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BEVEZETÉS

A kisebbrendűségi érzéssel átitatott személyiségünk meg
változtatja pszichénk működését. Ennek következtében a kö
rülöttünk lévő világot visszafogottnak, színtelennek érzékel
jük. Mintha valahol mélyen olyan irányítást kapnánk, hogy 
tilos olyan színeket, kontúrokat, tartalmakat és tartalmatlan- 
ságokat látnunk és megélnünk, amilyenek a valóságban jelen 
vannak. A világ dolgainak ilyetén módon történő felfogása 
eredményezi a továbbiakban a saját személyiségünk - az én
- megélésének zavarait. Valahogy így: „Én eleve kevesebbet 
érek a többieknél”; „Nekem nem is szabad többnek lennem, 
mert az veszélyes és súlyos következményekkel járhat” És 
mindezt én-azonosnak éljük meg.

Megváltozik a figyelemműködésünk. Szelektál, válogat. 
Mintha olyan szemüvegen keresztül néznénk, amely csak a 
világ kisebb, színtelen és szürke részeit engedné át az érzéke
lésünk számára. Mintha a világban nem is létezne más szín, 
csak a szürke.

Ez nyilván az emlékezésműködést is eltorzítja, eltávolítja 
a valóságtól. Hiszen ha az érzékelésünk, a felfogásunk már 
hűtlen a valósághoz, a figyelemműködésünk csak a „szürkét- 
kisebbet” engedi át, az énünk megélése pedig a „kisebb-ke
vesebb vagyok” szintjén történik, akkor szinte törvényszerű, 
hogy nincs mire emlékeznünk. Ez pedig olyan érzést ered
ményez, hogy nincs múltunk, nincs jelenünk, és ezért jövőt 
sem remélünk. Bizonytalanságérzetünk óriásira nő. Min
dennapi létünket egy állandó, lebegő félelem hatja át, amely 
a külső történések befolyása és irányítása által hol gyengébb, 
hol erősebb.
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Mindez persze a mindennapi gondolkodásunkat, intel
lektuális tevékenységünket is meghatározza. Tudatos, de 
főleg nem tudatos tiltások, önbüntető gondolatok tömkelege 
árasztja el a mindennapi életvezetéssel kapcsolatos terveinket: 
„Jobb lesz, ha nem iratkozom abba az iskolába, mert abból 
csak baj lehet a számomra”; „Megérdemlem, hogy szenved
jek, ha már nagyra vágytam” .. Tiltó gondolatoktól elárasztva 
állandó lelkiismeret-furdalásban élünk, nagyon erős önbün
tető, önromboló késztetések kíséretében.

Akarati működésünk deformálódása ilyen előzmények, 
zavart pszichés működések után szinte törvényszerű. Alig 
akarunk, alig teszünk valamit önállóan, kezdeményezőkész
ségünk szinte nem is működik, passzívvá, függőkké válunk. 
Legtöbben közülünk úgy élnek „ahogyan a sors könyvében 
meg van írva”.

A mindennapi kommunikációinkban gyakran a hangulat 
embereként viselkedünk: lobbanékonyakká, hirtelen haragú- 
akká válunk, de gyorsan ki is békülünk. Negatív érzelmeink 
kifelé irányításától nagyon félünk. Félünk attól, hogy elve
szítjük érzelmeink - különösen a negatív érzelmeink - felett 
a kontrollt, ezt pedig óriási veszélyként éljük meg.

A tekintélyszemélyek iránti viszonyulásunk tele van el
lentmondásokkal, hol túlidealizáljuk, hol pedig szenvedé
lyesen gyűlöljük őket. Alapjában véve a felnőtt korunkra is 
megmaradnak azok az infantilis félelmek, amelyek a szemé
lyiségfejlődés korai fázisában kialakultak. Mintha ebből a fé
lelemből kinőni egy egész élet kevés lenne a számunkra.

A személyiségünket elárasztó kisebbrendűségi érzés kö
vetkeztében az érzelmeink is kifakulnak. Ha az első lépéstől, 
a valóságérzékeléstől kezdve minden elszíntelenedett, elszür
kült, elsötétült, hogyan lehetne akkor az öröm, a szeretet, a 
harag, a közelség stb. érzéseit olyan intenzitással és olyan szí
nekben megélni, ahogyan azok a valóságban megjelennek? 
Nyilván sehogyan sem. Marad tehát az, hogy: „Nekem nem 
szabad örülnöm”, „Nem szabad szeretnem”, „Nem szabad 
dühösnek lennem”, „Nem állhatok senkihez sem közel, mert 
akkor látszana, hogy én mennyivel kisebb-kevesebb vagyok”. 
A sikertelenségeket, amelyek természetes velejárói az életnek,
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a kisebbrendűségi érzésnek köszönhetően egyrészt fájdalmas 
veszítésként, másrészt önmagunk igazolásaként éljük meg 
(„Lám, tényleg nem érdemiem meg, ha már nem sikerült”). 
A sikerélményeket - amelyek szintén az élet természetes vele
járói - pedig eleve gyanakvással fogadjuk („Megérdemlem-e 
vajon én ezt?”). A kisebbrendűségi érzéssel átitatott szemé
lyiségszerkezet aztán apáról fiúra száll. De nem azért, mert 
genetikailag örökítjük át, hanem mert így tanuljuk meg, és 
így adjuk tovább.

Mindennapi munkám során gyakran felmerül a kérdés: 
hogyan lehetne a leghatékonyabban megbirkózni ezzel a ter
hes örökséggel? Mert a kisebbrendűségi érzés csírájában fojt 
el olyan képességeket, amelyek, ha kifejlődnének, gazdagabbá 
tehetnének bennünket is és közösségünket is. A kötetben sze
replő írásokban, amelyek többsége meg is jelent a vajdasági 
sajtóban, olyan sorrendben próbáltam meg követni a kisebb
rendűségi érzést, ahogyan az a kezdetekben kialakul, majd 
élethelyzeteinkben, közösségeinkben, kisebbségi létünkben, 
bensőséges kapcsolatainkban meg is jelenik. Olyan dilem
mákat is felvetve, hogy az elfogadása az egyetlen lehetséges 
alternatívánk-e?





ELFOJTÁSAINK GYÖTRELMEI



A szorongás és a félelem azok az érzések, amelyeket 
mind a kiegyensúlyozott, mind a neurotikus személyi
ség nap mint nap megél. Létezésünk egyik alapérzése 
a szorongás, amelyet rendre valamihez kötődve -  élet
helyzethez, emberi kapcsolathoz -  félelemként élünk 
meg. Ennek a félelemnek biológiailag van fontos sze
repe: megvéd olyan helyzetektől, amilyenekben fenn
maradásunk veszélyeztetett. Egészséges állapotban csak 
jelző funkciót tölt be, és ezt teljesítve meg is szűnik. 
Amikor folyamatosan jelen van, akkor ezzel a félelem
mel a személyiségünk megpróbál valamit tenni. Mert 
a tudat központjában huzamosan jelenlevő félelemmel 
nem lehet együtt élni.

A szorongás félelmet szül, a félelem a szorongást fo
kozza. Ebben az állapotban személyiségünk a félelem 
forrását hatalmasnak, legyőzhetetlennek, elkerülhe
tetlennek éli meg, amivel szemben teljesen tehetetlen, 
kiszolgáltatott. A félelemforrás olyan „ellenség”, amely 
„könyörtelenül megsemmisít”, amivel szemben termé
szetesen kialakulnak bennünk ellenséges indulatok. Az 
így kialakult félelmeket megpróbálhatjuk úgy is leküz
deni, hogy az ellenséges indulatokat elfojtjuk. Az elfoj
tás - reflexszerű folyamatként -  akkor jelenik meg, ha 
egy adott helyzetben nem lehet azt tudatosan elviselni, 
és ellenséges indulataink születnek. Az ellenséges in
dulatok tudatosulása legfőképpen azért elviselhetetlen, 
mert egyszerre szerethetjük a másikat, vagy szükségünk 
lehet rá, de gyűlölhetjük is, ellenséges indulatokkal vi
seltetünk iránta. Előfordulhat, hogy nem akarjuk látni 
azokat az okokat -  például a másik iránti irigységün
ket vagy birtoklási vágyunkat -, amelyek kiváltották az 
indulatokat, mert félelmetes felismerni, hogy ellenséges 
indulataink vannak valaki irányában. Ilyen körülmé
nyek között az elfojtás az azonnali megnyugvás legrö
videbb és leggyorsabb útja. Az elfojtás révén eltűnik a 
tudatunkból a félelmetes indulat, vagy pedig be sem 
kerülhet oda. Ez azt jelenti, hogy ha az ellenséges indu
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latokat elfojtjuk, a leghalványabb fogalmunk sincs arról, 
hogy ellenségesek vagyunk.

