk realitásérzé
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künkre. De amikor a szerelemre kerül a sor, 
kitartóan ragaszkodunk illúzióinkhoz, tudatos 
és tudattalan elképzeléseinkhez arról, hogy a 
dolgoknak hogyan kell lenniük. Amikor a 
szerelemre kerül a sor, újra meg kell tanulnunk 
-  akármilyen nehéz is -, hogy hogyan adjuk fel 
elvárásainkat. Ezek az elvárások a serdülőkor 
viharos időszakában alakulnak ki bennünk, 
amikor a szeretet és a szexuális szenvedély 
összetalálkozik, amikor szerelmesek leszünk 
valakibe, aki számunkra minden vágyunk betel
jesülését testesíti meg, és ezt a hiedelmünket a 
szerelem vaksága meg is erősíti.

Legtöbbször ezeknek a vágyaknak a tárgyait 
szeretnénk megtalálni a házastársi, együttélési 
kapcsolatainkban. Megtalálni a múltat, fel nem 
oldott komplexusaink elérhetetlen tárgyát, az 
ellenkező nemű szülőt. Szeretnénk újra meg
találni gyermekkorunk feltétel nélkül szerető 
anyafiguráját, és azt a szimbiotikus egységet, 
amikor az én és a tárgy, önmagunk és a másik 
még egymásba olvad, ahogyan valamikor átéltük 
ezt. Szeretnénk, ha szerelmünk múltbéli 
vágyainkat is beteljesítené egy személyben. És 
néha azért gyűlöljük házastársunkat, mert nem 
elégíti ki ezeket az ősi, beteljesíthetetlen 
vágyakat. Mert nem tud véget vetni elkülönült
ségünknek; mert nem teljesíti a „védj meg, 
egészíts ki, tükrözz engem, légy az anyám” elvá
rásainkat; mert évekig vártunk arra, hogy végre 
„feleségül mehessünk az apánkhoz”, és ő nem az 
apánk.

Természetesen nem azzal a tudatos szán
dékkal kötünk házasságot, hogy apánkkal vagy 
anyánkkal házasodjunk össze. Tudatalattink
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előttünk rejtve marad. De ezek a tudatalatti 
vágyakozások komoly zavarokat okozhatnak 
mindaddig, amíg nem tanuljuk meg, hogy 
különbséget kell tennünk tudatos és elérhető, 
valamint tudattalan és elérhetetlen között. Minél 
később jutunk ennek a tapasztalatnak a birto
kába, annál tovább tartanak kapcsolataink 
ambivalenciái. Van, aki ebből soha nem tud 
kinőni, mert nem tudja elveszíteni, a realitáshoz 
igazítani ősi vágyait.

Kamaszkori szerelmünk saját magunk körül 
forog, és ez a szerelem inkább arról szól, hogy 
megtaláljuk saját magunkat, és nem arról, hogy 
szeretjük a másikat. Idealizáljuk partnerünket. Ez 
az idealizáció néha arra szolgál, hogy úgy tegyünk 
szert bizonyos tulajdonságokra, hogy meghódítjuk 
azt a személyt, akit úgy élünk meg, hogy bir
tokában van ezeknek a tulajdonságoknak. A séma 
a következő: nem vagyok tökéletes, téged foglak 
tökéletességgel felruházni, és a szerelem által 
teszem magamévá a tökéletességet.

A szerelem érett formái felé való haladásunk 
során aztán lassan elkezdjük észrevenni a másik 
személyt a maga valóságában. Képessé válunk 
arra, hogy ráhangolódjunk a másikra, törőd
jünk. Ameddig a szeretett személy ideálokat tes
tesít meg, amiket mi nagyra tartunk, addig ide
álisnak fogjuk tartani kedvesünket, de ez az ide
alizáció együtt él az arról való realisztikus tudás
sal, hogy kit szeretünk. Ez a tudás szembesít 
bennünket csalódásainkkal, rossz érzéseinkkel, 
gyűlöletünkkel. De ugyanez a tudás tesz ben
nünket képessé a hálára is azért, mert a part
nerünkkel, házastársunkkal való együttlétben 
valamit újraélhetünk a gyerekkori szimbiotikus
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boldogságból; mert szeretettnek és megértettnek 
érezzük magunkat.

És idővel szembesülünk azzal a felismeréssel 
is, hogy mi az, amit soha, de soha nem 
várhatunk el a másiktól. Ezek az elveszett 
elvárások pedig szükséges veszteséget jelen
tenek. Ugyanakkor ezek az elveszett elvárások 
azok, amelyekre szerelmünket építhetjük. Ké
pessé válunk a szerelmen és a gyűlöleten túl 
megőrizni azt a tökéletlen kapcsolatot, amit 
együttélésnek vagy házasságnak hívunk, amely
ben szeretett társunk egyben szeretett ellensé
günk is. Az emberi kapcsolatok soha nem nélkü
lözik az ambivalenciát. Hasznos, ha megta
nuljunk, mit tegyünk a „szerelem örökké, a gyű
lölet soha” típusú álmokkal.

Hagyjuk őket elmúlni.
Felnőttként fenntartjuk kapcsolatunkat az 

eredeti családunkkal, mégis küzdünk azért, 
hogy egyben el is különüljünk attól. Meg
próbáljuk a világot saját szemünkkel nézni, nem 
pedig a szülők szemével. Újraértékeljük azokat a 
szerepeket, amelyeket a szüléink tudatosan vagy 
tudattalanul kijelöltek számiunkra. Megőrizzük 
kapcsolatainkat, de sok mindent fel kell adnunk 
ahhoz, hogy saját életünk legyen.

Húszas éveinkben kialakítjuk saját életünket, 
amely független a szüléinktől, vagy legalábbis mi 
azt hisszük, hogy független. Azt az illúziót dédel
getjük magunkban, hogy miután meghoztuk 
önálló döntéseinket, nem vagyunk olyanok, mint 
ők. Legalábbis azokban a vonatkozásokban, 
amelyekben különbözni akarunk tőlük. De 
amikor a harmincas éveinkbe jutunk, felfedez
zük, hogy milyen sok tekintetben hasonlítunk 
szüléinkhez, saját szándékaink ellenére is.
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Kezdjük megismerni saját azonosulásainkat, 
mert félre tudjuk tenni különbözőségünket.

Felismerjük, hogy módszereink tán finomab
bak, de éppen olyan kontrollálni akarók vagyunk, 
mint ők. Ráismerünk magunkban hangszínekre, 
arckifejezésekre, kényszerekre, amelyek apánkhoz 
vagy anyánkhoz tartoztak, és melyeket gyakran 
gyűlöltünk bennünk. Ha felismerjük magunkban 
ezeket a nyugtalanító azonosulásokat szüléinkkel, 
akkor már tettünk egy lépést abba az irányba, 
hogy ne ismételjük meg ezeket. Arra is rájövünk, 
hogy több toleranciával kezelhetjük apánkat és 
anyánkat önmagunkban. Húszas éveinkben arra 
összpontosítunk, hogy miben különbözünk szülé
inktől, harmincas éveinkben inkább ráhangoló
dunk azokra a jellemzőkre, amelyekben osztozunk 
velük.

Amikor mi magunk is szülővé válunk, sokkal 
jobban megértjük, hogy anyánknak és apánk
nak milyen problémákkal kellett szembe
nézniük, min mentek át. Ha jobban megértjük 
őket, akkor már nem tudjuk ugyanolyan módon 
hibáztatni őket mindazért, amit elszenvedtünk 
tőlük, mint azelőtt. A szülővé válásunk lehető
séget ad arra, hogy gyermekkorunk sok sebét 
begyógyítsuk. Lehetőséget ad, hogy gyermekko
runk tapasztalatait, békülékenyebb módon szer
vezzük újjá.

De a mi szülővé válásunk még olyan módon is 
békítő lehet, hogy szüléinknek lehetőséget ad 
arra, hogy jobb szerepet játszanak, mint nagy
mamák és nagypapák. A nagyszülők ugyanis 
sokkal szabadabban lehetnek szeretetteljesek, 
türelmesek, mint a szülők, vagy mint ahogyan 
azt ők maguk, szülőkként megengedhették
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maguknak. Nem az ő dolguk ugyanis a morális 
értékek közvetítése, nem nekik kell fegyelmezni, 
nem nekik kell betartatni a szabályokat, így 
legjobb önmagukat adhatják. Mi pedig, akik 
gyermekeinken keresztül örülünk annak, amit 
ők gyerekeinknek nyújtanak, ezen keresztül 
megbocsátjuk velünk szemben elkövetett 
bűneiket.

Középkorúan megpróbálunk kapcsolódni 
gyökereinkhez. Menekülés helyett most már ke
ressük az azonosságot. Jól tudjuk ugyan, hogy 
saját életünkért teljes egészében mi vagyunk a 
felelősek, de most már azt is tudjuk, hogy min
den segítség jól jön ehhez, amit csak kaphatunk. 
Beleértve azokat a jó dolgokat is -  legyen az tehet
ség, üzleti vállalkozás, vagy bármi más -, ami azál
tal a miénk, hogy családunk tagjai vagyunk. Ha 
múltunk felé fordulunk, akkor szüleinket is más 
fényben kezdjük látni. Látjuk azt is, hogyan for
málta őket saját élettörténetük. Felfedezzük, hogy 
a finom módosítások és irányítások mögött milyen 
emberek is a szüléink. De sohasem teljesen. A 
határok mindig megmaradnak, és a remények is 
beteljesületlenül.

Életünk középső szakaszában megtanuljuk, 
hogy sok remény beteljesületlen marad. Sok 
mindent szerettünk volna megkapni szüléinktől, 
de nem kaptuk meg. Ideje elfogadni, hogy soha 
nem is fogjuk. De amikor középkorúak leszünk, 
anyánk és apánk pedig öregedni, betegeskedni 
kezd, akkor rendszerint újraírjuk szeretet- 
szabályainkat. Mert most, hogy a világ a mi 
nemzedékünké, és nem az övék, felfedezzük, 
hogy milyen kevés hatalommal is rendelkeztek 
valójában. Nem állt a hatalmukban tökéletesen
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szeretni bennünket. Sem tökéletes módon 
megérteni. Sem megvédeni a szomorúságtól és a 
magánytól. Sem megvédeni a haláltól.

Látjuk, hogy milyen kevés hatalommal ren
delkeztek, és azt is látjuk, hogy nekünk is 
milyen kevés hatalmunk van ahhoz, hogy 
hidakat építsünk a szakadékok fölé, amelyek 
elválasztanak bennünket. Ha sikerül feladnunk 
teljesíthetetlen elvárásainkat -  szülőként és 
gyermekként -, akkor megtanulunk köszönetét 
mondani még a nem tökéletes kapcsolatokért is.

Felnőttként új álmot kezdünk álmodni, 
amikor gyerekeink megszületnek. Az álom arról 
szól, hogy minden veszélytől meg kell óvnunk 
őket. Mindenáron meg akarjuk őket védeni az 
élet fájdalmaitól, de amire végül is képesek 
vagyunk, amit meg tudunk és meg kell tennünk, 
az nagyon behatárolt. Sok mindent feladunk 
abból, amiről korábban meg voltunk győződve, 
hogy képesek vagyunk megtenni gyerekeinkért. 
Végül is el kell engednünk őket.

Ahogyan a gyermeknek lépésről lépésre el kell 
különülnie szüleitől, ugyanúgy kell a szülőnek is 
lépésről lépésre elszakadnia gyermekétől. És mi 
szülőként a folyamat során át fogjuk élni az 
elszakadási szorongásokat. Néha nem vagyunk 
tudatában, hogy nekünk magunknak is nagyon 
nehéz eltávolodni a gyerekeinktől, és hogy túlsá
gosan szorosan tartjuk őket. Saját gyerekkorunk 
fájdalmas elszakadási tapasztalata átszínezheti 
gyermekeinktől való elszakadásunkat. Rajtuk 
keresztül újraéljük a múltat, és megpróbáljuk 
kijavítani azt. Ha gyermekeinket elengedjük, ez 
azt is jelenti, hogy engedjük őket azzá válni, 
amivé lenni akarnak. Ez pedig azt, hogy fel kell 
adnunk rájuk vonatkozó elképzeléseinket.
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Minthogy azt gondoljuk, hogy jobb szülők 
vagyunk, mint amilyen a mi szüléink voltak, azt 
kívánjuk, hogy a gyermekeink is jobbak legye
nek, mint mi voltuk. Útjuknak szinte minden 
lépésével kapcsolatban vannak elvárásaink. 
Milyen gyorsan legyenek szobatiszták, milyen 
messzire dobják a labdát tízéves korukban, 
milyen legyen az érettségi bizonyítványuk, sőt, 
hogy milyen ruhát hordjanak. Néhány ilyen 
vágyunk megvalósul, de még több elképze
lésünkben csalatkoznunk kell. Gyermekünk példá
ul nem szeret olvasni, nem lett belőle sportoló stb. 
Mivel mellettünk nőnek fel, közvetlenül ki vannak 
téve a mi értékrendünknek, nézeteinknek, stílu
sunknak. Elengedni őket annyit jelent, hogy elfo
gadjuk azt a jogot, hogy saját maguk válasszák meg 
saját életűk formáit.

Szükséges veszteségeink közé kell számíta
nunk azt, hogy gyermekeink eltávolodnak tőlünk, 
és mi feladjuk rájuk vonatkozó álmainkat.

Az érzéki szerelemben eggyé válik két külön
álló ember, az anyai szerelemben pedig elkülö
nül két ember, aki egy volt. Az anyának ezt az 
elkülönülést nemcsak, hogy el kell viselnie, ha
nem kívánnia is kell. A gyermek útra bocsátása 
nem egyszeri esemény. Ahogyan a gyermekek 
meghatározzák önmagukat és kiterjesztik auto
nómiájukat, ismételten lazítják a köteléket. Az 
elszakadás folyamatának minden állomásánál 
újra kell tárgyalnunk gyermekeinkkel való kap
csolatunkat, nemcsak mint fiúkkal és lányokkal, 
hanem mint férfiakkal és nőkkel is. Az egyik sza
kaszból a másikba való átmeneteknél, mind a 
szülőnél, mind a gyermeknél kihívást jelent, 
hogy fel kell adniuk az együttműködés kinőtt
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formáit, és ki kell dolgozniuk az együttélés új 
formáit. A szülő akkor tud erre a kihívásra meg
felelően válaszolni, ha kész arra, hogy elfogadja 
azt az új képet, amit gyermeke kialakított róla, 
és saját maga is képes új képet kialakítani gyer
mekéről. A különálló, önálló és teherbíró gyer
mek képét, aki az anyja nélkül is megállja a 
helyét.