A megnyugvás elérésének leggyorsabb módja azon
ban hosszú távon nem feltétlenül a legjobb is. Az elfoj
tás folyamata révén indulatunk -  vagy más kifejezés
sel élve, haragunk -  eltűnik ugyan a tudatból, de nem 
szűnik meg. A személyiségünk összességéről leválva - 
és ezért ellenőrzés nélkül -  bennünk kering, és olyan 
indulati töltéssel bír, amely rendkívül robbanékony, 
bármikor kitörhet, hiszen igyekszik szabad lefolyást ke
resni magának. Az elfojtott indulatok robbanékonysága 
annál nagyobb, minél jobban sikerül elfojtanunk őket. 
A folyamat legtöbbször nem áll meg ezen a ponton. Mi
vel sürgősen szükség van arra, hogy megszabaduljunk 
a veszélyes indulattól, mely belülről fenyegeti érdeke
inket és biztonságunkat, bekapcsolódik egy reflexszerű 
folyamat: ellenséges indulatainkat kivetítjük a külvilág
ra. Mégpedig válogatás nélkül, legtöbbször ártatlan em
berekre, akiknek semmi közük nem volt az ellenséges 
indulat kialakulásához.

Miért ébrednek fel bennünk ellenséges indulatok, és 
miért fojtjuk el azokat? Hol vannak a gyökerei?

Megint a gyerekkorba kell visszamennünk. A neuro
tikus családi viszonyokban -  vagy inkább szülő-gyerek 
kapcsolatban ahol az elfogadás, a közelség biztonsága 
és támogatása, a pozitív érzések nem jutnak el a fejlődő 
személyiségünkhöz, gyermekként nem élhetjük meg az 
egészséges önbizalom érzését. Mindezeket legtöbbször 
azért nem tudjuk megkapni, mert a szülők saját neu
rózisuk miatt képtelenek megadni nekünk. Az esetek 
többségében az történik, hogy a hiányzó szeretetet a 
szülők helyettesítik valamivel, de közben folyamato
san azt hangoztatják, hogy elsősorban a mi érdekein
ket tartják szem előtt. Ez a kettős üzenet -  szeretlek, 
de gyűlöllek is -  gyötrő bizonytalanságérzést tart fenn 
bennünk. Továbbá a szülőknek számos olyan viszonyu
lása lehet felénk, gyerekek felé, amelyek kizárólag ellen
séges indulatokat válhatnak ki belőlünk: ilyenek pl. az
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igazságtalan szidások, a legjogosabb vágyainkba való 
folyamatos beavatkozás, a független gondolkodásmód 
kigúnyolása stb.

Számos oka van annak, hogy gyerekként miért fojt
juk el indulatainkat -  a tehetetlenségünket, a félelmein
ket, a szeretetünket vagy bűntudatunkat. A születésün
ket követően természetszerűleg szoros a függőségünk a 
szülőktől. Biológia fennmaradásunk a tét. A későbbiek
ben azonban, amikor már alkalmassá válunk odafordul
ni a világ felé, ez a függőség megváltozhat. Minden attól 
függ, hogy a szülők mit nyújtanak a nevelésben: vajon 
önállóságra, bátorságra, találékonyságra nevelnek ben
nünket, vagy pedig az uralkodó nevelési elvük érvénye
sül, s mindentől óvni akarnak bennünket, ugyanakkor 
engedelmességet várnak el tőlünk. Ennek eredménye a 
felnövő személyiségünkben kialakuló tehetetlenségér
zés, amelyet megfélemlítéssel, érzelmi függőségben tar
tással még csak fokoznak. Minél tehetetlenebbé tesznek 
bennünket, annál kevésbé merünk majd másként érez
ni, és szembeszállni szüléinkkel. Ebben a helyzetben a 
mögöttes, nem tudatos érzés bennünk, gyerekekben a 
következő: „El kell fojtanom az ellenséges indulataimat, 
mert szükségem van rád.”

Közvetlenül is kiválthatják a félelmet fenyegeté
sekkel, tiltásokkal és büntetésekkel, dühkitörésekkel, 
erőszakos jelenetekkel. De ismeretes a közvetett meg
félemlítés is, amikor az élet komoly veszélyeivel -  be
tegséggel, balesettel, idegen emberekkel stb. -  ijeszte
nek ránk, gyerekre. Minél félősebbek vagyunk, annál 
kevésbé merjük kifejezni és átérezni a szembenállást. Itt 
a viselkedésünk nem tudatos mottója: „El kell fojtanom 
az ellenséges indulataimat, mert félek tőled.”

A szeretet is lehet az indulatok elfojtásának a forrása. 
Amikor a valódi szeretet helyett állandóan azt hangoz
tatják, hogy annyira szeretnek bennünket, hogy akár 
fel is áldoznák magukat értünk. Gyerekként beleka
paszkodhatunk ebbe a szeretetpótlékba és félhetünk a 
lázadástól, nehogy elveszítsük az engedelmességért járó
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jutalmat. Ilyen helyzetben a mottó: „El kell fojtanom az 
ellenséges indulataimat, mert félek, hogy elveszítem a 
szeretetet.”

Még egy jellegzetes élethelyzet van, ahol megjelen
nek a nem tudatos elfojtásra való késztetéseink. Ez a 
bűntudat kialakítása. Bűntudatkeltéssel az értéktelen
ség- és kisebbrendűségi érzés mellett az a meggyőződés 
alakul ki bennünk, gyerekekben, hogy hitvány, mocs
kos alakok vagyunk. Ebben a helyzetben viselkedésünk 
mottója: „El kell fojtanom az ellenséges indulataimat, 
mert rossz gyerek lennék, ha indulatokat éreznék.” 

Minél inkább elfojtjuk ellenséges indulatainkat, an
nál inkább kivetítjük szorongásainkat a külvilágra, és 
meggyőződésünkké válik, hogy a világ általában veszé
lyes és félelmetes.

Az elfojtás okozta szorongás alapszorongásként, épül 
be személyiségünkbe, ennek következményei pedig az 
önmagunkhoz és a külvilághoz való viszonyunkban 
mutatkozik meg. Érzelmi elszigetelődést okoz, amit na
gyon nehéz elviselni, mert együtt jelentkezik az én bel
ső gyengeségének érzésével, vagyis az önbizalom alapja 
gyengül meg. És ez magában hordozza azt a konfliktust 
is, hogy szeretnénk ugyan megbízni másokban, de erre 
képtelenek vagyunk -  mélyen bizalmatlanok és ellensé
gesek vagyunk másokkal szemben. Minél elviselhetet
lenebb a szorongás, annál hatékonyabbnak kell lennie a 
vele szembeni védekezésnek.

A mi mentalitásunkban alapvetően négy fontosabb 
formája van annak, ahogyan az emberek megpróbálunk 
védekezni az alapszorongással szemben. Ezek: a pozitív 
érzések, az önalávetés, a hatalom megszerzése és a visz- 
szahúzódás jellemezte viselkedésformák.

A pozitív érzelmek bármilyen formában történő 
megszerzése a szorongás elhárításának fontos módja 
lehet számunkra. Ilyenkor a motivációnk a következő: 
„Ha szeretsz, nem fogsz bántani.”

Az önalávetés irányulhat hagyományos nézetekre, 
vallási rítusokra vagy éppen egy hatalommal rendelke
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ző személy követeléseire. A szabályoknak való engedel
meskedés, vagy a követeléseknek való megfelelés egész 
viselkedésünk rugója. Saját követeléseinket elfojtjuk; 
elfojtjuk a másokról alkotott kritikáinkat; védekezés 
nélkül hagyjuk magunkat kihasználni; válogatás nélkül 
mindenkinek segítünk. Néha tudatában vagyunk an
nak, hogy a szorongás határozza meg viselkedésünket, 
legtöbbször azonban egyáltalán nem tudunk erről, és 
mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy önfeláldo
zásból tesszük azt, amit teszünk, és ez egészen a saját 
vágyainkról való teljes lemondásig is elmehet. Ilyenkor 
a viselkedésünk mottója: „Ha alávetem magam a szabá
lyoknak, nem bántanak.”

Az önalávető viszonyulás azt a célt is szolgálhatja, 
hogy megnyugvást találjunk a pozitív érzelmek segítsé
gével. Ha a pozitív érzelmek olyan fontosak a számunk
ra, hogy ezektől függ a biztonságérzetünk, akkor min
dent hajlandóak vagyunk megtenni értük. Ez nagyon 
gyakran azt jelenti, hogy a legfontosabb számunkra az, 
hogy mások elvárásainak megfeleljünk. Sokan vannak 
közülünk, akik csak merev önalávetéssel tudják bizton
ságban érezni magukat.

Az alapszorongással szembeni védekezés harmadik 
formája a hatalom megszerzésén keresztül vezet. A si
ker, a birtoklás, a mások feletti fölény megszerzésével 
próbáljuk biztonságban érezni magunkat. Ebben a vé
dekezési kísérletben a mottónk: „Ha hatalmam van, 
senki sem bánthat.”

A védekezés negyedik módja a visszahúzódás. A vé
dekezési módok előbbi formáiban az a közös, hogy haj
landóak vagyunk harcolni a világgal. Védelmet azonban 
úgy is találhatunk, hogy visszavonulunk. Ez azt jelenti, 
hogy kialakítjuk függetlenségünket másoktól, mivel ők 
hatnak a külső vagy belső szükségleteinkre. A külső 
szükségletektől való függetlenséget például a tulajdonok 
halmozásával érhetjük el. Ez a felhalmozás azonban túl 
nagy szorongással jár ahhoz képest, hogy élvezni is tud
juk. A belső szükségletek viszonylatában a függetlenség
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úgy érhető el, hogy érzelmileg leválunk az emberekről, 
hogy semmi bántódás vagy csalódás ne érjen bennün
ket. Ez azt jelenti, hogy a lehető legjobban elfojtjuk saját 
érzelmi szükségleteinket. Az ilyen leválásnak az egyik 
kifejeződése az, amikor nem veszünk komolyan sem
mit -  saját magunkat sem. Ezzel a viszonyulással gyak
ran találkozhatunk intellektuális körökben. Itt a mottó: 
„Ha visszavonulok, nem érhet bántódás.”

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy az elfojtás okozta 
szorongás ellen az emberek többféleképpen védekez
nek, ám ezek a védekezési módszerek nem egyeztethe
tők össze. így előfordulhat, hogy szeretnénk uralkodni 
mindenki felett, de ugyanakkor azt is szeretnénk, ha 
mindenki szeretne bennünket. Vagy szeretnénk érzel
mileg leválni az emberekről, de ugyanakkor sóvárgunk 
is a szeretetük iránt. Ezeket a konfliktusokat pedig nem 
lehet fájdalmas gyötrelmek nélkül megoldani. Megma
rad hát az elfojtás -  meg a szeretetéhség kielégítésére 
való szüntelen törekvésünk.

Szeretetéhségünk

Folytonos szeretetéhségünk szűnni nem akaró szo
rongásunkról árulkodik. Védelemért sóvárgunk, mert 
nem tudunk meglenni egyedül a világgal szemben. Ha 
tehetetlennek érezzük magunkat a világgal szemben, 
amely mindig ellenséges, félelmetes és elutasító, akkor a 
pozitív érzések keresése tűnik a leglogikusabb módszer
nek ahhoz, hogy némi jóindulatot, megbecsülést vagy 
szeretetet kapjunk. Ha a személyiségünk olyan ideáli
san működne, ahogyan azt mindig szeretnénk, akkor 
könnyen hozzájuthatnánk a szeretethez. Ez azonban 
nagyon ritkán történik így. Az ideális működés hiánya 
miatt inkább azt érezzük, hogy amit akarunk, az olyan 
kevés: csak azt akarjuk, hogy az emberek kedvesek le
gyenek velünk szemben, adjanak tanácsot, ismerjék el, 
hogy szerencsétlen, magányos lelkek vagyunk, akinek 
esze ágában sincs másokat megsérteni. Nem ismerjük
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fel, hogy érzékenységünk, lappangó indulataink meny
nyire útjában állnak saját kapcsolatainknak, de azt sem 
tudjuk kellőképpen felmérni, milyen benyomást te
szünk másokra, vagy mások hogyan reagálnak ránk. így 
aztán fogalmunk sincs arról, hogy miért nem kielégítők 
a baráti kapcsolataink. Általában arra a következtetésre 
jutunk, hogy mások a hibásak azért, amiért kihasznál
nak bennünket.

Ha kapcsolatainkban nem tudunk közelséget 
üzenni, szeretetéhségünk kielégítése kóros útra té
ved -  neurotizálódik. Anélkül, hogy ebbe valamilyen 
közvetlen, tudatos belátásunk lenne. A neurotikus szere- 
tetéhségben benne van a másik ember személyiségének, 
korlátainak, vágyainak, egyediségének semmibevétele. 
Ez a semmibevétel a szorongásunk következménye, 
ezért kapaszkodunk voltaképpen a másik személybe. 
De ez a semmibevétel az emberek iránti alapvető ellen
ségességünk kifejeződése is -  a neurotikus személyiség 
világának alapvető jellegzetessége -, hogy kapaszko
dunk ugyan a másik emberbe, de magunkhoz közel 
nem engedjük őt.

De hogyan mutatkozik meg a neurotikus szeretet
éhségünk?

Időnként nehéz meghatározni, mi a szeretet. Azt 
azonban határozottan meg tudjuk mondani, hogy mi 
nem szeretet. Határozottan kedvelhetünk valakit, ám 
időnként mégis lehetünk rá dühösek, megtagadhatunk 
tőle bizonyos kívánságokat, és óhajthatjuk az egyedül
létet. De különbség van az ilyen haragos reakciók és a 
neurotikus személyünk viszonyulása között, amikor 
folyamatosan védjük magunkat másokkal szemben, és 
úgy érezzük, hogy szeretteinknek a mások iránt mu
tatott bármilyen érdeklődése a mi elhanyagolásunkat 
jelenti, vagy minden felénk irányuló kritikát megalá
zásként élünk meg. Ez nem szeretet. Ugyanakkor nem 
összeegyeztethetetlen a szeretettel, ha építő jellegű 
kritikát fogalmaznak meg egy-egy tulajdonságunkról, 
megnyilvánulásunkról annak érdekében, hogy segítse
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nek a kijavításukban. De az nem szeretet -  ahogyan a 
neurotikus személyünk gyakran teszi hogy feltétlenül 
elvárjuk a másiktól a tökéletes teljesítményt. Az ilyen 
követelésben ott rejlik az ellenségesség: „Jaj neked, ha 
nem vagy tökéletes!”

Jóllehet a szeretet összeegyeztethetetlen a szeretett 
személy kihasználásával, de ez nem jelenti azt, hogy a 
szeretetnek teljesen önzetlennek és önfeláldozónak kell 
lennie. Az nem a szeretet, amikor az ember semmit sem 
követel a maga számára. Azok, akik ezt vallják, csak azt 
leplezik, hogy képtelenek a pozitív érzelmek átadására. 
Természetes, hogy akarunk valamit a másik embertől
-  kielégülést, segítséget stb. A szeretet és a neurotikus 
szeretetéhség közötti különbség abban nyilvánul meg, 
hogy a szeretetben elsődlegesek a pozitív érzelmek, míg 
a neurotikus személy esetében az elsődleges szükséglet 
a megnyugvás, a szeretet illúziója pedig másodlagos. A 
neurotikus szeretetéhségben azért van szükségünk más 
szeretetére, hogy megnyugvást találjunk a szorongástól. 
A tudatunkban ilyenkor elmosódik, hogy voltaképpen 
tele vagyunk szorongással, és ezért kétségbeesetten ke
ressük a megnyugvás jelét. Csak annyit érzünk, hogy 
itt van valaki, akiben megbízhatunk. Amit szeretetnek 
érzünk, az nem egyéb, mint a hála reakciója egy nekünk 
szóló kedvességre.

A megtapasztalt vagy megvalósulni látszó pozitív 
érzelmek hozhatnak a neurotikus személyiségünk szá
mára felszínes megnyugvást, vagy akár még a boldogság 
érzését is kelthetik, de mélyebb szinten ezek az érzések 
a hitetlenség, a bizalmatlanság vagy akár a félelem álla
potát is aktivizálhatják. Nem hiszünk, mivel szilárdan 
meg vagyunk győződve arról, hogy bennünket senki 
sem szerethet. A szeretettelenség meggyőződése közeli 
kapcsolatban van a szeretetre való képtelenséggel. Ne
urotikus személyiségünk ugyanis képtelen szeretetet 
adni, mert nehezen viseli el a közelséget, és nem tud 
mit kezdeni az elutasítás szorongásával. Ha valóban tu
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dunk másokat kedvelni, akkor magától értetődik, hogy 
mások is kedvelnek minket.

Csillapíthatatlan neurotikus szeretetéhségünk a 
mindennapokban általában két formában fejeződik ki: 
neurotikus féltékenységben és a feltétel nélküli szeretet 
követelésében.

A neurotikus féltékenységünk a szokványos emberi 
féltékenységgel szemben -  amely megfelelő reakció va
laki szeretete elvesztésének veszélyére -  összességében 
nincs arányban a veszéllyel. A szeretet elvesztése miatt 
érzett folyamatos félelmünk diktálja, ezért potenciális 
veszélyt jelent a partner bármilyen más irányú érdeklő
dése. Az effajta féltékenység minden emberi kapcsolat
ban megjelenhet: például a szülők részéről a barátkozó 
vagy házasodó gyerekük iránt, gyerekek részéről szüleik 
iránt, vagy bármely szerelmi kapcsolatban. Aránytalan 
féltékenységünk gyakran a gyermekkorból eredeztet
hető. Az egészséges gyerekek között megjelenő testvér
féltékenység, például az újszülött testvérrel szemben, 
nyom nélkül eltűnik, amint a gyermek megbizonyoso
dik arról, hogy semmit nem veszít abból a szeretettől és 
figyelemből, amelyben addig része volt. Mindez meg
történik természetes formában, amennyiben a családi 
miliőt nem a neurotikus nyugtalanság, bizonytalanság, 
szorongás jellemzi. Az állandóság, a bizonyosság, a kö
zelség megélésének hiánya már gyermekkorban kiala
kítja csillapíthatatlan szeretetéhségünket.