De bármennyire is igyekszünk a legjobb 
szülők lenni, bármit teszünk is azért, hogy éret
tek és érzékenyek legyünk, mindez nem fog 
megóvni bennünket attól, hogy időnként cser
benhagyjuk gyermekeinket, hibát kövessünk el 
velük szemben. Mert az érett és érzékeny 
emberek sem tökéletesek. Gyakran a saját 
életünk eseményei annyira magukkal ragadnak, 
annyira nyomasztanak, hogy nem halljuk meg, 
amikor gyermekünknek szüksége van ránk. Fel 
kell adnunk a reményt, miszerint, ha keményen 
elhatározzuk magunkat, akkor mindig helyesen 
fogunk viselkedni gyermekeinkkel szemben. 
Mert néha úgyis helytelenül fogunk viselkedni.

De az emberi lényeket mindig is esendő 
emberi lénynek nevelték fel. Amire szükség van, 
az csupán annyi, hogy elfogadhatóan jók 
legyünk. Ebben az esetben, amikor útjukra 
engedjük őket, akkor mi szülők, azt remél
hetjük, hogy érzelmileg megfelelően elláttuk 
őket. És azt is észben kell tartanunk, hogy 
lehetünk bár a legjobb szülők, gyermekeink 
esetleg mégsem fognak boldogulni az életben. De 
ez már a családon kívüli világtól is függ. Függ 
attól a világtól, amelyet a gyermekeink a saját 
fejükben hordoznak. Amire pedig már nem 
lehetünk hatással.
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Még egy veszteség, amellyel szembe kell 
néznünk.

De legyen a világ bármilyen kockázatos, bármi
lyen veszélyesnek is látjuk szülőként gyermekeink 
életét, mégis útjukra kell engedniük őket, nekik 
pedig be kell járniuk saját útjukat. Csak abban 
reménykedhetünk, hogy jól felkészítettük őket 
erre az utazásra. Remélhetjük, hogy ha elesnek, fel 
fognak kelni ismét.

Különálló emberek vagyunk, akiket korlátoz a 
tilos és a lehetetlen. Elveszítünk, elhagyunk és 
elengedünk másokat. Mindannyiunknak meg 
kell tanulni, előbb vagy utóbb, több-kevesebb 
fájdalommal, hogy a veszítés az emberi lét vele
járója. A gyász pedig az a folyamat, amelyben 
veszteségeinkhez alkalmazkodunk.

A gyász nehéz, lassú, nagyon fájdalmas, apró 
lépésekkel haladó folyamat, amelyben elenged
jük azt, amit, vagy akit gyászolunk. Azt, hogy mi 
módon gyászolunk, hogy gyászunk hogyan és 
mikor ér véget, sok tényezőtől függ. Függ attól, 
hogyan látjuk a veszteségünket. Függ az életko
runktól és annak az életkorától, akit elvesztet
tünk. Függ attól, hogy mennyire állunk készen 
erre a veszteségre. Biztosan függ az élettörté
netünktől, történetünktől azzal az emberrel, aki 
meghalt, és saját szerelmeink, veszteségeink 
történetétől is.

Ennek a folyamatnak az első szakasza egyfaj
ta sokk, függetlenül attól, hogy fel voltunk-e 
készülve a veszteségre, vagy sem. Az a tény, 
hogy valaki, akit szerettünk, sem térben, sem 
időben nem létezik többé, valahogy nem fogható 
fel, túl van a megértésünk határain. Éppen 
azért, mert a veszítést nem tudjuk elfogadni,
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jelenik meg a szeparációs, az elszakadási 
szorongás, a tehetetlen, reménytelen kétség- 
beesés időszaka. És a düh időszaka.

Haragszunk, gyűlöljük az elhunytat, ahogyan 
a kisgyermek gyűlöli az anyját, aki elment. És a 
kisgyermekhez hasonlóan félünk attól, hogy a 
mi dühünk, a mi gyűlöletünk, a mi rosszasá
gunk az, ami elvette őt tőlünk. Bűntudatot 
érzünk saját gyűlöletünk miatt, de bűntudatot 
érezhetünk azért is, amit elkövettünk, és amit 
nem követtünk el. A bűntudat gyakran része a 
gyásznak. Mert az ambivalencia, ami még legmé
lyebb szerelmeinkben is jelen van, megrontotta 
szeretetünket a halott iránt, amíg élt. Nem tar
tottuk őt tökéletesnek, nem szerettük őt 
tökéletesen, talán még azt is kívántuk, hogy bár 
meghalna. De most, hogy meghalt, szégyelljük, 
ezeket az érzéseinket, és vádoljuk magunkat 
önnön gonoszságunkért. Álmainkban, fantázi
áinkban megpróbáljuk tagadni a veszteség végle
gességét. Egy szeretett személy halála felébreszti 
gyermekkori félelmeinket az elhagyatottságtól. 
Azt az ősi szenvedést, amit azért éreztünk, mert 
kicsik voltunk és elhagyottak. Szeretteinknek 
álmainkban történő életre keltése arról győz meg 
bennünket, hogy a szeretett személy velünk van, 
nem vagyunk elhagyatva. Gyászunkban, de sok
sok év múlva is, megjelenhetnek szeretteink 
álmainkban, amikor már régen meggyászoltuk 
őket. Azt jelezvén, hogy véglegesen magunkba 
építettük őket.

Házastársunk halálában gyászoljuk szeretőn
ket, társunkat, intim barátunkat, szülőtár
sunkat, védelmezőnket. Gyászoljuk azt is, hogy 
nem vagyunk többé egy pár egyik tagja. Egy
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olyan együttlétben, ahol életünket maradékta
lanul élettársunk által is éltük, halálával addigi 
életmódunk elvesztését is gyászoljuk. Akkor 
meg, amikor önbizalmunk, önmeghatározásunk, 
élettársunk megerősítő jelenlétére épült, gyá
szoljuk önmagunk elvesztését is.

Egy együttlét, egy házasság, életközösség 
azonban más módon is meghalhat. Ez a mód a 
válás. A házasság felbomlása olyan veszteség, 
mint házastársunk halála, és hasonlóan gyá
szoljuk is meg azt. Van azonban néhány fontos 
különbség. A válás sokkal több dühöt ébreszt, 
mint a halál, és sokkal inkább szabadon 
választható. De a szomorúság, sóvárgás és vágy 
éppen olyan intenzív lehet. A kétségbeesés és 
tagadás, az önvád és a bűntudat is. Az elhagya- 
tottság érzése azonban még erősebb is lehet, 
hiszen nem kellett elhagynia! Ő maga akart 
elhagyni!

A válás érzelmi és fizikai ára meghaladja még 
azt is, amit házastársunk halála mér ránk. A gyász 
munkáját is nehezebb elvégezni. A válással ugyan
is az a helyzet, hogy mindkét résztvevő él, csak a 
házasság halott. így a gyászolónak olyasvalakit 
kell meggyászolnia, aki nem halt meg.

Veszteségeink listája természetesen testvé
reink elvesztését is magában foglalhatja. Ez 
olyan veszteség, amit -  különösen gyermekkor
ban -  a győzelem és bűntudat érzései hatnak át. 
A győzelem az, hogy végre megszabadultunk a 
vetélytársunktól. A bűntudatot pedig ugyanez 
kelti: szerettünk volna megszabadulni tőle. 
Elszenvedjük a veszteség minden fájdalmát.

A veszítést követően választhatjuk azt, hogy 
együtt halunk meg a halottunkkal. Választ
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hatjuk, hogy csonkán élünk tovább. Vagy 
választhatjuk, hogy a fájdalomból és az emlékek
ből új alkalmazkodást kovácsolunk. A gyászban 
elfogadjuk a fájdalmat, átéljük a fájdalmat, és 
túléljük a fájdalmat. A gyászban magunkba épít
jük elvesztett szerettünket, és így el tudjuk en
gedni. Elfogadjuk azokat a súlyos és fájdalmas 
változásokat, amelyek a veszteséggel járnak, és 
azután lassan kihűl a gyász fájdalma, fokoza
tosan magunkra találunk megint.

Meggyászoljuk szeretteink elvesztését. De 
meggyászoljuk saját énünk elvesztését is. Mert 
személyes történelmünk eseményei, meg a tes
tünkben lezajló változások újradefiniálnak ben
nünket. Meg az a mód is, ahogyan mások látnak 
minket.

Életünk során néhányszor fel kell adnunk 
énképünket.

Életünk során csecsemőből gyermekek le
szünk, azután serdülők, majd felnőttek. Amikor 
fiatal felnőtté válunk, szakítanunk kell a gyer
meki világgal. Húszas éveinkben először kötelez
zük el magunkat egy hivatás, egy életstílus, egy 
házasság mellett. Húszas éveink végén, a 
harmincasok elején felülvizsgáljuk választá
sainkat, módosítjuk őket, hozzátesszük, ami 
hiányzik, elvetjük, ami nem kell. Harmincas éve
inkben megállapodunk, és a munkának, a csa
ládnak, a barátoknak, a társadalomnak szentel
jük magunkat. Negyvenéves korunk táján elér
kezünk ahhoz az életkorhoz, ami a felnőttkorunk 
középső szakaszába vezet. És ez a legtöbbünk 
számára krízisállapot, a középkorúság krízise.

Megpróbálhatjuk meggyőzni magunkat, hogy 
olyan fiatalok vagyunk, amilyennek érezzük
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magunkat, de ez csak a probléma elfojtását 
jelenti. Ugyanis ha este kávét iszunk, éjjeli ket
tőig képtelenek vagyunk elaludni. Ha pizzát 
eszünk vacsorára, háborog a gyomrunk. Még azt 
is mondhatjuk magunknak, hogy szexisebbek 
lettünk. De ugyanakkor azzal a másik ténnyel is 
szembe kell néznünk, hogy jártunkban- 
keltünkben sokkal több tiszteletet ébresztünk, 
mint vágyat. És nem vagyunk felkészülve arra, 
hogy beérjük a tisztelettel.

A középkorban elkezdjük érezni, hogy ez a 
lemondások kora. És ez énképünket alapvetően 
megváltoztatja. Az egyik dologról a másik után 
kell lemondanunk. A kalandokról, a hibátlan 
látásunkról, a csípőbőségünkről, az őszintesé
günkről, a játékosságunkról, álmainkról... Felad
juk a reményt, hogy meg fogjuk menteni az 
emberiséget az újabb háborútól, vagy a ráktól. 
Még azt a reményt is feladjuk, hogy halhatat
lanok vagyunk. Alapjaiban rendülünk meg. Nem 
érezzük magunkat biztonságban. Énünk már 
nem tart össze bennünket, a dolgok darabokra 
hullanak. Egyszer csak a barátaink kezdenek 
elválni, rákot vagy infarktust kapnak, és örül
hetünk, hogy mi még rendben vagyunk. Néhány 
barátunk, férfiak és nők, a mi korosztályunkból 
meghal. Egészségünkről orvosok hada kezd gon
doskodni, és valamermyiüktől azt várjuk, hogy 
így feleljen kérdéseinkre: Ne aggódjon, maga 
örökké fog élni! Minden testi változással, fáj
dalommal, képességeink hanyatlásával saját 
halandóságunkkal kerülünk közelebbi viszony
ba. Anyánk és apánk hanyatlását szemlélve 
ráébredünk arra, hogy lassan elveszítjük a védő
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falat, ami köztünk és a halál között állt, hogy 
őutánuk rajtunk a sor.

Amikor középkorúak leszünk, gyermekeink 
fokozatosan elhagynak bennünket. Máshova 
költöznek, családot alapítanak. Eddigi törődé
sünkre már nincs szükségük. Az üres fészeknek 
is megvannak persze az előnyei, de mégis hozzá 
kell szoknunk ahhoz, hogy ismét egy pár egyik 
tagja vagyunk, nem pedig egy népes família 
egyik tagja, ahol zajlik az élet. Ahogy valóságunk 
omladozni kezd, megkérdőjelezzük azt az 
önmeghatározást, amely eddig éltetett bennün
ket. Kérdéssé válik, hogy kik vagyunk, kik pró
bálunk lenni, hogy életünk céljainak van-e érté
ke. Van-e értelme a házasságunknak? Van-e ér
telme a munkánknak? Éretté váltunk-e, vagy 
csak elfáradtunk? Tudjuk, hogy az idő halad, 
hogy választási lehetőségeink állandóan szűkül
nek, hogy bár még sokat akarhatunk és adha
tunk, életünk néhány fontos részének örökre 
vége. Gyerekkorunk és ifjúságunk elmúlt, és meg 
kell őket gyászolni, hogy tovább tudjunk lépni.

Gyerekként elfojtjuk dühünket, irigységün
ket, mert attól félünk, hogy elveszítjük azt, aki 
szeret, megvéd bennünket. Felnőttként még 
mindig félhetünk attól, hogy elveszítjük magunk 
felett az uralmat, és akkor ki tart távol bennün
ket a veszélytől. De mire életünk középső sza
kaszát elérjük, megtanuljuk, hogy senki sem 
vigyáz ránk, nem véd meg bennünket, de szaba
dabban vizsgálhatjuk meg belső önmagunkat, 
énképünket. Megengedhetjük magunknak, hogy 
érzéseinket tudatosítsuk magunkban, anélkül, 
hogy ezek az érzések irányítsák cselekedeteinket. 
Rájöhetünk arra is, hogy a tudatos érzéseket
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sokkal könnyebb irányítani, mint azokat, ame
lyeket tagadunk. Felfedezhetjük, hogy az előb
biek birtokában életünk középső szakaszában 
megértőbbé, merészebbé és kreatívabbá vál
hatunk. Örömképességünk fokozódhat.

De ehhez korábbi énképünket fel kell adni. A 
mi évszakunk az ősz; tavaszunk és a nyarunk 
már véget ért. Szemben a naptárral, mi nem 
kezdhetjük újra az egészet, amikor a végére 
érünk. Nem állíthatjuk meg az időt.

A középkorból az öregkorba lépünk, ahonnan a 
középkorúság szorongásai jelentéktelen apróság
nak látszanak. Ahogy a korban előbbre haladunk, 
ráébredünk, hogy az ötven még semmi nem volt, 
és akik hatvanéves korukban haltak meg, túl 
korán mentek el. Az öregkor sok veszteséggel jár, 
de azzal a szabadsággal és képességgel is, hogy 
„meg tudjuk ölelni az életet”.