Talán a féltékenységnél is erősebben fejeződik ki a 
neurotikus szeretetéhség a feltétlen szeretet utáni haj
szában. Abban a vágyban, hogy bennünket bármiféle 
védekező viselkedésünk ellenére szeressenek. A vágyra 
a biztonság miatt van szükségünk, ugyanis neurotikus 
emberként titkon megtapasztaljuk, hogy tele vagyunk 
ellenséges indulattal és túlzott követeléssel, ezért ezzel 
arányos félelmek ébrednek bennünk, hogy a másik meg
vonja tőlünk szeretetét, ha véletlenül felszínre kerülnek 
ellenséges indulataink. Ezért történik meg az például, 
hogy a kritikát szeretetmegvonásként éljük meg.
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A feltétlen szeretet neurotikus követelése magában 
foglal egy másik kívánságot is: hogy viszonzás nélkül 
szeressenek bennünket. Ez a vágy azért ébred fel ben
nünk, mert valahol mélyen érezzük, hogy képtelenek 
vagyunk szeretet adni -  és nem is vagyunk hajlandók 
rá. Követelésünkben benne van: úgy szeressen az a má
sik, hogy abból neki magának ne származzon előny. 
Ehhez a vágyhoz azért ragaszkodunk, mert ha bármi 
előnyt vagy kielégülést nyer a helyzetből a másik, az 
rögtön felkelti a neurotikus személyiségünk gyanúját, 
hogy a másik csak az adott előny vagy kielégülés miatt 
szeret bennünket. A szexuális kapcsolatainkban sajnál
juk azt a kielégülést, amit a másik kap tőlünk, mert úgy 
érezzük, hogy csak emiatt szeret minket.

A feltétel nélküli szeretet végül tartalmazza azt a vá
gyat is, hogy áldozatok árán kapjunk szeretetet. A neu
rotikus személyiségünk csak akkor lehet biztos a másik 
szeretetében, ha az minden áldozatot meghoz értünk. 
Vannak anyák például, akik feltétlen és vak odaadást 
várnak el gyermekeiktől. Más anyák viszont elfojtják a 
feltétel nélküli szeretet utáni vágyukat, hogy gyereke
iknek rengeteg támogatást nyújthassanak, de az ilyen 
anyák gyakran érzik úgy, hogy a gyerekek csak azért 
szeretik őket, mert sokat kapnak tőlük, és ezért titokban 
sajnálnak mindent, amit nekik adnak.

Neurotikusként általában nem vagyunk tudatában 
annak, hogy milyen sokat követelünk környezetünktől. 
Követeléseinket valamilyen jogos alapon fogalmazzuk 
meg -  például betegek leszünk, hogy szeressenek ben
nünket -, mert őszintén nem tudnánk olyant mondani, 
hogy „azt akarom, hogy áldozd fel magad a kedvemért, 
de semmit ne várj cserébe”. Követeléseink irracionális 
volta abból a mély meggyőződésből fakad, hogy nem 
tudunk a saját erőnkből élni, hogy minden szükségle
tünket másoknak kell kielégíteni -  vagyis az életünkért 
mások a felelősek.

Neurotikus személyiségünk nagyon érzékeny a visz- 
szautasításra. A találkozó időpontjában beállott válto
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zás, ha várni kell, ha nem kapunk választ azonnal, ha 
nem értenek egyet véleményünkkel, ha nem teljesítik 
a vágyainkat, vagyis röviden: ha nem úgy teljesülnek a 
vágyaink, ahogyan mi szeretnénk, akkor azt elutasítás
ként éljük meg. Ez azt eredményezi, hogy lassan elke
rülünk minden olyan élethelyzetet, amely az elutasítás 
veszélyét tartalmazza. Az elutasítástól való félelmünk 
fokozatosan kifejezetté válik, amely aztán egy sor súlyos 
gátláshoz vezet. Ez a félénkség azt a célt szolgálja, hogy 
ne tegyük ki magunkat az elutasításnak. Ugyanilyen el
hárításként szolgál az a meggyőződésünk, hogy minket 
nem lehet szeretni. Olyan, mintha azt mondanánk ma
gunknak: „Az emberek úgysem szeretnek engem, hát 
jobb, ha a sarokban maradok, így megvédem magam a 
lehetséges elutasítástól.”

Az elutasítástól való félelemmel átitatódva neu
rotikus személyiségünk különböző módon próbálja 
megszerezni a közelséget, a szeretetet. Ezek közül a 
leggyakoribb az érzelmi zsarolás, a szánalomkeltés, az 
igazságérzetre való hivatkozás és a fenyegetőzés.

Amikor neurotikusként érzelmi zsarolással próbá
lunk szert tenni a szeretetre, a mottónk így hangzik: 
„Én nagyon szeretlek, ezért viszonzásul neked is sze
retned kell engem, és annak érdekében, hogy engem 
szerethess, hagyj fel minden mással.” Ezt a taktikát a 
mi kultúránkban leginkább a nők alkalmazzák, aminek 
évszázadokra visszamenő gyökerei vannak. A nőknek 
ugyanis legtöbbször csak ez a lehetőség áll rendelke
zésükre, hogy megszerezzék, amit szeretnének. Míg a 
férfiak úgy nőnek fel, hogy valamit tenniük kell azért, 
hogy elérjenek valamit az életben, addig a nők felis
merték, hogy a szeretettel tudják elérni a biztonságot, 
a presztízst. Az ilyen típusú emberek esetében azonban 
nagyon fenyeget az a veszély, hogy szeretetkapcsolataik- 
tól függővé válnak. Az érzelmi zsarolás másik módja az, 
amikor a másik ember megértésével, szellemi és szak
mai fejlődése segítésével, nehézségei megoldásával és
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ehhez hasonlókkal akarjuk elérni, hogy szeressen min
ket. Ezt a taktikát férfiak és nők egyaránt alkalmazzák.

A szeretet megszerzésének második eszköze a szá
nalom felkeltése. Neurotikus személyiségként felhívjuk 
mások figyelmét saját szenvedésünkre, tehetetlensé
günkre, azzal a mottóval, hogy: „Szeretnetek kell en
gem, mert szenvedek, és tehetetlen vagyok.” Néha na
gyon nyíltan tesszük mindezt; ilyenkor egyértelműen a 
környezetünk tudomására hozzuk, hogy mi vagyunk a 
legbetegebbek, és ezért elvárjuk, hogy csak velünk fog
lalkozzanak.

A harmadik mód a szeretet megszerzésére az igaz
ságérzetünkre való hivatkozás. Ennek mottója: „Ezt tet
tem érted -  és te mit teszel értem?” A mi kultúránkban 
az anyák gyakran jelzik, hogy sokat tettek gyerekeikért, 
és hogy cserébe jogot formálhatnak gyerekeik végtelen 
odaadására. Ilyen emberként gyakran alig várjuk, hogy 
tehessünk valamit a másikért, azzal a titkos elvárással, 
hogy cserébe megkapunk mindent, amire vágyunk, és 
nagyon csalódunk, ha nem ez történik.

Amikor a neurotikus személyiségünk a fenyegetőzést 
választja a szeretet megszerzésének eszközéül, akkor na
gyon gyakran azzal riogatjuk a környezetünket, hogy kárt 
teszünk önmagunkban vagy a másikban. Ez nemritkán 
az öngyilkossággal való fenyegetőzés. Mivel azt reméljük, 
hogy a fenyegetőzés eredményes lesz, addig nem is váltjuk 
valóra, amíg meg van a remény arra, hogy elérjük célun
kat. Ha elveszítjük ezt a reményt, akkor a kétségbeesés és 
a bosszúvágy hatása alatt valóban kivitelezhetjük fenye
getésünket. Mert a szeretetmegvonás érzése a legsötétebb 
erőket képes mozgósítani bennünk.

Hatalomszerzéssel a szorongás ellen

A szeretet hajszolása mellett a szorongás csökkenté
se érdekében neurotikus személyiségünk más eszközö
ket is bevet. A birtoklás és a hatalom megszerzése is ezt 
a célt szolgálja.
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Korábban azt mondtuk, hogy a másokkal folytatott 
kapcsolatunk révén jutunk megnyugváshoz. A szoron
gás csökkentésére alkalmazott másik stratégia, a hata
lom és a birtoklás utáni hajsza viszont azt, hogy azáltal 
jutunk megnyugváshoz, ha lazítjuk a másokhoz fűződő 
kapcsolatainkat, és megerősíteni igyekszünk saját pozí
cióinkat. Fontos hangsúlyozni, hogy az uralkodási vágy, 
pontosabban a presztízs megszerzésének vágya, vagy 
még inkább a gazdagság vágya önmagában nem neu
rotikus jelenség. A hatalom érzése egy emberben abból 
is fakadhat, hogy felismeri: valamilyen területen -  testi 
erő, szellemi képesség, bölcsesség stb. -  jobb másoknál. 
A hatalom megszerzése érdekében kifejtett erőfeszíté
seink kapcsolódhatnak egy konkrét területhez: család
hoz, politikai vagy szakmai csoporthoz, szülőföldhöz. 
A hatalom érdekében kifejtett neurotikus erőfeszítése
ink viszont a szorongásainkból, a gyűlöletünkből és a 
kisebbrendűségi érzéseinkből származnak. Egyszerűb
ben megfogalmazva: a normális hatalomvágy az erőből, 
a neurotikus a gyengeségből születik.

A hatalomvágy a tehetetlenség elleni védelmet biz
tosítja, ami a -  legtöbbször elfojtott -  szorongás egyik 
alapeleme. Neurotikus személyiségünk nagyon rosszul 
tud lenni, ha egy kicsit is érzi, hogy gyenge, tehetetlen 
az adott élethelyzetben, ezért kínosan igyekszik elkerül
ni minden olyan szituációt, amelyben tanácsot vagy se
gítséget kell elfogadnia másoktól. Megalázónak érezzük 
ezt és saját gyengeségünkre utalónak.