Senki sem tagadhatja, hogy az öregség sok
féle mélyreható veszteséget okoz. Elveszítjük az 
egészségünket, az embereket, akiket szerettünk, 
az otthonunkat, helyünket a társadalomban, 
munkánkat, eddigi státusunkat, anyagi bizton
ságunkat. Testünk az erőnk és szépségünk ha
nyatlásáról ad hírt. Reflexeink lelassulnak, kon
centrációs képességünk csökken, új információk 
megőrzésére való képességünk hanyatlik. Az 
öregség az a dolog, hallani sokszor, amivel meg 
vagy verve, ha hosszú életet akarsz.

De az öregség nem csak betegség, várakozás 
a halálra. Beköszöntét gyakorlatilag ugyan jelzi a 
nyugdíjaskor eljövetele, de az öregedéshez kap
csolódó veszteségeket csak évekkel később kezd
jük érezni. Az öregedést kutatók ezt a kort ma 
már három fázisra osztják: „fiatal” öregkorra,
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65-75 évig, középső öregkorra, 75-85-ig, és az 
öreg öregkorra 85-90 éves kortól. Mindegyik 
életkori-csoportnak más problémái, másfajta 
szükségletei és más lehetőségei vannak. Életünk 
öregedését azonban nem annyira veszteségeink 
természete, hanem a veszteségeinkkel szembeni 
beállítódásunk határozza meg.

Vannak olyan idős férfiak és nők, akik a fájdal
mat, a fizikai hanyatlást sérelemként, támadás
ként, megalázásként élik meg. De olyanok is van
nak, akik sokkal pozitívabban tudnak viszonyulni 
mindehhez. Ugyanazzal a testi bajjal az egyik 
ember „egészséges pesszimista”, aki félholtnak érzi 
magát, aki már semmire sem képes. A másik, az 
„egészséges optimista”, úgy érzi, hogy kitűnő 
kondícióban van, mindenre képes. A harmadik, az 
„egészséges realista” világosan látja saját hiá
nyosságait, de azt is, hogy mindezek ellenére még 
mi mindenre képes.

A társadalom öregedésről vallott nézeteivel -  
amely nemegyszer az öregeket lesajnálja, leala
csonyítja, és az öregségben nem lát mást, mint 
pusztiilást, gyengeséget -  még akkor is meg kell 
küzdenünk, ha egészségesen és tele remények
kel érjük meg az öregkort. Az idős korról alkotott 
nézet azt mondja, hogy az öregek terhet jelen
tenek. Olyan emberek, akik csak elvesznek, de 
semmijük sem maradt, amit odaadhatnának. Az 
öregeket gyakran félreteszik, nem szeretik, mel
lőzik, nem figyelnek rájuk. Mert olyan tár
sadalomban élünk, amely a fiatalságot bálvá
nyozza. Ha megöregszünk, és a társadalom 
leszámol velünk, akkor nagyon nehéz nem osz
tanunk ezt az elutasító véleményt. Ez pedig arra 
taníthat meg bennünket, ha nem vigyázunk,
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hogy iszonyodjunk önmagunktól. Ha nincs ben
nünk elegendő optimizmus ahhoz, hogy ellen
álljunk a társadalom öregekről alkotott nézeteiv
el, akkor hatvanöt éves korunkban azt gondol
hatjuk, hogy végünk van, hogy történetünknek 
ezen a pontján a jó dolgok már mind mögöttünk 
vannak, ami pedig következik az a legrosszabb.

De a saját öregkorunkért is mi vagyunk a 
felelősek.

Könnyebb megöregedni, ha nem unatkozunk 
és másokat nem untatunk, ha emberek vannak 
körülöttünk és tervek, amikkel törődünk, ha 
eléggé nyitottak és érettek vagyunk ahhoz, hogy 
beletörődjünk veszteségeinkbe. A szeretetnek és 
az elválásoknak az a folyamata, amely már 
gyerekkorunkban elkezdődik, segít bennünket 
ebben. Ráébredhetünk arra, hogy a jó öregkor 
azt a képességet követeli tőlünk, hogy örömün
ket tudjuk lelni más emberek örömében; hogy 
képesek legyünk törődni olyan eseményekkel is, 
amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak saját 
érdekeinkhez; hogy be tudjuk fektetni tőkénket 
a holnap világába -  amelyet már nem láthatunk.

Bár jelenünket múltunk formálja, a személyi
ségváltozás még a hetedik, nyolcadik, sőt a 
kilencedik évtizedben is lehetséges. Soha nem 
vagyunk egészen „kész termékek”, képesek 
vagyunk változni, újrarendezni, javítani. A nor
mális fejlődés soha nem fejeződik be, életünk 
során mindig fontos új feladatok merülnek fel. 
Öregkorban is változhatunk, mert életünk min
den szakasza, beleértve az utolsót is, új 
lehetőségeket kínál a változásra. Az alapvető 
belátás abban áll, hogy énünknek azok a részei, 
amelyek egykor voltunk, vagy lenni reméltünk,
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már nem elérhetőek. Ha képessé válunk arra, 
hogy meggyászoljuk megváltozott önmagunkat, 
az elveszett másikat, beteljesületlen törekvésein
ket, eddigi valós veszteségeinket, akkor fokozó
dik az a képességünk, hogy szembenézzünk a 
valósággal, legyen az bármilyen, és azzal, amit az 
élet még hozhat. Felszabadulunk saját múltunk 
és az elérhetetlen dolgok terhe alól, amik helyébe 
újabb lehetőségek lépnek.

Az öregkor jövőjében óhatatlanul megjelenik 
a halállal való szembesülés. Néhányan beszél
nek a halálról, néhányan gondolkodnak róla, 
néhányan vágyódnak rá, mások pedig tagadják, 
és meggyőzik magukat arról, hogy a halál majd 
velük kivételt tesz.

Mindannyiunkban közös azonban az, hogy a 
halálban és a meghalásban a végső elszakadás
sal szembesülünk.

Utolsó vesztésünkkel.
Létünk véges. Énünk, amelyet oly sok éven át 

sok-sok erőfeszítéssel alkotunk meg, meg fog 
halni. Némi erőt ad a remény vagy a bizonyos
ság, hogy egyes részeink túlélnek bennünket, de 
meg kell tanulnunk elfogadni, hogy az én, aki 
lélegzik, szeret, dolgozik, és tudatában van 
önmagának, egy nap örökre megsemmisül. Az 
ettől való félelem mindannyiunkban ott van. 
Nem tudni, hogy a halálfélelem univerzális 
félelem-e, de az biztos, hogy legtöbben nem 
tudjuk elviselni. Életünket a halál tagadása 
jellemzi. Ez persze nem jelenti azt, hogy tagad
nánk azt a tényt, hogy minden ember, beleértve 
magunkat is, halandó. Azt jelenti, hogy úgy éljük 
az életünket, hogy saját végességünk tudatát 
távol tartjuk magunktól érzelmileg. A halál
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tagadása azt jelenti, hogy nem engedjük magun
kat szembesülni azzal a szorongással, amit a 
végső elszakadás, a végső veszteség képe ébreszt 
fel bennünk.

Néhányan úgy vélekednek, hogy a halál nem 
természetes, gonosz átok az életünkön, vagy olyan 
betegség, amelynek majd egyszer megtalálják az 
ellenszerét. Legtöbbünk számára nagyon nehéz 
úgy töprengeni saját halálunkon, hogy ne rémül
jünk meg tőle. Megrettenünk a nemléttől, a meg
semmisüléstől. Megrettenünk az ismeretlentől, 
attól, hogy tehetetlenül egyedül leszünk. Sok 
ember nem a haláltól magától, hanem a végső 
betegség szenvedéseitől, a meghalástól fél. De 
egész életünkön át magunkban hurcoljuk a 
magárahagyatottság rettenetét.

A legkorábbi elszakadásaink adják a halál 
keserű félelmeit. A halállal való, későbbi találkozá
saink az első elszakadások rémületét keltik új élet
re bennünk. Ki ne emlékezne arra, hogy milyen 
rettenetes volt elválni anyánktól, amikor el kellett 
mennie, és magunkra kellett hagynia. Az idő 
hosszúsága, míg újra visszatért, iszonyatosan 
végeláthatatlannak tűnt. Világűri magánynak.

Mit tudunk arról, ki hogyan hal meg? Nem 
sokat, de bizonyosan igaz, hogy az életben elért 
eredmények, teljesítmények megkönnyítik a 
halál elfogadását. Akik elérték, amit életükben el 
akartak érni, azok könnyebben halnak meg. 
Azok állnak készen a halálra, azok szoronganak 
kevésbé, akik úgy érzik, hogy teljes életet éltek. 
Sokan állítják, hogy halálunk jellemző ránk, 
hogy ugyanúgy halunk meg, ahogyan éltünk. De 
sokszor tapasztalható az is, hogy haldoklásunk 
néha új lehetőségeket kínál, néha olyan fejlődést
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és változást indít el, az érzelmi fejlődésnek olyan új 
szakaszát teszi lehetővé, ami mindaddig megha
ladta lehetőségeinket. A vég megsejtése egyes 
embereknek lehetőséget ad arra, hogy szinte kilép
jenek magukból, hogy alázattal szemléljék saját 
magukat és életük sok fontos mozzanatát, hogy 
rálátásuk legyen sok dolog hiábavalóságára, amit 
túlságosan komolyan veszünk, míg közel vagyunk 
a világhoz és az élethez.

Életünk során sok-sok mindent elhagyunk, 
feladunk abból, amit szeretünk, és minket is 
elhagynak. A veszteség az ár, amit az életért 
fizetni kell. Ahogyan végigjárjuk életünk útját, a 
születéstől a halálig, újra és újra találkozunk 
azzal a fájdalommal, hogy fel kell adnunk 
valamit abból, amit annyira szeretünk.

De valamit kezdeni kell az elkerülhetetlen, 
szükséges veszteségekkel!

Meg kell próbálnunk megérteni, hogy a vesz
teségek, hogyan kapcsolódnak a nyeresége
inkhez.

Akkor válhatunk önálló, egyedi emberré, ha 
elhagyjuk az anya-gyermek egység határ nélküli 
boldogságát. A tökéletes védettség és biztonság 
illúzióját a győzedelmeskedő önállóság szorongá
saira cseréljük fel. Meghajolva a tiltott és a 
lehetetlen előtt, felelős felnőttekké válunk, és 
felfedezzük -  a szükség által szabott határok 
között -  saját szabadságunkat és választásain
kat. Feladjuk túlzott elvárásainkat, és képessé 
válunk szeretni másokat. Lemondunk a töké
letes barátság, szerelem, házasság, gyermekkor, 
családi élet illúziójáról, a tökéletlen emberi kap
csolatok édességéért. Halálunkig ismételhetjük 
a gyermekkorunkban kialakult mintákat. Jele
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nünket nagymértékben formálja múltunk. De a 
megjelenő új életkörülmények megkérdőjelez
hetik és átírhatják a régi megoldási módokat. 
Ennek belátása -  bármely életkorban teszünk rá 
szert -  felszabadíthat bennünket a kényszer alól, 
hogy mindig ugyanazt a régi, szomorú dalt 
énekeljük.

Szembesülve a veszteségekkel, amelyeket az 
idő múlása és a halál mér ránk, megtaláljuk 
gyászoló és alkalmazkodó énünket, amely 
életünk minden szakaszában képes az alkotó 
változásra -  egészen utolsó lélegzetvételünkig.

Veszteségeink irányt mutatnak.
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A gyász

227



Az élet addig van, amíg készen vagyunk a 
halálra, de hogy ennek a készenlétnek meddig 
kell tartania, azt nem tudjuk megmondani. 
Meghalunk, most, ezután vagy máskor, s a 
bekövetkezés előtti szakasz az időnk, az életünk.

Alaposabban áttekintve azt tapasztalhatjuk, 
hogy a mai európai gondolkodásban a halál 
tudata mintha nem érintené az életet. A történel
mi gondolkodás, a tudományos haladásba vetett 
hit és a technikai fejlődés mítosza mintha elfed
né azt az egyszerű tényt, hogy mindannyian 
meghalunk.

Néhány évtizeddel ezelőtt az emberek nagy 
többsége otthon született és otthon halt meg. 
Ezzel szemben ma a születést és a halált, a 
meghalás látványát a kórházak, elfekvő inté
zetek falai rejtik. Ebből következik az is, hogy a 
halálhoz való eleve ellentmondásos viszonyunk 
az elfojtások, az elhárítások rendszerével ter
helődött, pedig már az alapvető ellentmondás 
(meghalunk) elviselése és feldolgozása is nagyon 
igénybe veszi a személyiségszerkezetet.

Másfelől azt tapasztalni, hogy a vallásos hit 
megkönnyíti a halál elfogadását, mivel a kapcso
lat a túlvilággal, a „halandóság” szó imádságok
ba való állandó visszatérése mintegy megérleli a 
halál bekövetkezésének tudatosítását. De 
ugyanezt a célt szolgálja a halálra való tudatos 
készülődés is -  vannak közösségek például,
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ahol a halotti lepedőt hosszú éveken át hímezi az 
illető, amivel majd saját ravatalozásán fedik be 
őt. A halál békés elfogadása azonban nemcsak a 
vallásos vagy hagyományokhoz közel élő 
embereknél látható. Azt mondhatni talán, hogy 
aki életét egyfajta egyensúlyban tudta leélni 
önmagával, nyugodtabban készülődik a halálra, 
hiszen életének részeként éli azt meg. Egy kínai 
bölcsesség erről így szól: „Aki mikor meghal, hal
dokolva nem ellenkezik a halállal, igazi öregkort 
ért meg”. Vagyis a teljességben megélt élet 
felkészít a halálra.

A kórházi halál tehát, sajnos, lényegesen 
gyakoribb napjainkban, mint amennyire az 
indokolt lenne. Úgy látszik, még mindig divatos 
kórházban meghalni, és a hozzátartozók inkább 
a „kor szavára” hallgatnak, mintsem a haldokló 
szemével próbálnák átlátni helyzetét. De a 
kórházi halál -  amit hosszú évtizedeken át elrej
tettek a falak -  lassan kezd ismertté válni. A 
technikai eszközök fejlődésével a halál idejét el 
lehet húzni, az életet meg lehet hosszabbítani 
akkor is, amikor már nincs értelme. Ennek ered
ménye, hogy lassan nem is a haláltól, hanem 
inkább a halálhoz vezető úttól kezdünk jobban 
félni.