Tovább lépve, a neurotikus hatalmi törekvés védelmet 
nyújt annak a veszélye ellen is, hogy neurotikus szemé
lyiségünk jelentéktelennek érezze magát. Neurotikusként 
merev és irracionális énképet fejlesztünk ki saját erőnkről, 
így aztán abban a meggyőződésben élünk, hogy bármi
lyen helyzetet uralni tudunk, és hogy azt azonnal meg kell 
oldanunk. Ez az idealizált elképzelés összekapcsolódik a 
büszkeséggel, és ennek következményeképpen neuroti
kusként a gyengeséget nemcsak veszélyesnek, hanem még 
gyalázatosnak is tartjuk. Az embereket úgy csoportosítjuk,
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hogy azok erősek vagy gyengék; csodáljuk az előbbieket és 
megvetjük az utóbbiakat. Többé-kevésbé megvetünk min
denkit, aki egyetért velünk, vagy aki nem tartja szigorúan 
ellenőrzése alatt az érzelmeit. Önmagunkban is gyűlöljük 
ezeket a tulajdonságokat. Megalázónak érezzük, ha fel kell 
ismerni magunkban a szorongás vagy a gátlások jeleit, és 
mindent megteszünk azért, hogy ez titokban maradjon.

A szorongás elkerülése vagy csökkentése érdekében 
neurotikus személyiségünk szeretne folyamatos ellenőr
zést gyakorolni mások felett. Nem akarjuk, hogy bármi 
olyan is megtörténjen, amit nem mi magunk kezdemé
nyeztünk vagy hagytunk jóvá. Ez az ellenőrzési igény 
megszépülhet abban, hogy tudatos szinten megengedjük 
a másiknak, hogy teljesen szabad legyen, de ragaszkodunk 
ahhoz, hogy mindenről tudjunk, amit tesz, és arrogánssá 
válunk, ha bármi is titokban marad előttünk. Megtörtén
het, hogy a másik kontrollálására irányuló hajlamainkat 
annyira elfojtjuk, hogy nemcsak önmagunk, hanem még 
a körülöttünk élők is meg vannak győződve arról, hogy 
teljes szabadságot engedélyeztünk a másiknak. Azonban 
akkor, amikor teljesen elfojtjuk a másik ellenőrzése iránti 
vágyunkat, depresszióssá válhatunk, súlyos fejfájások vagy 
gyomorbántaímak jelentkezhetnek olyan alkalmakkor, 
amikor a másiknak találkozója van a barátaival, vagy várat
lanul későn jön haza. Ilyen típusú emberként azt akarjuk, 
hogy mindig igazunk legyen, és könnyen megsértődünk, 
amikor ez nincs így. Abban a hitben élünk, hogy mindig 
mindent jobban kell tudnunk, mint másoknak, és ez olyan 
attitűd, amely időnként a környezet számára zavarba ej
tően feltűnő lehet. Számunkra viszont létszükséglet ez az 
érzés, mert szorongásainkat, félelmeinket így tudjuk távol 
tartani.

A hatalomra való törekvés azonban nemcsak a szoron
gás elleni megnyugvásunkat szolgálja, hanem a meglévő 
és elfojtott indulataink felszabadítását is, és a védekezést a 
tehetetlenség és a jelentéktelenség érzése ellen.

A neurotikus személyiségünk -  elviselhetetlensége 
miatt -  a jelentéktelenség és a tehetetlenség érzése el
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len olyan mechanizmusokat indít el, amelyek mélyen a 
tudatalattiban gyökereznek. Ezek: a mások feletti ural
kodás -  amelyről érintőlegesen már szóltam -, mások 
megalázása vagy mások kifosztása.

A mások feletti uralkodásunk nem feltétlenül jelenik 
meg nyílt ellenségesség formájában. Előfordul, hogy ál
ruhát öltve, például tanácsadásban, mások ügyeinek 
elrendezésében, vagy éppen vezetésben nyilvánul meg. 
De ha a mélyen, a tudatalattiban elfojtott, ellenséges in
dulataink ilyen attitűdök mögé rejtőznek, a másik sze
mély -  pl. a gyerek, az élettárs, az alkalmazott -  meg
érzi azt, és vagy behódolással, vagy ellenkezéssel reagál 
rá. Neurotikus személyiségként általában nem tudunk 
a bennünk rejlő ellenséges indulatokról. Még ha fel is 
dühödünk, amikor a dolgok nem az elképzeléseink sze
rint alakulnak, akkor is fenntartjuk azt a meggyőződést, 
hogy mi alapjában szelíd természetűek vagyunk, és csak 
akkor bosszankodunk, amikor a többiek arra vetemed
nek, hogy ellenkezni merészelnek velünk. Az ellenkezés 
miatt kialakult haragot el lehet fojtani, az elfojtott szo
rongás azonban új szorongást kelt, ami megnyilvánul
hat depresszióban vagy kimerültségben.

A mások feletti uralkodás kényszeréből adódik az 
a jellegzetesség is, hogy neurotikus személyiségként 
képtelenek vagyunk egyenrangú kapcsolatok kialakí
tására és fenntartására. Vagy teljesen vezetnünk kell, 
vagy elveszett, függő és tehetetlen embernek érezzük 
magunkat. Annyira tekintélyelvűek tudunk lenni, hogy 
mindent megalázó vereségként élünk meg, amit nem 
tudunk teljesen uralni. Ha elfojtjuk haragunkat -  ami 
gyakran szükséges az elfojtás azt eredményezheti, 
hogy depressziósnak, bátortalannak vagy tehetetlennek 
érezzük magunkat. Amit azonban tehetetlenségnek ér
zünk, nem más, mint az ellenséges indulatok elfojtása, 
mert nem vezethetünk.

A mások megalázásának tudatos vagy nem tudatos 
igénye akkor a legerősebb bennünk, amikor az önbe
csülésünk sérült a megaláztatások miatt, és ezért bosz-
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szút szomjazunk. Ilyen személyiségként olyan megalázó 
élményeken mentünk keresztül gyerekkorukban, ame
lyek vagy a felnövekedésünk körülményeiből -  például 
valamilyen kisebbségi csoporthoz tartoztunk vagy sa
ját egyéni helyzetünkből fakadtak. Például eltaszítottak 
bennünket, szüléink játékként bántak velünk, időnként 
elkényeztettek, máskor pedig megszégyenítettek ben
nünket. Az ilyen korai tapasztalatok, fájdalmasságuk 
miatt, rendszerint feledésbe merülnek, de tudatosul
nak, ha felnőttkorban a megaláztatás érzése valamilyen 
okból aktivizálódik. Másokat megalázhatunk anélkül 
is, hogy az tudatosulna bennünk: átnézünk másokon, 
hagyjuk őket várakozni, vagy kínos helyzetbe hozzuk 
őket, hogy függjenek tőlünk.

A harmadik mechanizmus, amelyet a tehetetlenség 
és a jelentéktelenség érzése ellen használ neurotikus 
személyiségünk, a mások kifosztása. Ez sokféleképpen 
nyilvánulhat meg. Neurotikusként dühösek leszünk 
alkalmazottainkra, ha azok nem hajlandók ingyen túl
órázni. A barátainkkal és gyerekeinkkel fennálló kap
csolatainkban gyakran azzal indokoljuk kizsákmányoló 
hajlamainkat, hogy azok tartoznak nekünk valamivel. 
A szülők nagyon megnehezíthetik gyerekeik életét, ha 
ilyen alapon követelnek áldozatokat tőlük: bármelyik 
szülő, aki azon meggyőződése alapján cselekszik, hogy 
a gyerek csak azért van, hogy ő örömét lelje benne, ér
zelmileg kizsákmányolja gyermekét.

Hasznos látni, hogy a mások kifosztására való haj
lamainkat gyakran kíséri irigykedés. Legtöbben így 
érzünk, ha mások valamilyen előnnyel rendelkeznek, 
amit mi is szeretnénk megszerezni magunknak. Az 
egészséges embernél a hangsúly azon van, hogy az elő
nyöket magának szeretné, a neurotikusnál viszont azon, 
hogy sajnálja az előnyöket másoktól. Neurotikusként 
megpróbáljuk elrejteni irigykedésünk durvaságát, ezért 
jogos irigységként tüntetjük fel, mert mások előnyei kí
vánatosnak tűnnek számunkra. Ez az önigazolás csak a 
tények meghamisítása által lehetséges: alá kell becsül
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nünk a sajátunkat, és hinnünk kell abban az illúzióban, 
hogy mások előnyei valóban kívánatosak. Mindez akkor 
realizálódhat, amikor folyamatosan másokhoz mérjük 
magunkat. Ami nem tudatosul bennünk.