A kórházi halálnak általában két formája van. 
Az egyik az, amikor minden remény nélkül min
dent megtesznek az élet meghosszabbításáért -  a 
hippokratészi esküre hivatkozva -  a különböző 
élethosszabbító eszközöket alkalmazva, mit sem 
törődve azzal, hogy mit gondol, mit érez a beteg 
ember, a hozzátartozók. A másik ennek az ellen
téte, a beteg ember a kórteremben paraván 
mögött, vagy teljesen elkülönítve egy szobában,
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elhagyva fogadhatja a halált -  egyedül. Ezen 
kábítással szoktak segíteni, fájdalomcsillapítás
sal, ha nagy fájdalmakkal jár a beteg ember 
szenvedése, vagy ha nyugtalan.

Hasznos látni, hogy mindkét esetben az 
ember lelkileg magára van hagyva. Mindezt még 
fokozza az is, hogy a hozzátartozók csak rövid 
időre, egy-két órára látogathatják, főleg ha inten
zív osztályon fekszik, de általában ugyanígy 
történik a többi kórtermek esetében is. A 
kórházba kerüléssel az ember elveszti társadal
mi kapcsolatait, bekövetkezik a szociális halál. A 
kórházi látogatások semmilyen formában nem 
tudják pótolni az otthoni légkört. Ilyen körül
mények között nem illik, és nem is lehet a halál
ról beszélni. Ezek az együttlétek a haldoklóval 
nem autentikusak, nem őszinték, olyan viselke
désmintát követnek, amelyben mindenki érzi a 
lényeget, de senki sem beszél róla.

A halál minden ember életének része, a 
halálközeli állapot, a halál fogadása is. Hogyan 
történik ez meg, hogyan tudjuk tiszteletben tar
tani a haldokló emberi méltóságát, az min
denekelőtt tőlünk függ és csak másodsorban a 
környezeti, vagy éppen az aktuális divatáramla
toktól. A haldoklónak már nincs választási 
lehetősége, már nem próbálhat meg semmilyen 
más utat, a hátralevő rövidet kell megtennie, 
már csak egyet tehet: egy másik dimenzióba 
távozhat. Tárggyá, eszközzé degradálódva fel
erősödik a félelem a halálig vezető úttól, úton. A 
félelem pedig gyötör, újabb szenvedést szül.

Ha még megteheti és vannak a haldoklónak 
kívánságai, vegyük azokat figyelembe. Sohasem 
megvalósíthatatlanok ezek, legfeljebb nem a
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divatáramlatokat követik. Alapvetően mindig azt 
tapasztalni, hogy utolsó napjaikat, óráikat a hal
doklók szeretteik körében kívánják eltölteni. 
Halljuk meg ezeket a kívánságokat, még akkor 
is, ha már szavakban nem tudják elmondani. Az 
első gondolatunk, reflexünk ne feltétlenül a kór
házba való behelyezés legyen, hiszen valahol 
nem tudatosan minden ember -  mert tudja, hogy 
az élet véges -  úgy szeretne a halállal találkozni, 
hogy a szeretteit ebben a dimenzióban még egy
szer, utoljára érezni tudja.

Olyan megnyugvás ez, amellyel már nem 
nehéz távozni.

Éppen a halállal való foglalkozás, vagy inkább 
a hozzá való természetes viszonyulás tagadása, 
háttérbe szorítása eredményezte azt, hogy sokáig 
keveset tudtunk arról a folyamatról, ami a hal
doklóban lejátszódik. Ma már lényegesen jobban 
körül tudjuk írni a halál elfogadásának fázisait, 
azt, hogy hogyan fogadja a távozó a halál köze
ledtét?

Többnyire az ember először nem tudja elhin
ni a közeledő halál valóságát. A lélek mintegy 
védekezik a nehezen elhihető ellen. Kapasz
kodik, hogy még van mentség, valami történhet, 
lehet, hogy téves a diagnózis: „az nem lehet, 
hogy én meghalok”. Az idő múlásával, amikor a 
test állapotának romlása folytatódik, kényszerül 
a történésekkel szembenézni, kénytelen elfogad
ni, felismerni, hogy közeledik a halála, akkor 
lázadozás lesz úrrá rajta. Lázad a sors, az orvos 
ellen, haragudhat az egész életre, szűkebb, 
tágabb környezetére. De voltaképpen ilyenkor a 
haldokló a környezetére haragszik, Nem az 
orvosokra, akik körülötte vannak, vagy család
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tagjaira, szeretteire, csupán azokra önti ki 
haragját, akik a közelében vannak.

A harag és a lázadás ideje után jön az alku
dozás: hogy még csak egy kicsit éljek..., ameddig 
a gyermekem leérettségizik..., csak még a karác
sonyt éljem meg..., csak még... De ha ez 
bekövetkezik, egy másik időpont után kap az 
ember, igyekszik egy kicsit halogatni, hogy még, 
még valamennyit lehessen élni.

Amikor elkerülhetetlennek látszik a halál 
közeledése, és a személyiség képes elfogadni azt, 
a legtöbb ember passzivitással, szomorúsággal, 
depresszióval reagál rá. És az utolsó fázis a 
csendes belenyugvás, elfogadás, amikor a hal
dokló feladja a küzdelmet, és elfogadja a halált.

A halál fogadásának ezek a fázisai ilyen jól 
körülhatároltként ritkán zajlanak le. Egyrészt 
nem mindig pontosan felismerhetők, másrészt 
előfordulhat, hogy a haldokló átugorja vagy 
megreked valamelyik fázisban, vagy visszaesik a 
már átéltbe. A halál fogadásába, a halál módjá
ba az ember a teljes személyiségét viszi, teljes 
életútját. Természetesen ezt az is meghatározza, 
hogy hogyan kezelik az ember testét, milyen 
kábítókat, fájdalomcsillapítókat, nyugtátokat 
kap, hagyják meghalni vagy sem, harcolnak az 
életéért vagy sem. Alapvetően fontos a nyüt kom
munikáció, hogy van-e lehetősége a haldoklónak 
beszélni problémáiról. Ha problémáiról beszélhet 
és meg tudja azokat oldani, ha tud búcsúzni, 
bocsánatot kérni, megbocsátani, ha tud rendel
kezni dolgai felett, beszélni a félelméről, beszélni 
az életéről -  akkor rendszerint eljut a meg
nyugvásig, a csendes elfogadásig.
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Az élet azt igazolja, hogy mindehhez magába 
zárkózva, egyedül is eljuthat, de rendkívül 
nehezen. Gyötrődéseken, bizonytalanságokon, 
kételkedéseken át, ami szenvedést, óriási szen
vedést jelent.

Nemcsak a haldokló, a hozzátartozók is átes
nek az említett fázisokon, csakhogy rendszerint 
nem ugyanabban a sorrendben -  a későbbiek
ben ezt bővebben is látni fogjuk.

De milyen a halálhoz való viszonyunk ma?
Kisebb településeken élők, a természethez 

közelebb álló emberek hagyományaikban, szo
kásaikban hordozzák azokat a védekező és fel
készítő erőket, amelyek a halálhoz való viszo
nyukat feszültségmentessé tehetik. Az ilyen, zárt 
közösségek azonban felbomlóban vannak, így a 
halálhoz való viszonyulás zavara mára már 
szinte mindenhol jelen van.

A modem társadalom ma nem tud mit kez
deni a halálélménnyel, a halálra való készülő
déssel. Eltávolodik a problémától, elkendőzi, és 
még hazudik is a haldoklónak. A haldokló ágyá
nál elhangzó „jobban nézel ki, biztosan meggyó
gyulsz” véleményezések ékesen bizonyítják ezt. 
Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy az a feszült
ség, amire -  ma még -  nem áll rendelkezésre 
általánosan elfogadott megoldás, elfojtódik, és 
ezzel a mechanizmussal védekezik mind a hal
dokló, mind a hozzátartozók, mind pedig az 
orvos. Másfelől viszont erre a védekező mecha
nizmusra ma még szükség van, különösen ha 
arra gondolunk, hogy amíg a kis falvakban, zárt 
közösségekben tudni lehetett, hogy „ki lesz a 
következő”, a civilizált-urbanizált környezetben, 
városokban a hirtelen halál lehetőségének szá

234



mos példájával találkozhatunk. Ha ez az 
elhárítás-elfojtás nem működne tudatunkban, ha 
nem lenne folyamatosan az a hamis tudatunk, 
hogy mi „kivételek” vagyunk, örökös rettegésben 
élnénk a különböző veszélyeztető tényezők 
árnyékában.

Halálviszonyunkat alakítja a társadalom, a 
szűkebb környezet, a család, maga az egyéni 
sors és természetesen a médiák is. A televízió 
által sugárzott erőszakos, brutális filmekről már 
számos tanulmány készült, üzenettel és ajánlás
sal együtt, amiket alig hall meg valaki, a 
legilletékesebbek meg pláne nem. Pedig érdemes 
elgondolkodni azon a felmérésen, hogy egy átla
gos amerikai gyerek tizennégy éves koráig hu
szonnyolcezer szeretkezést és harminckétezer 
gyilkosságot láthat a televízióban. Ebben ma 
már a mi gyerekeink sem maradnak le. Olyan 
üzenete van ennek, hogy a halált nem kell elfo
gadni, „hiszen annyiszor megtörténik, de mi 
kivételek vagyunk”. Vagy gondoljunk a „modem” 
temetés gyakorlatára, amely a halálhoz való vi
szony természetestől eltérő voltát tükrözi: a 
hazugságot, a letagadást.

Merjünk beszélni a halálról. Arról, hogy 
milyen élményeink, gondolataink, érzéseink 
vannak róla, a majdan bekövetkező halálunkról. 
Minden életperiódusnak megvan a sajátos véle
ménye erről, ami természetes. Ne legyen tabuté
ma a halál egyetlen életszakaszban sem. A gyer
mekek elől ne titkoljuk a halált, minél kisebb 
korban találkoznak vele először, az életnek annál 
természetesebb részeként tudják magukba 
építeni, még ha hosszabb gyászmunkára is van 
szükségük. Merjünk őszintén beszélni róla, látó-
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gassuk meg súlyos beteg, haldokló ismerősein
ket, barátainkat. Ezek a látogatások teljenek 
őszinte légkörben, tegyük lehetővé a haldokló 
számára, hogy beszéljen közelgő halálával kap
csolatos érzéseiről. A legnagyobb segítség, ha 
látunk valakit szépen meghalni: ha tudunk 
másoknak segíteni meghalni. Mindez megha
tározza életvitelünket, emberibbé teszi kapcso
latainkat.

Mindezek után nézzük meg a veszítés, a 
szeretett személy elvesztése okozta élményállapo
tot, hogyan reagálnak az életben maradottak.

Egy szeretett személy elvesztése olyan tapasz
talat, amely megmutatja, mit is jelent a halál. A 
halálélmény átgázol rajtunk, letaglóz bennün
ket, elbizonytalanít mindazt illetően, amit eddig 
természetesnek tartottunk. Nem csupán világ
értelmezésünket és énképünket rendíti meg, de 
átalakulásra is kényszerít bennünket. A sze
retett személy halála nem csupán saját elmúlá
sunkat vetíti előre, de bizonyos mértékben mi 
magunk is eltávozunk vele együtt. Talán soha
sem tudatosodik bennünk olyan mélyen, mint 
éppen szerettünk halálakor, hogy magunkat 
mennyire a más személyekhez, dolgokhoz fűződő 
viszony alapján értjük és ítéljük meg. Talán soha 
máskor nincs alakalmunk megtapasztalni, hogy 
a halál egy ilyen kapcsolatban miként kényszerít 
arra, hogy egy új irányba forduljunk, mert min
dent megváltoztat bennünk. Mindaz, amit má
sok, szeretteink váltottak ki bennünk a múlt
ban, és folyamatosan váltanak ki bennünk, azt 
saját részünkként éljük meg, a saját magunkhoz 
való viszonyunkat pedig azok a kapcsolatok for
málják, amelyek más személyekhez, különösen

236



szerelteinkhez fűznek bennünket. így válnak a 
szeretett személyek énünk részévé, alapvetően 
hozzánk tartozóvá; meghatá-rozzák érzéseinket, 
meglátásainkat, életvitelünket, jövőképünket. 
Amikor aztán egy velünk ennyire összefonódott 
személy meghal, valahol úgy érezzük, egy kicsit 
mi is meghalunk, kevesebbek, szegényebbek let
tünk.

A veszités, a gyász élményét a külső 
környezet is meghatározza. A világ másképpen 
közelit ahhoz, aki gyászol, mint ahhoz, aki nem. 
Minél erőteljesebb egy társadalomban a gyász és 
a halál elfojtása, annál kevésbé spontán a gyá
szolóval szembeni viselkedése, annál türel
metlenebbül fogja követelni, hogy hagyjon már 
fel végre a gyásszal. De nem csupán a világ vi
szonyul másként a gyászolóhoz, maga a gyászoló 
is másként éli meg a világot. Veszteség érte, tel
jesen leköti saját problémája, ami persze sok 
más megoldásra váró kérdést is von maga után. 
Bármi másról legyen is szó, történjen bármi 
más, semmi sem tudja érdekelni, semmi egyéb
hez nincs ereje. Akkor sem képes az emberekhez 
közeledni, amikor valóban szüksége lenne rájuk, 
pedig épp a másoktól feléje sugárzó melegség 
tudna segíteni abban, hogy ne érezze teljesen 
elveszettnek magát az életben. Ha azonban az 
emberek nem közelednek hozzá -  és ez sajnos 
nagyon gyakran megtörténik -, akkor ő maga 
sem képes közeledni hozzájuk. Már csak azért 
sem, mert a gyászolótól azt várják el, hogy „nor
málisan” folytassa az életét. Keserűségében még 
inkább elidegenedik az emberektől és a világtól, 
amit -  mert nem képes megállni a helyét benne 
-  hamarosan ellenségesnek kezd megélni. így
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jön létre az elszigetelődésnek, a szorongásnak, a 
világtól való elidegenedésnek az ördögi köre, 
amely megnehezíti, vagy akár teljességgel 
lehetetlenné teszi egy új világlátás megtalálását.

A gyászolóban, mindezek mellett, az „idő előt
ti” halállal kapcsolatban -  mert a halál mindig 
túl korán érkezik -  a maga brutalitásában merül 
fel az élet értelmének kérdése is. Olyan kérdés 
ez, amelyre az adott helyzetben lehetetlen vá
laszt adni. A gyász lényegéhez kétségkívül hoz
zátartozik ez az értelemhiány, de ugyanakkor az 
a tudat is, hogy mégiscsak tovább kell élnünk. 
Akár annak a reményében, hogy egyszer majd
csak megjelenik az élet értelme, akár arra várva, 
hogy egyszer tudatosodni fog bennünk: életünk 
korábban mégiscsak értelmes élet volt.

A gyászolónak tehát új énképet kell találnia, 
hogy folytathassa életét, most már egy új, 
megváltozott minőségben. A gyász az az érzelem, 
amely a bizonyosságát vesztett ember életében 
új rendet, új világlátást teremt. Elfojtása ennek 
az új életrendnek a kialakulását gátolja meg, és 
válik hosszú időre szenvedtetővé.

A gyász meghatározott stádiumokban zajló 
folyamat.

Az elutasítás stádiumában, a halálhírt követő 
első szakaszban a megrázkódtatás, a dermedt
ség, az érzéketlenség állapota jelenik meg. Az 
első reakciónk az, hogy nem hisszük el a hírt. Ez 
még akkor is így van. ha krónikus betegséget 
követően áll be a halál. Ez az érzéketlenség azon
ban távolról sem az érzelmek hiányából fakad, 
éppen ellenkezőleg: érzelmi megrázkódtatásból. 
A gyászoló az erős érzelemtől „dermed meg”, 
olyan erős érzelmek kerítik hatalmába, ame
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lyekkel nem képes megbirkózni. Megkönnyeb
bülést jelent számára, ha a jelenlévő segítők 
hagyják őt sírásba kitömi, zokogni, amikor az 
kikívánkozik belőle.

Fontos érzékeltetni a gyászolóval, hogy nincs 
egyedül, ugyanakkor nem járunk el helyesen, ha 
kiskorúként kezeljük. Tudnunk kell, hogy 
egyfelől emberi melegségre vágyik, másfelől vi
szont önállóan kell tovább élnie, barátokkal, 
szomszédokkal körülvéve. Meg kell találnunk a 
megfelelő arányt a közelség és a távolságtartás 
között, hogy ne merüljön fel benne az a kétely, 
hogy olyan ígéretekkel ámítjuk a jövőt illetően, 
amiket nem leszünk képesek betartani. Fontos a 
gyászoló számára, hogy érezze: szabad olyan 
bénultnak, érzéketlennek lennie, mint amilyen, 
és senki sem veti a szemére, ha pillanatnyilag 
nem hullat könnyeket.

A gyász első szakasza különböző ideig 
tarthat: néhány órától hozzávetőleg egy hétig is 
elhúzódhat. Intenzitása és időtartama attól függ, 
hogy mennyire kötődünk valakihez.

A gyász első szakaszában azonban nem 
ritkán jelennek meg problémák is. Nézzünk meg 
kettőt közülük.

Ilyen a gyász szándékos elkerülése. Volta
képpen az elfojtás, a hárítás egyik formájáról 
van szó. Ezeket az embereket általában olyan 
öntudatos személyiségekként jellemzik, akik 
büszkék a fegyelmezettségükre, akik idegenked
nek az érzelmi megnyilvánulásoktól, a köny- 
nyeket pedig a gyengeség, puhaság jeleként 
fogják fel. A veszteséget követően úgy élnek 
tovább, mintha mi sem történt volna, nem igény
lik az elhunytra való visszaemlékezést stb. Az
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ilyen „bátor” emberek azonban, akik elfojtják a 
gyászt magukban, egy idő után hajlamossá vál
nak a pszichoszomatikus panaszokra, a szoron
gás, a pánikbetegség vagy akár a depresszió 
különböző megnyilvánulásaira.

Az elfojtás egy másik formája, ami főleg a 
segítő hivatást végzők körében figyelhető meg -  
pl. lelkészek, orvosok, pszichológusok, pedagó
gusok stb. -, hogy saját gyászukat elfojtják és 
más, ugyancsak veszteséget szenvedett embe
rekkel törődnek. Ennek az azonosuláson alapuló 
gyásznak a háttere az, hogy önmaguknak azokat 
a részeit, amelyeknek a legsürgősebben lenne 
szükség a gyászra, kivetítik egy másik személy
re. Ennek a veszélye elsősorban az, hogy akkor 
fognak összeroppanni, amikor a segítségükre 
már nincsen szükség.

Hogy kit és milyen hosszan gyászoljunk, arra 
vonatkozóan nem lehet irányelvet szabni, talán 
egyet kivéve: minél inkább kötődünk érzelmileg 
valakihez vagy valamihez, annál inkább kell 
gyászolnunk.

A felszakadó érzelmek fázisában nagyon 
tarka, sokszínű érzelmek kerülnek felszínre: 
harag, bánat, öröm, düh, szorongás, félelem, 
tehetetlenségérzés, bűntudat... Az érzelmi reak
ciók természetesen a gyászoló személyiségtí
pusától, lelki alkatától függnek

Számos gyászolónál jelentkeznek düh
kitörések, amelyek rendre kétirányúak. Házas
társak elvesztésénél gyakran figyelhető meg, 
hogy egyesek indulatosan keresik-kutatj ák azt a 
személyt, aki felelőssé tehető a halálért. Ha 
ráakadnak -  legalábbis gondolatban -, az rövid 
időre könnyíteni tud gyászukon. Mások elhunyt
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házastársukat vádolják; a vétkest tehát éppen 
annak az embernek a személyében találják meg, 
aki elhagyta őket. Ez nyilván közvetlenebb formá
ja a dühnek, mint az, amely pl. az orvosnak, 
ápolószemélyzetnek szól, akikre nemegyszer 
vetítik ki dühüket a hozzátartozók. Könnyebb 
rájuk zúdítani dühöt, haragot, mert egy halottra 
azért „mégsem illik” haragudni. „Halottról jót vagy 
semmit” utasít a jól ismert szólás is. Holott éppen 
ő az, aki eltávozott, és sok súlyos, megoldásra váró 
problémát hagyott hátra nekünk.

Az elfojtott düh azonban nemegyszer mega
kasztja a gyászmunkát, a gyász folyamatát. 
Különösen megfigyelhető ez akkor, ha szülő hal 
meg, akihez a gyermek viszonya idealizált. Ez az 
idealizált szülőkép egyfelől korábban nem tette 
lehetővé a szülővel kapcsolatos negatív érzések 
kimutatását, feldolgozását, másfelől elfojtja a 
halál kiváltotta elhagyás, „becsapás”, okozta 
haragot, dühöt. Ez az elfojtott düh azután nem 
sok idő múlva megjelenik a hozzátartozó minden
napi kommunikációjában: ingerlékenység, lob
banékonyság, kezdeményezőkészség- és kitartás
csökkenés, alvászavar, depresszió formájában.

A halállal szemben megjelenő tehetetlen
ségérzést nehezen tudjuk elfogadni. Amikor 
dühöngünk, amikor azon munkálkodunk, hogy 
megtaláljuk a „vétkest”, voltaképpen azt a hamis 
képet igyekszünk kiépíteni magunkról, hogy 
nem is vagyunk olyan tehetetlenek. Ha sikerülne 
bebizonyítani, hogy a halál „csupán” valakinek a 
mulasztásából következett be, ebben az esetben 
a halál valamelyest veszítene kegyetlenségéből, 
hiszen áthárítható lenne egy másik emberre.
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A halálért azonban saját magunkat is elkezd
hetjük hibáztatni. A gyásznak ebben az idősza
kában jelenik meg, az előbbiekhez hasonlóan, 
szintén személyiséget próbáló, gyötrő bűntudat. 
A lelkiismeret-furdalás nem hagy nyugton: 
megtettem-e mindent, amit megtehettem, hogy 
életben maradjon, meggyógyuljon, ha esetleg 
még azt és azt megpróbáltam volna...

A bűntudat, a lelkiismeret-furdalás kife- 
jezettsége jelentős mértékben függ azoknak a 
konfliktusoknak a természetétől, amelyek a hoz
zátartozók és az elhunyt között fennállottak. 
Azokban az esetekben, amikor az élők és a hal
dokló között teljes volt a megértés, ha kellőkép
pen el tudtak búcsúzni egymástól, ha a prob
lémáikat meg tudták beszélni egymással, a bűn
tudat jelentősen csekélyebb volt. Aki viszont 
nem tudta problémáit az elhunyttal még annak 
halála előtt megbeszélni, annak utóbb kell majd 
bűntudatával, sőt agresszív érzéseivel megvív
nia. Fontos ezeket az önvádakat, bűntudatot 
komolyan venni, mert olyan valóságos prob
lémák kifejeződései, amelyek megoldására a 
partner életében már nem volt lehetőség.

Tegyük lehetővé, hogy a gyászoló beszélni 
tudjon bűntudatáról, biztosítva száméira ezáltal 
azt is, hogy szembenézzen az elhunyttal kapcso
latos problémáival. Annak általában nincs 
értelme és semmiféle hatása, hogy a gyászoló 
bűntudatával szemben keressünk érveket 
száméira. Miután feldolgozta problematikus 
kapcsolatát, a bűntudat érzése elmúlik.

A düh, de főleg a bűntudat megjelenése 
voltaképpen már a gyász következő szakaszára 
utal. Ez a keresés és az elválás stádiuma. Ebben
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a fázisban az elhunytat újból felkutatjuk, újból 
rálelünk, de ekkor ő már nem olyan valaki, 
akiről végérvényesen majd le kell mondani, 
hanem átalakul olyasvalamivé, ami most már 
csak a miénk, önmagunk része.

A keresés nem egy gyászolónál a szó szoros 
értelmében játszódik le. Van, aki például a 
bevásárlóközpontban tekintetével szakadatlanul 
meghalt házastársát keresi, vagy magányos 
sétáin arra az oldalra pillantgat, amelyiken a 
társa ment mellette. Máskor arról hallunk 
beszámolót, hogy a megözvegyült társ az autók 
zaját figyeli, és nyugtalanság fogja el, amikor 
„élettársa autójának hangját meghallja”. De az is 
megtörténik, hogy az elhunyt házastárssal való 
hasonlatosságot keresik a környezetükbe élő 
embereknél, hosszasan fürkészgetve azok voná
sait. A figyelem általában olyan helyekre, 
tevékenységi formákra irányul, amelyeket az 
elhunyt szeretett. Mindez akár odáig is terjedhet, 
hogy a gyászoló átveszi az elhunyt életstílusát. 
Ilyenkor a keresésben a korábbi szokások 
átmentése nyilvánul meg, másfelől viszont a 
keresést az eltávozott személlyel való állandó 
foglalkozás motiválja. A vélt megtalálás azonban 
a gyászolót ismételten érzelmi káoszba taszítja, 
mert már azt hitte, megtalálta azt, akit 
elvesztett, és most újfent kénytelen elszenvedni 
a veszteségélményt. Az ilyen kereső magatartás 
azonban mindjobban felkészíti a veszteség elfo
gadására, arra, hogy az életét az elhunyt nélkül 
kell folytatnia, de ugyanakkor arra is, hogy ne 
hagyjon mindent semmivé foszlani: az eltávozott 
társsal megélt kapcsolat olyasvalami, ami most 
már az ő életéhez tartozik. A keresés és a
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kényszerű elszakadás a gyászolót önmagába veti 
vissza, és nyilvánvalóvá teszi, hogy mindazokat a 
tulajdonságokat, képességeket, amelyeket eddig 
elhunyt társára vetített ki, belsővé kell tennie.

A keresés és az elválás időtartama nem 
sablonszerű, egyénenként változik ez is, mint a 
gyászfolyamat korábbi szakaszai; hetekig, de 
akár évekig is eltarthat. Az idő múlásával a 
keresés intenzitása annál inkább mérséklődik, 
minél több lehetőség kínálkozik a gyászoló 
számára, hogy a veszítéssel kapcsolatos kaoti
kus érzelmeit kifejezze, és minél inkább képes 
arra, hogy olyan belső értékeket fedezzen fel, 
amelyek az eltávozott társsal való kapcsolatban 
benne rejlettek. Ezek az értékek most már 
egészében a gyászoló sajátjává válhatnak, hiszen 
az elhunyt már nem „foglalja le” őket.

A gyász keresés és elszakadás fázisában nem 
hasznos a gyászolót az „értelmetlen” keresés 
feladására biztatni, vagyis a végérvényes veszte
ség elfogadását favorizálni. Azokat például, akik 
két évvel a haláleset után is még mindig megte
rítenek elhunyt házastársuk részére, olykor ta
pintatosan figyelmeztethetjük, hogy a keresés
nek netán más formáit kellene keresni. Néha 
már terhes lehet az elhunytról szóló történeteket 
újra meg újra meghallgatni, fontos azonban 
tudni, hogy ez is a keresés és a megtalálás egyik 
formája. E képzelgések fenntartják az elhunyt 
személyhez való kötődést. Amennyiben soha 
sincs megtalálás -  azaz ha nem indul be és ját
szódik le a keresés időszaka -  a leválás nagyon, 
akár hosszú évekre is elhúzódik.

A sikeres leválás akkor következik be, ha a 
gyászoló el tudja engedni azt, aki sokat jelentett
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számára, méghozzá úgy, hogy eközben ne 
veszítse el önmagát. Sőt, énképében úgy jelenjen 
meg a maga számára, mint aki az elkerül
hetetlenül ismétlődő búcsúk ellenére is képes 
kötődni -  másokhoz tartozva továbbélni. Olyan 
emberként, aki az életet annak ellenére igenli, 
hogy a halál mindig ott leselkedik körülötte.

Amikor a keresés és az elszakadás vál
takozása eljut abba a stádiumba, hogy már nem 
köti le a gyászoló minden gondolatát, kezdetét 
veheti az önmagához és a világhoz való új vi
szony kialakulásának időszaka.