A másokhoz való viszonyítás a mindennapi élet
ben a rivalizálásban, a versengésben nyilvánul meg. 
Azokban az emberi kapcsolatokban, amelyekben a 
személyiség saját presztízsének kialakítására törek
szik, elkerülhetetlen saját magunk másokhoz való 
viszonyítása. Ez versengést eredményez. Neurotikus 
személyiségünkben a versengés több tekintetben 
is eltér a normálistól. Először: a neurotikus olyan 
helyzetekben is másokhoz méri magát, amikor en
nek semmi helye sincs. Neurotikusként olyanokhoz 
mérjük magunkat, akik semmi esetre sem potenciális 
versenytársaink, és akiknek nincsenek velünk közös 
céljaik. Válogatás nélkül mindenkire vonatkoztatjuk 
azt a kérdést, hogy ki az okosabb, a vonzóbb, a nép
szerűbb. Ez oda vezet, hogy vagy csökken az érdek
lődésünk más dolog iránt, vagy teljesen elvész. Egy 
dolog érdekel csak bennünket: vezetünk-e a többiek 
előtt? Nem a tevékenységünk tartalma számít, hanem 
az, hogy mennyi sikert érhetünk el általa.

A normális vetélkedéstől a második eltérés az, hogy a 
neurotikus személyiségünk nem csak többet szeretne el
érni másoknál, hanem különleges és kivételes is szeretne 
lenni. Előfordul, hogy tökéletesen tudatában vagyunk an
nak, hogy intenzív ambíció hajt minket, azonban gyako
ribb, hogy részben vagy teljesen elfojtjuk becsvágyunkat. 
Az utóbbi esetben abban a hitben élünk, hogy nem a siker 
a fontos a számunkra, hanem csak az ügy, amelyért dol
gozunk. Még azért is panaszkodhatunk, hogy túlságosan 
háttérbe szorultunk Ha teljesen elfojtottuk az ambíció
inkat, akkor valószínűleg meg vagyunk győződve arról, 
hogy az mindig is távol állt tőlünk. Ezek az ambíciók oly
kor egy bizonyos cél elérésére irányulnak: az intelligenci
ára, a vonzóságra, valamilyen teljesítményre, s úgy érez
zük, nekünk kell mindebben a legjobbnak lennünk. Lehet,
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hogy egyszerre akarunk nagy feltaláló, kiemelkedő orvos 
és páratlan zenész lenni. Ilyenkor nehéz választani, mert 
ha az egyik mellett döntünk, akkor le kell mondanunk a 
többiről. Mivel túlzott becsvágyunk miatt túl sokat várunk 
el önmagunktól, teljesítményünkkel nem tudunk ennek 
megfelelni, így könnyen elkedvetlenedünk és csalódunk 
önmagukban, feladjuk erőfeszítéseinket, és valami másba 
kezdünk. Sok tehetséges ember így szórja szét az energiá
ját egész életében.

A harmadik eltérés a normális versengéstől a neu
rotikus személyiségünk ambícióiban rejlő ellenséges
ség, az az attitűd, hogy „csak én leszek szép, ügyes és 
sikeres”. Az ellenséges indulatok minden vetélkedés
ben megtalálhatók, hiszen az egyik versenyző győ
zelme a másik vereségét jelenti. A neurotikus versen
gésben a rombolás erősebb, mint a kreativitás: sokkal 
fontosabb a neurotikus számára másokat legyőzött- 
nek látni, mint a saját sikere. Pontosabban fogal
mazva: neurotikus személyiségünk úgy tesz, mintha 
fontosabb lenne mások legyőzése, mint a győzelem. 
A valóságban persze a saját sikerünk a legfontosabb, 
de mivel ugyanakkor erős gátlásaink is vannak a si
kert illetően -  neurotikusként legtöbbször félünk a 
sikertől az egyetlen út számunkra az a hit, hogy 
mi legyünk a legjobbak, vagy legalábbis úgy érezzük, 
hogy képesek vagyunk másokat magunk alá gyűrni. 
Neurotikus személyiségünk kényszeresen törekszik 
arra, hogy másoknak rossz hírét keltse. Még akkor 
is így cselekedhetünk, ha felismerjük, hogy má
sok nem okozhatnak nekünk kárt. Érzéseinkben az 
a meggyőződés dominál, hogy senki másnak, csak 
nekünk sikerülhet minden. Ezek az egymásnak fe
szülő késztetések személyiségünkben olyan szoron
gásokat indítanak el, amelyek hátterében a szeretet 
elvesztésétől való tudatalatti félelem húzódik meg. 
Következményei pedig a kudarctól és a sikertől való 
félelmünk.
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Félelem a kudarctól, félelem a sikertől

A kudarctól való félelmünk nem egyszer a megalázta
tás félelmének a kifejeződése. Személyiségünk úgy éli meg, 
hogy minden kudarc katasztrófává válik. A sikertelenség 
sokkal súlyosabbnak tűnik számunkra, mint amilyen a va
lóságban. Mindenféle elutasítás bennünk fokozott indula
tokat gerjeszt, ezért a kudarcot megaláztatásnak éljük meg. 
Félelmünk a kudarctól tovább fokozódik, ha attól tartunk, 
hogy mások kárörvendezni fognak kudarcunkon, mert 
tudnak a becsvágyunkról. Attól még a kudarcnál is jobban 
félünk, hogy felsülünk, ha kiderül rólunk, hogy mennyire 
óhajtjuk a sikert, és hogy milyen sokat tettünk annak el
érése érdekében. Az ennek következtében kialakuló reak
cióink a félelem tartalma szerint változnak. Ha a hangsúly 
a kudarctól való félelmen van, akkor fokozhatjuk erőfeszí
téseinket, hogy elkerüljük a kudarcot. Intenzív szorongás 
léphet fel bennünk erőpróbát igénylő élethelyzetekben -  
fontos döntéshozatal, nyilvános szereplés stb. esetén. Ha 
azonban a hangsúly azon van, hogy mások észreveszik a 
becsvágyunkat, akkor a reakció az előbbivel ellentétes le
het. A szorongás miatt úgy teszünk, mintha nem is érde
kelne a dolog bennünket, és semmiféle erőfeszítést nem 
fejtünk ki. Az első minta esetén például őrülten készülünk 
a vizsgákra, a másik esetben meg alig, inkább feltűnően 
belemerülünk a társasági életbe, és így akarjuk megmutat
ni a világnak, hogy nem is érdekel bennünket a feladat.

Neurotikusként általában nem vagyunk tudatában 
szorongásunknak, csak annak következményei tudatosul
nak bennünk. Például előfordul, hogy nem tudunk össz
pontosítani a munkánkra, vagy valamilyen testi tüneteink 
lesznek: szívbántalmak, gyomorpanaszok. Az is lehet, 
hogy bármilyen erőkifejtéstől kimerülünk -  amikor egy 
tevékenység szorongással jár, az duplán kimerítő -, és ezt 
használjuk fel annak bizonyítására, hogy az erőfeszítések 
károsítják az egészségünket, ezért el kell kerülni őket. A le
hetséges erőfeszítésektől való visszariadásunk során bele
foghatunk mindenféle figyelemelterelő tevékenységbe, de
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reagálhatunk nemtörődömséggel is. Előfordulhat például, 
hogy rosszul öltözködünk, de inkább azt a látszatot kelt
jük, hogy nem érdekel minket saját megjelenésünk, mint
sem hogy erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, mert 
úgy érezzük, csak nevetség tárgyává válnánk. A kudarctól 
való félelmünkben tehát biztonságosabbnak gondoljuk, ha 
nem tesszük meg azokat a lépéseket, amelyeket egyébként 
szeretnénk megtenni. És az elfojtás következményeként ez 
jobbára nem is tudatos.

A kudarctól való félelem mellett a szeretet elveszté
sétől való félelem neurotikus személyiségünkben a si
kertől való félelem formáját is öltheti. A sikertől való 
félelmünk mások iránti irigységünkből, vagyis mások 
szeretetének elvesztésétől való félelmünkből fakad. 
Sokszor találkozni azzal az élethelyzettel, hogy egy si
keres tevékenységet azért hagyunk abba, mert attól fé
lünk, ha sikeresek leszünk -  amire egyébként minden 
képességünk és esélyünk megvan -, elveszítjük baráta
inkat, számunkra fontos kapcsolatainkat. Gyakran nem 
a sikertől való félelemnek vagyunk tudatában, hanem 
a félelem következtében kialakuló gátlásoknak. Amikor 
képességeinknek köszönhetően a győzelem közelébe 
kerülünk, úgy érezhetjük, hogy valami visszatartja és 
lehetetlenné teszi számunkra, hogy nyerjünk. Előfor
dul, hogy elfelejtünk egy olyan találkozót, amely meg
határozó lehet a jövőnk szempontjából. Más esetben, ha 
valami találó jut eszünkbe egy beszélgetés során, akkor 
azt olyan halkan és rövidre fogva mondjuk el, hogy sza
vaink egyáltalán nem gyakorolnak hatást a környeze
tünkre. Hagyjuk, hogy mások arassák le a babért olyan 
munkák után, amelyeket mi végeztünk el. Előfordulhat, 
hogy bizonyos emberekkel okosan tudunk beszélgetni, 
míg másokkal szemben butának tűnünk. Amikor ma
gunknál kevésbé intelligens emberrel beszélünk, akkor 
valamilyen kényszeresség folytán úgy érezzük, nekünk 
még kevésbé kell intelligensnek tűnnünk, mert attól fé
lünk, hogy ha mi jobbak vagyunk, akkor megsértjük és 
megalázzuk a másikat.
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Sokféleképpen lehet tehát meghátrálni a siker elől, de 
talán az a leggyakoribb módja, amikor képzeletünkben 
olyan távolságot teremtünk valós vagy vélt ellenfeleink 
és önmagunk között, hogy minden próbálkozás ab
szurdnak tűnik számunkra. A másikat olyan magas ér
tékkategóriába helyezzük, vagy saját magunkat annyira 
a többiek alá, hogy minden próbálkozás lehetetlennek 
és nevetségesnek tűnik számunkra. Önmagunk aláren
deltsége az önkisebbítés stratégiája, amely nemegyszer 
tudatos, és valamilyen célszerűségből választjuk. Ha ta
nítványként kiváló munkát végzünk, de jó okunk van 
arra, hogy mesterünk lekicsinylésétől tartsunk, akkor 
lebecsméreljük munkánk jelentőségét, hogy enyhítsük 
a mester féltékenységét. Neurotikus személyiségünknek 
azonban csak halványan dereng valami abból, hogy haj
lamosak vagyunk lebecsülni önmagunkat. Ha jó mun
kát végeztünk, komolyan azt hisszük, hogy másoknak 
még jobban ment volna, hogy sikerünk a véletlenen 
múlott, és hogy legközelebb biztos nem sikerül majd 
ilyen jól. Az is előfordul, hogy ha valamit jól csinál
tunk, akkor is találunk valami hibát: például, hogy túl 
lassan dolgoztunk, és erre hivatkozva az egész teljesít
ményünket lebecsüljük.