Ennek előfeltétele az, hogy az elhunyt „belső 
alakká” váljék. Megnyilvánulhat ez abban a for
mában, hogy a gyászoló élményvilágában mint
egy belső kísérőként jelenik meg, akinek azon
ban változnia is szabad, de olyan formában is, 
hogy a gyászoló átérzi: sok minden, ami koráb
ban magában a kapcsolatban létezett, most már 
az ő saját lehetőségeinek körét gazdagítja. Minél 
inkább megtalálja önmagát az élet megkövetelte 
új szerepekben, minél jobban kirajzolódik szá
mára, hogy ezekben az új szerepekben milyen 
emberi tulajdonságok kifejlesztésére képes, 
annál inkább visszanyeri önbizalmát és önbe
csülését. A gyász ebben a fázisában már nélkü
lözni tudja azokat az embereket, akik addig a 
segítségére voltak. Sőt, ezek a személyek akár 
gátló tényezővé is válhatnak számára ebben a 
fázisban, ha nem fogadják el a gyászoló újonnan 
kialakult önállóságát, és lelkűk mélyén inkább 
azt kívánják, bárcsak állandósulna kiszolgálta
tottsága, hogy ők továbbra is a „nagy segítő” 
szerepében mutatkozhassanak. A sikerrel zárult 
gyászfolyamathoz hozzátartozik magának a
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gyászolónak a megváltozása, és az is, hogy új 
kapcsolatokat teremt.

Az elhunyt belső alakká változtatása azonban 
nem kockázatmentes. Kóros következménnyel 
járhat, ha a maga személyiségével a gyászoló 
egyszerűen „belebújik az elhunyt bőrébe”: azt 
teszi, amit ő tenne, azt gondolja, amit ő gondol
na, elkötelezi magát ott, ahol az elhunyt is 
tenné, eközben pedig valójában már nem is 
érzékeli saját lehetőségét, vágyait. Az ilyen 
esetekben az elhunyt szinte második személyi
ségként telepszik rá a gyászolóra, nem csoda, ha 
az képtelen új viszonyt kialakítani önmagával és 
a világgal. Az elhunyton keresztül megjelenített 
és sajátunkként felismert lehetőségek, képes
ségek belsővé tételét mindig saját személyi
ségünkkel összefüggésben kell vizsgálnunk, és 
mérlegelnünk kell, hogy azok valóban saját 
lehetőségeink-e.

Az önmagunkhoz és a világhoz fűződő új vi
szony kialakítása azt is jelenti, hogy a veszteség 
elfogadása megtörtént. Számos olyan életminta 
elveszti érvényességét, amely az eltávozott 
személlyel való együttélés révén vált sajátunkká, 
helyükbe új életminták lépnek, ami persze távol
ról sem jelenti azt, hogy a gyászoló mindenestül 
elfelejtené az elhunytat.

A gyásznak ebben a fázisában is számolnunk 
kell a korábbi, már átélt stádiumokra való vis
szaeséssel. Hasznos ezt tudni, mert a visszaesés a 
gyászoló önmaga iránt megfogalmazódó kéte
lyeivel fonódik össze, amelyek éppen az új kap
csolatok kialakítása folyamán jelenhetnek meg. 
Akik ugyanis egyszer már elveszítettek egy 
szeretett lényt, még sokáig hevesen reagálnak
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egy lehetséges újabb veszteség valószínűségére 
is. Visszaeshetnek, és kényszerűen újra végig 
kell járniuk a gyász valamennyi korábbi sza
kaszait.

Az igazi gyász, a veszteség feldolgozása mind 
a gyászolótól, mind a környezetétől megköveteli 
a halál és a gyász elfogadását. Szükséges, hogy a 
tébolyító kétségbeesést a maga valójában elfo
gadjuk, és úgy tekintsük, mint ami megfelel az 
adott élethelyzetnek. Ennek érdekében a zavaros 
érzelmeket, ezen belül pedig különösen a dühki
töréseket, el kell tudnunk viselni. Az érzelmi 
zűrzavar a korábbi viselkedési normák, a régi 
szokások lebontására, ezzel pedig az új lehető
ségek megteremtésére irányul. Ezért fontos az, 
hogy az elhunyttal kapcsolatos élmények, érzé
sek valamennyiéről beszélni lehessen, ha néme
lyek mégannyira bizarmak is tűnnek.

JVféltó vagyok hozzád: nézd, itten állok, 
még sok hivő száj büszkén emleget, 

Vérembe nőnek a termékeny álmok... ”

(Kosztolányi/
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A szeretet képessége
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Talán a leggyakoribb dilemma, amivel szem
betaláljuk magunkat: szabad-e szeretni ma
gunkat, és ha igen, az mennyire az önzésünk 
megnyilvánulása.

Mindenekelőtt hasznos hangsúlyozni, hogy a 
szeretet nem elvont, absztrakt fogalom, hanem 
egyfajta cselekvő folyamatosság, kreativitás, 
amelyben benne van a másokkal való törődés, a 
mások iránti tisztelet, a felelősségtudat. Mindezt 
azonban csak akkor tudjuk nyújtani másoknak, 
ha önmagunk irányában is rendelkezünk velük. 
Ha nem törődöm saját magammal, hogyan 
tudnám azt másokkal tenni, ha nem tisztelem 
magam, hogyan tudnék másokat tisztelni, ha 
nem érzek felelősséget magam iránt, hogyan 
tudnám azt érezni mások iránt. Leegyszerűsítve: 
ha nem szeretem magam, hogyan tudnék 
másokat szeretni. A Bibliából jól ismert „szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat” parancsában 
nagyon jól kifejeződik, hogy az embernek a saját 
integritása és egyetlensége iránti tisztelete, a 
tulajdon énje iránti szeretete és megértése 
elválaszthatatlan a másik ember iránti tisztelet
től és megértéstől.

Ha azt mondjuk, hogy szeretetünk tárgya az 
ember, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy a saját 
énünk is szeretetünk tárgya. Életünk tartalma, 
boldogsága (vagy éppen boldogtalansága), 
szabadként való megélése szeretőképességünk
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függvénye: minél inkább tudunk kreatívan, ter
mékenyen szeretni, annál jobban megéljük a 
törődést, a felelősségtudatot, a másság elfo
gadását. Ha az ember képes termékenyen 
szeretni, akkor önmagát is szereti; ha csak 
másokat tud szeretni, akkor nem tud szeretni 
egyáltalán.

Az önző embert csak önmaga érdekli, min
dent önmagának akar, nem szeret adni, csak 
kapni. A környezetét, amelyben él, csak abból a 
szempontból nézi, hogy mit szerezhet meg magá
nak belőle, nem érdekli, mások szükségletei, és 
nem is tiszteli mások másságát, méltóságát. 
Nem lát semmit, csak önmagát; mindenkit és 
mindent csak aszerint ítél meg, hogy mi a hasz
na belőle. Mivel nem tud adni, az önző ember tel
jességgel képtelen másokat szeretni, ezért őt 
sem szeretik.

Az önzés és az önszeretet tehát nem azonos 
egymással, sőt ellenkezőleg, éppenséggel kizár
ják egymást. Az önző emberrel nem az a baj, 
hogy túlságosan szereti magát, hanem az, hogy 
túl kevéssé; voltaképpen gyűlöli magát. Az 
önmaga iránti törődés hiányában üresen, min
denben és mindenkiben csalódva magára 
marad. Boldogtalan és folyton azon igyekszik, 
hogyan tudna az életből újabb kielégülést ki
csikarni. Látszólag túl sokat törődik önmagával, 
de valójában folyton azon igyekszik, hogyan 
ellensúlyozza azt a kudarcát, hogy nem tud 
törődni valódi énjével.

Az önző ember így nem szeretve önmagát, 
másokat sem tud szeretni. Minden igyekezetével 
azon lesz, hogy ezt a hiányát kompenzálja. Olyan 
látszat önzetlenség válik uralkodóvá emberi
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kapcsolataiban, amelytől azonban még jobban 
szenved, ami viszont tovább serkenti látszat
tevékenységét, és így a bűvös kör be is zárul 
körülötte.

A szeretet jelszava alatt nemegyszer olyan lát
szatönzetlenség húzódik meg, amely egy kapcso
latot teljesen érzelmetlenné tud tenni, az érzel
mek autentikussága, hitelessége teljesen hiá
nyozni tud belőle. Elidegenedett világunkban 
számtalanszor tapasztalni, hogy a felszínes dísz 
mögött elsatnyult, vagy ki sem fejlődött szeretet 
húzódik meg.

Alaptípúsa ennek az „önzetlen” anya-gyermek 
kapcsolat. Az önmagát szeretni nem tudó -  
alapjában gyűlölő -  anya abban a hitben él, hogy 
„önzetlensége” révén gyermeke majd átéli, mit 
jelent szeretve lenni. Azt tapasztalni azonban, 
hogy ez a „mindent neked adok” kapcsolat nem 
találkozik a gyermek elvárásaival. Az ilyen gyer
mekeken nem látszik, hogy boldogok, éppen 
ellenkezőleg: állandóan feszültek, gondterheltek, 
állandóan félnek anyjuk szemrehányásától, és 
szorongva igyekeznek eleget tenni igényeinek. 
Természetesen hat rájuk anyjuk rejtett ellen
séges érzülete, amit inkább éreznek, mintsem 
felismernek, és végül teljesen átitatódnak vele. 
Az ilyen „önzetlen” anya hatása nem sokban 
különbözik az önzőétől; adott esetben még rosz- 
szabb is annál, mert önzetlensége -  látsza
tönzetlensége -  miatt a gyerekek nem is kritizál
hatják anyjukat. A lelkiismeret-furdalás megje
lenésének veszélyeztetettsége miatt, kötelessé
güknek érzik, hogy anyjuknak ne okozzanak 
csalódást. Beléjük sulykolódik a tudat, hogy 
utálni kell az életet.
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Ha valaki veszi a fáradtságot magának, hogy 
megfigyelje, hogyan hat a gyerekeire az olyan 
anya, akiben valódi önszeretet van, azt tapasz
talhatja, hogy a gyerekeknek semmi sem teheti 
olyan hatékonnyá a szeretélményt, az örömöt, a 
boldogságot, mint amikor olyan anya szereti őket, 
aki szereti önmagát.

A látszatönzetlenség látszattevékenységet 
eredményez. A szeretet nélküli kapcsolatban a 
kommunikáció kétirányúvá, kétértelművé válik. 
Azt mondom, hogy szeretlek, belül pedig 
voltaképpen gyűlöllek. A felszínt meg kell őrizni, 
mert az elvárások kötelezővé teszik számomra, 
muszáj azt mutatnom, hogy szeretlek, és 
sohasem jön el az idő, amikor elmondhatnám, 
hogy voltaképpen gyűlöllek. Ahhoz, hogy szere
tetet tudjak érezni mások iránt, magamat kell 
tudnom szeretni. Ha másokat gyűlölök, volta
képpen magamat gyűlölöm -  azokat a részeket 
magamban, amiket nem tudok elfogadni maga
ménak. Az öngyűlölet meghatározóvá válik a 
kapcsolati kommunikációban, a szeretetet pedig el 
kell játszanom. Szeretet nincs bennem, tehát 
elfogadás sincs, ami a közelség élményét adja, 
ami nélkül csak hidegség van, üresség és 
magány.

A látszatönzetlenség a szeretet hiányának 
tünete, de ugyanakkor a magányosság gerjesztő
je is. A magányos ember alapjában önmagával 
nincs megbékélve, önmagát hanyagolja el legjob
ban. Önmagát saját maga számára nem tudja 
értéknek megélni, valahol mélyen nagyon üres
nek, nem kívánatosnak, elfogadhatatlannak 
látja magát. Az önszeretet hiánya magányossá 
teszi. Nincs az a tökéletes látszattevékenység,
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nincs az a tökéletes látszatönzetlenség, amely 
szeretetet lenne képes üzenni.

Mint látjuk, a szeretet nem egy meghatározott 
személyhez fűződő viszony; a szeretet maga
tartás, amely meghatározza az illető személy vi
szonyulását az egész világhoz. Mégis megtör
ténik, ha rövid időre is, hogy a szeretet csak egy 
emberrel való kapcsolatra szűkül le

A szeretet tárgyát megvizsgálva azt láthatjuk, 
hogy míg a felebaráti vagy az anyai szeretet 
abban közösek, hogy nem korlátozódnak egy 
személyre, addig a szerelem természeténél fogva 
kizárólagos és nem egyetemes. Vágyódás a teljes 
egybeolvadásra, az egyesülésre egyetlen másik 
személlyel.

A szerelem a hirtelen megjelenő meghittség, 
közelség élménye, amikor ledőlnek a korlátok, 
amelyek két embert elválasztanak egymástól. 
Elsődlegesen elsajátított, szeretőképesség hiá
nyában a szeretett személyt, hirtelen ugyanolyan 
„jól ismerjük”, mint magunkat. Pontosabban 
fogalmazva, ugyanolyan rosszul ismerjük, mint 
magunkat. Ha ugyanis a szerelem élménye mé
lyebb lenne, a másik személy egyáltalán nem 
lenne annyira könnyen megismerhető. A legtöbb 
ember számára a saját személyisége, a szerelem
ben hamar feltárul, és hamar ki is merül. Szá
mukra az áhított meghittség a szexuális együtt- 
létben nyilvánul meg, mivel a másik személy 
elkülönültségét elsősorban, sőt nem egyszer 
kizárólag a testi elkülönültségben élik át, így a 
testi egyesülés jelenti annak legyőzését.

A szexuális vágy a legtöbb ember képzele
tében a szerelem eszméjével társul, ezért köny- 
nyen jutnak arra a téves következtetésre, hogy
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szeretik, pedig voltaképpen csak testileg kíván
ják egymást. A szerelem persze ösztönözheti a 
nemi egyesülés vágyát, ami egészséges és ter
mészetes is. Ilyen esetben a testi kapcsolatból 
hiányzik a birtoklási vágy, és gyengédséggel 
telítődik meg. Ha azonban a testi egyesülés kívá
nását nem a szeretet ébreszti fel, akkor legfel
jebb a nemi vágy kielégítéséről beszélhetünk. 
Ilyenkor a nemi együttlét rövid időre megteremti 
az egyesülés illúzióját, a két ember azonban ide
gen marad egymás számára, ugyanolyan távoli- 
ak egymástól, mint előtte.

A szerelem kizárólagosságát nemegyszer -  
tévesen -  birtokló ragaszkodásként értelmezik. 
Gyakran találkozni olyan „egymást szerető” pá
rokkal, akik önmagukon kívül senki mást nem 
szeretnek. Ez a szeretet ilyen formában semmi 
más, mint páros önzés. Voltaképpen két ember 
azonosította magát egymással, és az elkülönült
ség állapotát úgy oldották meg, hogy a magányos 
egyént megduplázták. Az egyedüllét állapotát 
élik meg, és mert az emberiség többi részétől 
elkülönülnek, egymástól is elkülönülve marad
nak, és elidegenednek önmaguktól. Amíg a nemi 
együttlét vonzalma jelen van, a szeretet hiányát 
nagymértékben el tudja fedni. Mivel azonban 
véges az effajta vonzalom, megszűnésével nagy 
megdöbbenéssel élik meg önmaguk és a másik 
iránti idegenségüket.

Bár kizárólagos, a szerelemnek -  ha van 
benne szeretet -  mégis van egy feltétele. Neveze
tesen, hogy létem legmélyéből szeretek és 
létének legmélyében élem át a másik embert. 
Mert léte legmélyén minden ember azonos. Az 
azonosság mellett azonban minden embernek
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megvan a saját egyszeri, csals ná jellemző mássá
ga, megismételhetetlensége. E kettő együttléte -  
az azonosság és a megismételhetetlen másság -  
a másikban, elfogadása -és megélése az a 
szeretet, amit az igazi szereltem tartalmaz.

A szeretet olyan képesség, amit megtanu
lunk, amit meg lehet tanulni. Persze ha van 
kitől. Egy szeretettel teli ikülső környezetben 
aligha lehet sikeresen elsajátítatni a hidegséget, 
a gonoszságot, az elutasítást, a  nem szeretést. A 
szeretőképesség fejlődésének azonban vannak 
fázisai, amelyeket megélve juthatunk el az érett 
szeretet állapotába.

A gyermeki szeretet logikája: „szeretek, mert 
szeretnek”. Az érett szeretet logikája: „szeretnek, 
mert szeretek”.

Az éretlen szeretet azt mondja: „szeretlek, 
mert szükségem van rád". Az érett szeretet vi
szont azt mondja: „szükségem van rád, mert 
szeretlek”.

Vegyük észre, mennyire mást tartalmaz az 
éretlen és mennyire mást az érett szeretet logikája.

Az érett szeretetben benne vagyok szabad 
alkotóként, az éretlenben élek egy függőségi vi
szonyban.

A szeretet termékeny, cselekvő folyama
tosság, másokkal való törődés, mások iránti 
tisztelet, viszonyulás az égés« világhoz. A cse
lekvés, a másokkal való törődés alapelve az 
adok-kapok viszony. Természetesen ahhoz, hogy 
adni tudjak, előfeltétel az, hogy én legyek, hogy 
nekem legyen mit adnom. Korábban megfogal
maztuk, hogy mekkora jelentősége van az ön- 
szeretetnek. Ha magam irányában létezik a 
szeretetem, az azt is jelenti, hogy látom, amim
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van, és ezáltal azt is, hogy a másik embernek 
mije nincs. De azt is, hogy nekem mi hiányzik. 
Azt, ami az enyém, a vant és a nincsent is a sajá
tomnak fogadom el. Ezzel persze azt is elfo
gadom, hogy nem vagyok tökéletes. És minél 
jobban látom tökéletlenségem, annál tökélete
sebb vagyok. A tökéletesség, a teljesség elérésé
hez azonban sohasem vagyok elég egyedül, kell 
egy viszony, kapcsolat, amelyből feltöltődöm, 
mert azt újból és újból feltöltöm.

Minden ember egyik legmélyebb igénye a 
feltétlen szeretet. Olyan szeretet ez, amely az 
anyai szeretettel egyenlő. Az anya-gyermek kap
csolatban az édesanya egyszerűen azért szereti 
gyermekét, mert megszületett, él, létezik. Nem 
vár semmit viszonzásul, tudomásul veszi azt is, 
hogy egy napon el kell engednie gyermekét, ami 
az idő eljöttével be is következik... Az anyai 
szeretet feltétlen szeretet, nem olyan, amit 
kiérdemeltem, amire rászolgáltam. Amire rászol
gáltam mindig kétséges; hátha nem nyertem 
meg a tetszését annak, akinek a szeretetére 
pályázom. Mindig ott a félelem, hogy a szeretet 
elillanhat. Továbbá a „megérdemelt” szeretet 
könnyen járhat azzal a keserű érzéssel, hogy az 
illető nem önmagamért szeret, hanem csak 
azért, mert a kedvében járok, hogy végső soron, 
nem is szeret, hanem kihasznál.

Ha létezem önmagamban, ha szeretetem 
feltétlen is tud lenni, akkor nyugodt önbizalom
mal feltételezhetem, hogy amit adok, azt vissza 
is fogom kapni. Elüzletiesedett világunkban, 
ahol az értékek cseréje jócskán elgépiesedett, 
azaz az adok-kapok viszonyt, csak az itt és most 
időtartományban képzeljük el, gyakran éljük
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meg azt, hogy a feltétlen szeretet befektetése 
nem éri meg: túl hosszú időt kell várni ahhoz, 
hogy „kamatozzon” végre. Ha azonban szabadok 
vagyunk önmagunkkal, és szabaddá tesszük 
magunkat értékrendszerünk elidegenedett, elgé- 
piesedett mozzanataitól, azt látjuk, hogy a 
szeretet a legjobb befektetés. Mert szeretet szül, 
amely meghozza a félelemmentes, veszélyeket 
bármikor legyőzni képes szabadságot.

Személyiségfejlődésünk sorául, születésünket 
követően a szeretet két alaptípusát sajátítjuk el, 
ami egész életünkre meghatározza azt, hogy 
hogyan szeretünk. Az egyik a már említett feltét
len szeretet, az anyai szeretet, míg a másik a 
feltételhez kötött -  a kiérdemelt szeretet, az apai 
szeretet.

Hasznos mindkettőt egy kicsit közelebbről is 
megvizsgálni, hiszen minden kapcsolatunkban 
jelen vannak -  eggyé ötvöződve -  bennünk.

Születésünket követően számunkra csak egy 
kapcsolat létezik a világgal, az anyánkkal való 
kapcsolat. Az anya a meleg, az anya az élelem, 
a kielégülés és a biztonság állapota. A környe
zetben lévő tárgyaknak, személyeknek csak 
annyiban van jelentőségük amennyiben kielé
gítik -  vagy éppenséggel gátolják -  szükséglete
inket. Számunkra csak az a valóságos, ami belül 
van, ami azon kívül esik csak a szükségleteink 
kielégítése szempontjából jelentős.

A fejlődés előrehaladtával, annak ered
ményeként megtanuljuk a dolgokat olyannak 
észlelni, amilyenek. Megtapasztaljuk, hogy a 
szomjúság, a szomjúságot oltó tej, az emlő és az 
anya, különböző létezők. Fokozatosan megtanu
lunk bánni az emberekkel, ami abban az
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élményben csúcsosodik ki, hogy szeretnek 
engem. Szeretnek, mert védtelen vagyok, szép 
vagyok, kedves vagyok.., szeretnek, mert anyám
nak szüksége van rám. Azért szeretnek, ami 
vagyok, azaz szeretnek, mert vagyok. Az, hogy 
anyám szeret, passzív élmény, nem kell tenni 
semmit annak érdekében, hogy szeressen. Az 
anyai szeretet tehát feltétlen. Mindössze annyit 
kell tennem, hogy legyek, hogy az ő gyereke legyek. 
Az anyai szeretetet nem kell megszerezni, kiérde
melni, egyszerűen van, létezik a számomra.

Ez a feltétlen szeretet -  az anyai szeretet -  
mint korábban említettük, nem vár viszonzásul 
semmit, csak ad, folyamatosan ad, és így 
teremtődik meg egy önálló életre képes ember. 
Az anyai szeretet a föld, a nap, a levegő, a víz, 
minden, ami éltet. A feltétlen anyai szeretetről 
azonban azt is tudni kell, hogy ahogyan nem kell 
kiérdemelni, ugyanúgy nem is lehet megsze
rezni. Vagy van, és akkor az élethez minden 
szépség adott, vagy nincs, és akkor oda az élet 
minden szépsége -  és nem tehetek semmit, ami
vel megteremthetném. Gondoljunk csak azokra 
az anya-gyermek kapcsolatokra, amelyekben az 
anya nem szereti gyermekét -  esetenként meg is 
válik tőle mindjárt a szülés után -  milyen óriási 
igyekezet jelenik meg a gyermeknél, hogy meg
szerezze anyja szeretetét. Igyekezete azonban 
hiábavalónak bizonyul. Ahol nincs anyai szere
tet, nincs élet. Az ilyen gyerekek érzelmeikben 
egy életre nyomorékokká válnak.

Ahol feltétlen szeretet van, ott élet van. A 
feltétlen szeretet minden szeretet alapja. Szere
tetünk melegsége, elfogadása, támogatása, 
megértése, a másik másságának tiszteletben
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tartása, mind arról árulkodik, hogy mekkora 
feltétlen szeretet van bennünk. A feltétlen 
szeretetnek csak egyetlenegy forrása van, mégis 
élethorizontunk teljes mezejét éltetni tudja.

Egy emberi kapcsolat, egy közösség annál 
több melegséget tud nyújtani, minél több benne 
a feltétlen szeretet. Az ilyen kapcsolatban, 
közösségben nincs félelem, szorongás, kétely, 
bizonytalanság, hidegség, elutasítás. Tiszta relá
ciók vannak, amelyekben a partnerek valódi 
lényükkel közeledhetnek egymáshoz, hiszen ott 
él a minta bennük, a feltétlen szeretet mintája: 
olyannak szeretlek, amilyen vagy, azért szeret
lek, mert vagy.

Ahogyan múlik az idő, egyre jobban 
függetlenebbé válunk a világban, egyre fontosab
bá válik számunkra kapcsolatunk az apánkkal. 
Az apával kapcsolatos szeretet azonban egészen 
más jellegű, olyan, ami feltételhez kötött, amit ki 
kell érdemelni.

Az élet első éveiben kevés kapcsolatunk van 
apánkkal, nem képvisel számunkra természeti 
világot, mindent, ami fennmaradásához szük
séges megkapunk az anyánktól. Később azon
ban előtérbe kerülnek azok a szükségletek, ame
lyeket az apa képvisel, tőle tudunk megkapni. Ez 
az emberi lét másik pólusa: az értelem, a gondol
kodás, a törvény, a rend és a fegyelem, az 
alkotás világa.

Az apai szeretet elvárja azt, hogy a gyermek 
tulajdonságaiban lehetőleg minél jobban hason
lítson rá, minél jobban felfedezhesse gyer
mekében önmagát, hogy az minél jobban 
megfeleljen elvárásainak. Mindaddig, amíg a 
gyermek teljesíti ezeket a feltételeket, részesül az
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apai szeretetből. Mert az apai szeretet feltételhez 
kötött szeretet: „szeretlek, mert megfelelsz 
elvárásaimnak, mert teljesíted kötelességedet, 
mert olyan vagy, mint én...” -  ez az elve.

Az apai szeretetnek, ugyanúgy, mint a 
feltétlen anyai szeretetnek megvan a pozitív és 
negatív oldala is. A negatív oldala az a tény, hogy 
az apai szeretetet ki kell érdemelni, és el is lehet 
veszíteni, ha nem azt csinálja az ember, amit 
várnak tőle. Az apai szeretetben az engedel
messég a fő erény, az engedetlenség pedig a fő 
bűn. A pozitív oldala azonban ugyanilyen fontos: 
mivel apám szeretete feltételes, tennem kell 
valamit, hogy megszerezzem, meg kell dolgoz
nom érte, tehát kreativitásra késztet.

A mindennapi relációkban, ahol a feltételhez 
kötött -  apai típusú -  szeretet dominál, a part
nerek fölé-alá rendelt viszonyban élnek. A part
neremet csak akkor fogadom el, ha olyan, mint 
én, ha azt látom rajta, hogy folyamatosan azon 
munkálkodik, hogy az én elvárásaimnak meg
feleljen. Az ilyen típusú kapcsolat mindaddig 
„egyensúlyban” van, amíg az alárendelt partner
ben nem ébred fel az önálló érzelmi létezés 
igénye, amíg „fel nem nő”. Amikor eddigi aláren
deltségi helyzetéből kilépve megpróbál azonos 
szinten közeledni partneréhez, ellenállásba, elu
tasításba ütközik. A „felnövésnek” az apai szere
tet nem örül. Veszélyeztetve érzi ugyanis tekinté
lyét, hatalmát. így aztán nem érdeke, hogy az 
megtörténjen. Mindez persze konfliktusok töm
kelegével árasztja el a kapcsolatot.

Mindannyian rendelkezünk mindkét típusú -  
a feltétlen és a feltételes -  szeretettel. Minden 
kapcsolatunkat az határozza meg, hogy megfele
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lően tudjuk-e „adagolni” őket. Az érett embernek 
el kell jutnia odáig, hogy ő maga legyen tulajdon 
anyja és apja. Hogy rendelkezzen mindkettő 
lelkiismeretével a szeretésben. Az anyai lelkiis
meret azt mondja: „nincs az a vétek, bűn, ami 
megfoszthatna téged szeretetemtőT, -  tehát min
dent megbocsát feltétel nélkül. Az apai viszont 
azt: „hibáztál, rosszat csináltál, ami nem marad
hat következmény nélkül, meg kell változnod, ha 
azt akarod, hogy szeresselek” -  megbocsátás 
csak a feltétel teljesítése esetén lehetséges.

Az érett ember egyaránt szeret az anyai és az 
apai lelkiismeretével, bár ellentmondani látszik 
egymásnak a kettő. Ha csak az apai szeretettel 
szeretne, kegyetlenné és kíméletlenné válna, 
kapcsolatai tekintélyelvűvé, hideggé, kimértté -  
érzelme tienné. Ha viszont csak a feltétlen anyai 
szeretet működne benne, könnyen elveszne: a 
racionalitás hiánya, a szeretettel való elárasztás 
gátolná önmaga és a partnere fejlődését.

Az anyaközpontú ragaszkodás apaközpon
túvá alakulása, majd mind a kettőnek az egybe
olvasztása az alapja a lelki egyensúlynak és az 
éretté válásnak. Amikor a személyiség szeretni 
tudására anyai lelkiismeretet, értelmére pedig 
apai lelkiismeretet épít fel.