így aztán nemcsak, hogy komolyan vesszük kisebb
rendűségi érzéseinket, hanem még ragaszkodunk is 
ahhoz, hogy azoknak valós fedezetük legyen. Annak 
ellenére, hogy panaszkodunk kisebbrendűségi érzé
seinkre és az általuk megélt szenvedésre, egyáltalán 
nem vagyunk képesek elfogadni olyan bizonyítékokat, 
amelyekből kiderül, hogy ez nem így van. Ha hozzá
értő szakembernek tartanak bennünket, akkor ragasz
kodunk ahhoz a nézetünkhöz, hogy túlbecsülnek min
ket. Van olyan, hogy valaki negyvenéves koráig meg 
van győződve róla, hogy túl fiatal ahhoz, hogy érvényt 
szerezzen véleményének, vagy vezessen másokat, majd 
negyvenéves korában átvált arra, hogy most már túl 
öreg. A sikertől való félelmünk oldására használt önki
sebbítés önbizalmunk romlásához vezet, ami viszont az
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önkisebbítés gerjesztésén keresztül a sikertől való félel
münket mélyíti el. Meg a neurotikus szenvedésünket, 
amit valamilyen -  legtöbbször nem tudatos -  ok miatt 
felvállalunk.

Belső szenvedéseink és mindennapi kultúránk

A neurotikus személyiségünkben megjelenő szenve
dés két forrásból ered. Az egyik nem a szenvedés hajla
mából ered -  bár ez a hajlam minden neurózisban igen 
jelentős méretű -, egyszerűen csak arról van szó, hogy 
a szenvedés elkerülhetetlen következménye a fennálló 
konfliktusnak. Pontosan úgy jelenik meg, mint a láb
törést követő fájdalom: mindkét esetben megjelenik 
a szenvedés, függetlenül attól, akarjuk-e vagy sem, és 
egyik esetben sem jó ez a szenvedés semmire. Ez a szen
vedés jelenik meg akkor, amikor felismerjük a lehetősé
gek és a teljesítmény közötti szakadékot, amikor tartó
san bizonyos dilemmák foglyává válunk, vagy amikor 
kialakul bennünk az önmagunkra irányuló harag és 
tehetetlenség-érzés, mert nem tudjuk megoldani ezeket 
a bizonytalanságokat.

A másik forrás viszont a szenvedés hajlamából fa
kadó neurotikus szenvedés: a mazochisztikus igényeink 
kielégítése iránti igény. Ezekben az esetekben jobban 
szenvedünk, mint amennyit a valóság igazol. Mint
ha minden lehetőséget megragadnánk a szenvedésre, 
hogy sikerüljön minden körülményt fájdalmassá ala
kítanunk, mintha nem lennénk hajlandóak lemondani 
a szenvedésről. A szenvedés annak is egy módja, hogy 
elérjük, amit akarunk, hogy kielégítsük követeléseinket, 
és azokat jogosnak tüntessük fel. Neurotikus személyi
ségünk vágyai sürgetőek és feltétlenek, részben azért, 
mert a szorongás szüli őket, részben pedig azért, mert 
nem korlátozza őket a másokra való szükséges odafigye
lés, mert nincsenek valódi érzéseink mások iránt. Nincs 
meg bennünk az a képesség, hogy érvényt szerezzünk 
követeléseinknek a bennünk lévő tehetetlenség alapér
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zése miatt. Ezért elvárjuk másoktól, hogy azok elégít
sék ki vágyainkat. Tetteink mögött az a meggyőződés 
munkál, hogy mások felelősek az életünkért, és mások 
felelősek azért is, ha valami nem jól sikerül nekünk. Ez 
szembekerül azzal a meggyőződésünkkel, hogy senki
től semmit nem kapunk, aminek következtében úgy 
érezzük, rá kell vennünk másokat arra, hogy elégítsék 
ki a vágyainkat. Ebben segít nekünk a szenvedés. A 
szenvedés és a tehetetlenség válik a szeretet, a segítség, 
a mások irányításának eszközeivé, amelyek ugyanakkor 
lehetővé teszik számunkra, hogy elkerüljünk minden 
olyan követelést, amelyeket mások támaszthatnának 
velünk szemben.

Vannak tényezők, amelyek azt támasztják alá, hogy 
neurotikus személyiségünk valóban szenvedni akar: 
gyakran többet szenvedünk, mint amit a cél megkövetel, 
hajlamosak vagyunk eltúlozni nyomorunkat, beleme
rülni a tehetetlenség, boldogtalanság, semmirekellőség 
érzésébe. Hiába tudjuk, hogy valószínűleg eltúlzottak 
az érzéseink, mégis megütközünk a csalódásainkon - 
konfliktushajlamunk akkora szenvedést mér ránk, ami 
nincs arányban a valós helyzettel. Amikor csak mérsé
kelt sikert érünk el, drámaian eltúlozzuk a vereséget; 
amikor nem tudjuk érvényesíteni önmagunkat, minden 
önbecsülésünk azonnal szertefoszlik. Az ilyen szenve
désben neurotikus személyiségünk számára látszólag 
nincsenek semmiféle előnyök, jobban szemügyre véve 
azonban azt látjuk, hogy mégis van valamilyen hasz
nunk belőle. Elviselhetetlen érzés a szerelmi csalódás, 
a saját gyengeségünk vagy hiányosságunk felismerése, 
amikor magasröptű elképzeléseink vannak saját külön
legességünkről. így aztán, amikor semmivé foszlik az 
önbecsülésünk, neurotikus személyiségünk a szenvedés 
fokozásával éri el, hogy ez az elviselhetetlen érzés veszít
sen valamennyit a valóságából. Az önbecsülés elveszté
se okozta fájdalom ezáltal valamelyest enyhülni tud.

Minden személyiségnek vannak gyenge pontjai. 
Neurotikus személyiségünkben ezek a gyengeségek sa
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ját magunkra, másokra és általában a mindennapi éle
tünkre kivetítve jelennek meg. A jelentéktelenség mély 
érzéséről van szó: olyan érzésről, hogy mások hatalmá
nak vagyunk kiszolgáltatva; olyan érzésről, hogy nincs 
beleszólásunk a saját életünkbe, az ezért való felelőssé
get másokra kell bíznunk; hogy a jó és a rossz kívülről 
származik; nem tudunk lélegezni, dolgozni és bármit 
élvezni, ha mások nem kezdeményeznek, nem tűznek 
ki célokat számunkra. A gyengeség érzése olyanná for
mál bennünket, neurotikus személyiségeket, mintha 
agyag lennénk egy szobrász kezében.

Honnan ered ez a gyengeség? Az alapszorongásnak -  
amellyel mindennapi életünket éljük -  bizonyosan nem 
kis szerepe van benne, mint ahogyan a megnövekedett 
szorongás következtében fokozódó elfojtásnak is, ami 
viszont visszahat az alapszorongásra. Neurotikus sze
mélyiségünk gyenge azokat az egyébként meglévő ké
pességeit használni, amelyekkel nagyobb biztonságban 
tudhatnánk magunkat. Amit gyengeségnek érzünk, és 
ami gyengeségnek tűnik, az voltaképpen csak a gyen
geségre való hajlamunk: érzéseinkben tudattalanul 
eltúlozzuk saját gyengeségünket, és kitartóan ragasz
kodunk ahhoz, hogy gyengék vagyunk. Ez gyakran 
megfigyelhető a mindennapi életben is. Bizonyos élet
helyzetekben minden alkalmat megragadunk ahhoz, 
hogy elhiggyük, valamilyen szervi bajunk, betegségünk 
van, csakhogy környezetünkből több figyelmet, szerete- 
tet sajtoljunk ki. Ha a környezet bármilyen követeléssel 
áll elő velünk szemben, az első reakciónk az engedel
meskedés, azután pedig a másik végletbe csapunk át, 
és semmi áron nem engedünk semmilyen területen. A 
konfliktus konfliktust szül, amiknek a sora végelátha
tatlan. Ezek, a gyengeség irányába ható hajlamok pedig 
szenvedéssel járnak. A szenvedés viszont -  mint koráb
ban láttuk -  egyfajta kielégülésként is megélődik neuro
tikus személyiségünkben.