Ez azonban gyakran nem így történik.
Amennyiben a személyiség fejlődése megre

ked valamelyik szintű -  anyai vagy apai típusú -  
szeretetnél, minden emberi kapcsolatában éret
len szeretettel tud csak részt venni. Ha a part
nerek egyike, vagy akár mindkettő, kötődik vala
melyik szülőfigurához, és a korábban az apához 
vagy anyához fűződő érzelmeit felnőtt korában 
átviszi a szeretet személyre -  mindez azt jelenti,
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hogy az illető személyiség nem nőtt ki a gyerme
ki kapcsolat sémájából. Felnőttkorára ugyano
lyan sémákban keresi a megoldást igényei 
kielégítésére, mint ahogyan azt gyerekkorában 
tette. Érzelmileg megmarad az öt-hat, vagy tíz- 
tizenkét éves gyerek szintjén, miközben intellek
tuálisan magas társadalmi szintet tud elérni, 
ami a valódi életkor színvonalául van. Komolyabb 
esetben azonban ez az érzelmi éretlenség már a 
társadalmi hatékonyságát is zavarja, esetleg a 
társadalmi ranglétrán való visszaesést is magá
val hozva.

A feltétlen szeretetet igénylő személyiségek 
voltaképpen egész életükben „megmaradnak az 
anyjuk emlőjén”. Megrekednek az anyai szintű 
szeretetnél. Érzelmeik infantilis, gyermeki érzel
mek, szeretetet, melegséget, törődést és csodála
tot takarnak, olyan szeretetet, amit csak azért 
kapnak, mert szükségük van rá, mert gyámolta
lanok. Az ilyen személyiségek a mindennapi 
kommunikációjukban nagyon elbűvölök tudnak 
lenni, amikor valakit arra akarnak rávenni, hogy 
szeresse őket. De voltaképpen ők nem szeretni 
akarnak, hanem szeretve lenni. Ha megtalálták 
a megfelelő partnert, nagyon sok kedvességre és 
gyengédségre képesek, és gyakran ezért szoktak 
megtévesztők lenni.

Egy idő múlva azonban, amikor a partner 
már nem felel meg fantasztikus elvárásaiknak, a 
csalódottság érzése jelenik meg náluk. Ha part
nerük nem csodálja őket egyfolytában, ha idővel 
igényt tartanak arra, hogy saját életük is legyen, 
hogy őket is szeressék és védelmezzék végre, ez 
csalódottságot, sértődöttséget vált ki bennük. A 
feltétlen szeretetet igénylő partner ezt az állapo
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tót rendszerint azzal magyarázza, hogy „partnere 
már nem szereti őt, uralkodni akar felette”. 
Minden, ami a szeretet adásának csökkenését 
jelzi a partner részéről, a partner legkisebb önál
lósulási megnyilvánulását is úgy éli meg, hogy 
„őt már nem is szeretik”. Ezt a szeretetforrást 
rendszerint személyes tulajdonként élik meg, 
amiből más nem részesülhet. Ha csökken az 
intenzitása, az számukra azt jelenti, hogy valaki 
elveszi előlük -  tehát ha a partnerem már nem 
úgy szeret, mint régen, az csak azt jelentheti, 
hogy van valaki más, akit úgy szeret, mint 
engem régen. És ennek a „felismerésnek” a per
cétől a féltékenység gyötrelmei színezik át a 
kapcsolatot.

Ezek a személyiségek következetesen összeté
vesztik kedvességüket és szeretni vágyásukat a 
valódi szeretettel, és ezért jutnak arra a követ
keztetésre, hogy becsapták, megcsalták őket. 
Úgy élik meg, hogy erejükön felüli szeretetet 
adtak partnerüknek, és nem értik, hogy mért 
éltek vissza vele. Belátóképességük egyáltalán 
nincs arra vonatkozóan, hogy partnerüknek is 
joguk van -  sőt kívánatos és egészséges is -  
önálló énükre, ami alapvetően meghatározza 
kapcsolatukat.

A teljességhez az is hozzátartozik, hogy ritkán 
ugyan, de előfordul, hogy az ilyen anyaközpontú 
személy ugyanabba a típusba tartozó partnert 
talál magának. Ez lehetővé teszi számára, hogy 
folyamatosan „táplálkozzon az anyai szeretet
ből”, anélkül, hogy vissza is adjon valamit, így 
minden energiájával társadalmi haladására össz
pontosíthat. Az értékrendszerbe „jól beillesz
kedik”, anélkül, hogy az érzelmi érettség maga
sabb szintjére eljutna.
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De kedvezőtlen körülmények között élete 
keserves csalódás lesz, a felmerülő konfliktu
sokat nem tudja kreatív módon megoldani: meg
jelenik a szorongás, a depresszió.

Ha viszont a megrekedés az apai típusú 
szeretet szintjén történik, a személyiség a part
nerkapcsolataiban, de a mindennapi kommu
nikáció szintjén is a feltételhez kötött szeretet 
szintjén szeret.

Legtöbbször férfiaknád tapasztalható, de 
nőknél is előfordul. Az ilyen fiú édesanyja 
gyakran közömbös, hiányzik belőle a melegség, 
hidegen elfogadó típus. Az ilyen gyerekek ezért 
az apjuk felé fordulnak. Apjuk viszont éppen e 
hidegség miatt minden érzelmüket, érdek
lődésüket gyerekükre összpontosítják. Ezek a „jó 
apák”, de ugyanakkor erőszakosak, agresszívak 
is. Valahányszor meg vannak elégedve gyere
kükkel, megdicsérik, megajándékozzák, felma
gasztalják őket; ha viszont elégedetlenek velük, 
elfordulnak tőlük, megbüntetik őket.

A gyerekek, akiknek a családban az apai 
szereteten kívül nincsen egyebük, szinte odalán
colódnak apjukhoz. Legfőbb életcélukká az válik, 
hogy elnyerjék apjuk tetszését, ami ha sikerrel 
jár boldogok és magabiztosak. Ha azonban vala
milyen oknál fogva ez nem sikerül nekik -  és erre 
nagyon sokszor adódik alkalom, hiszen elegendő 
tapasztalat hiányában, fejlődésben lévő személyi
ségszerkezetről van szó -, akkor értéktelennek, 
kitaszítottnak, nem- szeretettnek érzik magukat.

A későbbi életkorban az ilyen férfiak igye
keznek maguknak egy apafigurát találni, akihez 
hasonló módon kötődhetnek. Nem ritkán olyan 
partnert, élettársat találnak maguknak, akik
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domináló típusúak, fontos döntésekben energi
kusak, határozottak. Egész életük voltaképpen 
egymást követő fenn és lenn -  ha megdicsérik 
őket, az egekben vannak, ha negatív kritikát 
kapnak, a poklok poklát élik meg -  attól függő
en, hogy sikerül-e elnyerni az apai tetszést. 
Nagyon gyakran magas társadalmi karriert fut
nak be munkaszokásaik révén, lelkiismeretesek, 
következetesek, megbízhatóak. Főleg olyan terü
leten tűnnek ki, ahol a fegyelem és a rendfenn
tartás, az adott utasítás, parancs gondolkodás 
nélküli végrehajtása szükségeltetik -  jó pártmun
kások, katonatisztek, rendőrök... Partnerkap
csolataikban azonban zárkózottak, tartózkodóak 
maradnak. A nőknek nincs nagyobb jelentősége 
számukra, rendszerint enyhe lenézéssel kezelik 
őket. „Férfias” mivoltuk miatt eleinte nagy ha
tással lehetnek a nőkre, de akit élettársul vá
lasztanak maguk mellé, csakhamar kiábrándul 
belőlük, amikor megtapasztalja, hogy másod
rangú szerepre van kárhoztatva partnere mellett, 
akinél az első helyen továbbra is -  a számára 
döntő -  apafigura áll. Hacsak a partner is nem 
rekedt meg az apához való kötődésnél, és ennél 
fogva éppen az teszi boldoggá, hogy élettársa, 
úgy bánik vele, mint egy önfejű gyerekkel.

A feltételhez kötött szeretet szintjén való 
megrekedés eredményezi a tekintélyelvű nevelési 
elveket is. Az ilyen apáik autoritativ, tartózkodó, 
akár hideg, családon belüli magatartása ered
ményeként a gyerekek számára megközelíthetet- 
lenek, elérhetetlenek. Olyan szülők, akik csak 
szigorral tudnak fegyelmezni, irányt, határt meg
mutatni. A gyerekek számára örökké titokza
tosak, távolságtartók és ennek eredményeként
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sohasem érzik, hogy a szülők szeretik egymást. 
Fegyelmezettségük folytán ugyanis nemtet
szésük külső jelét sohasem adják. Mint ahogyan 
egyéb érzéseiket is ritkán mutatják meg, főleg 
nem a gyerekek előtt.

Ez a távolságtartás kényszeredetté teszi őket 
a gyerekeikhez való viszonyukban is. A gyerekek 
a „korrektség” légkörét érzékelik, amely azonban 
sohasem tesz lehetővé közeli kapcsolatot, sem 
apjukkal, sem anyjukkal. Sohasem biztosak 
benne, hogy szülei mit éreznek és mit gondol
nak; mindig van a levegőben valami ismeretlen, 
titokzatos...

A szeretet elemei: a törődés, a felelősség, a 
tisztelet, és az ismeret olyan magatartás- 
együttest alkotnak, amely megtalálható az érett 
személyiségben. Ez a magatartás-együttes azon
ban csak akkor működik harmonikusan, ha 
jelen van az elemeket összekötő, átitató erő.

Van egy fontos tulajdonság, amely nélkül az 
ember létezésében semmi sem működik jól -  
sem az értelmi, sem az érzelmi rész. Ez a min
dent mozgósítani, irányítani képes hit.

Kétfajta hitet fontos elkülöníteni egymástól: 
az irracionális és a racionális hitet. Az irra
cionális hit azon alapul, hogy az ember aláveti 
magát valamely irracionális tekintélynek. Ezzel 
szemben a racionális hit az ember saját gondo
lati vagy érzelmi tapasztalatában való meg
győződés. Ez a hit az alkotó értelmi és érzelmi 
tevékenységben gyökerezik. Ellentétben azzal a 
nézettel, hogy a racionális tevékenységben nincs 
helye a hitnek, az élet azt igazolja, hogy 
racionális hit nélkül nincs célravezető
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tevékenység. Az irracionális hit azt jelenti, hogy 
valamit igaznak fogadok el, mert egy tekintély 
vagy a többség azt állítja igaznak; a racionális hit 
viszont az ember saját megfigyelésein alapuló 
meggyőződés, független a többség véleményétől.

A racionális hit az emberi kapcsolatok létezé
séhez elengedhetetlen. Elválaszthatatlan része 
minden barátságnak, szerelemnek, szeretetnek. 
Hinni egy másik emberben azt jelenti, hogy biz
tosak vagyunk alapvető tulajdonságainak, 
személyiségének, szeretetének megbízhatóságá
ban. Ugyanebben az értelemben hiszünk ma
gunkban is. Tudatában vagyunk, hogy létezik 
egy énünk, amely kitart életünk végéig a változó 
körülmények között is. Ez az én az, amelyen ala
pul identitásunk tudata. Ha nem bíznánk énünk
ben, identitásérzésünk kerülne veszélybe, és 
csakhamar más emberektől függnénk, és az ő 
jóváhagyásuk lenne identitásérzésünk alapja.

Csak az az ember tud hinni másokban, aki 
hisz önmagában, mert csak az lehet benne biz
tos, hogy a jövőben is ugyanaz lesz, mint ami 
ma, és úgy fog érezni a jövőben is, ahogyan ma 
hozzájárul. A szeretet szempontjából az a fontos, 
hogy az ember higgyen saját szeretetében, szere- 
tete megbízhatóságában, és abban a képessé
gében, hogy szeretetet tud ébreszteni másokba. 
Hinni valakiben azt jelenti, hogy hiszünk mások 
lehetőségeiben. Ennek a hitnek a legelemibb for
mája az anya hite gyermekében, hogy élni fog, 
nőni, járni, beszélni stb. Ennek a hitnek az alap
ja a feltétlen szeretet, ez az anyai szeretet azon
ban nem tudna működni hit nélkül. A hit irányt 
ad a szeretetnek.

A hitnek szüksége van bátorságra, a készség
re, hogy elfogadjuk a fájdalmat és a csalódást is.
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Aki ragaszkodik a védettséghez és a bizton
sághoz, mint az élet elsőrendű feltételeihez, 
annak nem lehet hite. Aki elrekeszti magát egy 
védelmi rendszerben, az önmagát ejti foglyul. Hit 
kell a gyerekneveléshez, hit kell az elalváshoz, 
vagy ahhoz, hogy elkezdjünk valamin dolgozni. 
Mindnyájan hozzászoktunk, hogy ez a fajta hit 
megvan bennünk. Akiben nincs meg, az szen
ved: félti a gyermekét, vagy álmatlan, vagy kép
telen valamilyen produktív tevékenységet vé
gezni, vagy gyanakvó és nem tud senkihez közel 
kerülni, vagy képtelen hosszú távra tervezni. 
Kitartani egy emberről alkotott véleményünk 
mellett, kitartani meggyőződésünk mellett nehéz 
körülmények között is -  mindehhez hit és bátor
ság kell. Hit és bátorság kell ahhoz, hogy az élet 
nehézségeit, balszerencséit és szomorúságait 
kihívásnak vegyük, és ne igazságtalan büntetés
nek, amelynek nem lett volna szabad megtörtén
nie velünk. A hit segít ahhoz, hogy ezekkel szem
benézzünk, és kreatívan megoldjuk.

A hit és bátorság gyakorlása a mindennapi 
élet apró részleteivel kezdődik. Az első lépés az, 
hogy vegyük észre, mikor és hol veszítjük el 
hitünket, lássuk meg azokat az ésszerűsítő indo
kokat, amelyek ezt a hitvesztést elleplezik, is
merjük fel, mikor cselekszünk gyáván, és ho
gyan igyekszünk ezt racionalizálni, igazolni 
magunk előtt.

A hitvesztés gyengíti az embert, amit nagyon 
fontos minél előbb felismerni, mert a növekvő 
gyengeség a hitehagyottságot fokozza, és így a 
kóros kör be is zárul. Eredményeként pedig az 
jelentkezik, hogy az ember, bár tudatosan attól 
fél, hogy nem szeretik, valójában azonban -
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rendszerint nem tudatosan -  saját maga fél 
szeretni.

Szeretni annyi, mint feltétel nélkül rábízni 
magunkat valakire, teljesen odaadni magunkat 
abban a reményben, hogy szeretetünk majd 
szeretetet hoz létre a szeretett személyben is. A 
szeretet hitből származó cselekedet, és akiben 
kevés a hit, abban kevés a szeretet is.

A hit személyiségünk része, ezért aki igazán 
akaija, meg tud tanulni hinni, ahogy a gyerek is 
megtanul járni.

Hittel élni pedig annyit jelent, mint ter
mékenyen élni.
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