A gyengeség iránti hajlamot jelzi az is, hogy szinte 
valamennyiünkben ott van az a nem tudatos készte
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tés, hogy megszabaduljunk önmagunktól. Egyénisé
günk feláldozása árán oldjuk meg problémáinkat. Ez 
megjelenhet olyan fantáziákban, álomképekben, hogy 
elhagyjuk otthonunkat, hogy egyedül hánykolódunk 
a sötét tengeren, vagy éppen abban -  a már említett -  
érzésben, hogy agyag vagyunk a szobrász kezében... 
Az akarat, hatalom teljesen hiányzik belőlünk, teljesen 
alávetettük magunkat valaki más uralmának, így nem 
kell nekünk megoldani saját problémáinkat -  ott van
nak mások, akiknek az a feladatuk, hogy óvjanak és 
boldoggá tegyenek bennünket. És gyengeségünket fo
kozandó ott van az az érzésünk is, hogy nekünk erre 
jogunk van... Minél gyengébbnek érezzük magunkat, 
annál erősebb bennünk ez a meggyőződés. A gyengeség 
így kielégülést nyer.

A neurotikus gyengeségnek van még egy jellemzője: 
az összeegyeztethetetlen törekvések kompromisszumos 
megoldása. Neurotikusként úgy érezzük, hogy min
denki akaratának ki vagyunk téve, ugyanakkor ragasz
kodunk ahhoz, hogy a világ alkalmazkodjon hozzánk. 
Hajlamosak vagyunk letiportnak érezni magunkat, de 
ragaszkodunk ahhoz, hogy senki ne kérdőjelezze meg 
a mások feletti hatalmunkat. Tehetetlennek mutatjuk 
magunkat, és azt akarjuk, hogy gondunkat viseljék, de 
ugyanakkor valójában mindenhatók is akarunk lenni. 
Hajlamosak vagyunk elhinni, hogy semmik sem va
gyunk, de ugyanakkor felingerel bennünket, ha nem is
merik el zsenialitásunkat. Egyszerűen lehetetlen olyan 
megoldást találni, amely összebékítené a két végletet. 
Neurotikus személyiségünk megkísérli a lehetetlent, 
hogy egyszerre legyünk minden és semmi. Tehetetlen 
függőségben élünk, de ezzel egy időben uralkodunk 
mások felett a gyengeségünk révén.

A neurotikus személyiségünkben működő, egy
másnak feszülő ellentmondásokat látva, egyrészt arra a 
következtetésre juthatunk, hogy nagyon gyakran nem 
lehet világos különbséget tenni neurotikus és normá
lis között. Amikor felismerjük a korábbiakban taglalt
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konfliktusokat, gyakran feltesszük magunkban a kér
dést: neurotikus vagyok-e vagy sem? A válasz egyál
talán nem könnyű. Talán legfontosabb azt megtudni, 
hogy hátráltatnak-e bennünket ezek a konfliktusok a 
mindennapokban, avagy képesek vagyunk szembenéz
ni és elbánni velük.

Személyiségünkben reflektálódik a valóság, a tár
sadalom, a kultúra, amelyben élünk. A kultúránkban 
meglévő ellentmondásoknak nem kis szerepük van 
abban, hogyan működik személyiségünk, és hogyan 
árasztanak el bennünket a kisebbrendűségi érzések.

Személyiségfejlődésünk korai szakaszában beépül
nek az alapvető viselkedés- és magatartásminták. A 
szocializáció további folyamatában azonban a meglévő 
kultúra értékrendszere lesz az, amely meghatározza, 
milyen viselkedésmintát követünk. Vannak bizonyos 
jellegzetes nehézségek a kultúránkban, amelyek konf
liktusként tükröződnek vissza életünkben, és amelyekre 
nem mindig sikerül megnyugtató megoldást találnunk.

Egyik ilyen jellegzetesség az, hogy a modern kultúra 
gazdaságilag az egyének közötti versengés elvére épül. 
Az egyénnek küzdenie kell a csoportjában lévő többi 
egyén ellen, felül kell múlnia, és gyakran félre is kell sö
pörnie őket. Ami előny az egyiknek, az gyakran hátrány 
a másiknak, ami azzal jár, hogy ellenséges feszültség 
alakul ki az egyének között. Mindenki mindenkinek a 
valóságos vagy lehetséges ellenfele. Ezek az ellenséges 
indulatok minden emberi kapcsolatunkat áthatják. Át
hatja az iskolai, de még a családi életet is, így hát már 
nagyon korán belénk oltják ennek a csíráját. Az apa és 
fia, az anya és lánya, az egyik és a másik gyerek közötti 
rivalizálás nem biológiailag kódolt, hanem a fennálló 
kulturális feltételek következménye. Minden biológiai 
korban és közösségben hatnak ezek a kulturális ingerek, 
és a versengés a bölcsőnktől a sírunkig tart.

A mindennapi kapcsolatainkban lehetséges ellen
séges feszültség folyamatos félelmet szül. A többiek 
ellenségességétől való félelmünket pedig tovább erő
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siti a saját ellenséges indulataink esetleges megtorlása 
miatt érzett szorongásunk. Félelmeink további forrása 
az esetleges kudarc. A kudarctól való félelmünk azért 
valós, mert általában sokkal nagyobbak a kudarc, mint 
a siker esélyei. Nemcsak mások értékelnek bennünket 
a sikereink alapján, hanem akarva-akaratlanul így mű
ködik az önértékelésünk is. A siker azonban nemcsak 
képességeinknek köszönhető, hanem számtalan külső 
tényezőtől is függ, amikre nem tudunk hatással lenni. A 
fennálló kultúra nyomása alatt viszont még a legnormá- 
lisabb állapotunkban is úgy érezzük, hogy csak akkor 
vagyunk valakik, ha sikeresek vagyunk, és nem érünk 
semmit, ha legyőznek minket. Pedig ez nagyon ingatag 
alap az önbecsüléshez.

Erre a helyzetre gyógyírként jelenik meg bennünk 
a fokozott szeretetigény, a neurotikus szeretetéhség. 
A szeretet megszerzése után kevésbé érezzük magun
kat elszigeteltnek és bizonytalannak. Mivel megfelel 
életszükségletünknek, a szeretetet túlbecsüljük kultú
ránkban, így aztán sokkal többet várunk el tőle, mint 
amennyit el lehet érni általa.
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A SZOKVÁNYOSTÓL 
A DEVIANCIÁIG



Mindannyian szocializálódunk, elsősorban ahhoz 
a környezethez, amelybe beleszülettünk, aztán meg 
ahhoz a sok-sok élethelyzethez, amelyekben csak ak
kor maradhatunk fenn, ha alkalmazkodni tudunk. A 
társadalomba való beilleszkedés folyamata során meg
tanuljuk megismerni önmagunkat és környezetünket, 
elsajátítjuk az együttélés szabályait, a lehetséges és el
várt viselkedésmódokat. Ebben a folyamatban a társas 
együttélésre nevelő hatások és az egyéni befogadóké
pességünk állandó kölcsönhatásban vannak egymással. 
Mások viselkedése révén szerzett tapasztalataink, élmé
nyeink, meglátásaink, a szülők által nyújtott viselkedés- 
minták, a saját magatartásunkról érkező visszajelzések 
hatásai és a tudatos nevelés útján közvetített törekvések 
egyaránt közreműködnek ebben a folyamatban. Ennek 
során indulataink levezetését emberarcúvá alakítjuk, 
megtanuljuk az érzelmi kifejezési formákat, elsajátítjuk 
a tárgyakkal való bánásmódokat, kialakítjuk, fejlesztjük 
a gondolkodás, az önkifejezés, az akarati megnyilvánu
lás formáit, megismerjük a másokkal való kapcsolattar
tás árnyalt lehetőségeit. Megtanulunk emberi módon 
élni és létezni a társadalomban.

A mikrokörnyezetünk az a közeg, amelyben az em
berré és felnőtté válásunk zajlik, vagyis elsődlegesen a 
családi, iskolai, munkahelyi stb. kiscsoportok színterén. 
Legtöbb hatás ezeken a közvetítő szférákon keresztül jut 
el hozzánk, a nagy társadalmi hatások éppúgy, mint az 
életvezetési szokások, a viselkedési normák, azaz maga 
a mentalitás. Az ebben a környezetben kialakuló kap
csolataink jellegzetessége a személyesség és a kölcsö
nösség. Önálló személyiségként létezünk a többiekkel 
való folyamatos kölcsönösségben. A résztvevők kap
csolatait különböző érzelmek és indulatok hatják át, és 
nincs közömbös történés, mert semmi sem játszódik le 
velünk és a környezetben érzelmek kiváltása nélkül. A 
kiscsoport az egymásra hatások sokféle útját nyitja meg 
és tartja fenn. Ez egyben emberi fejlődésünk állandó is
kolája is, ahol kialakítjuk és változtatjuk a korunknak,
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nemünknek, társadalmi helyzetünknek megfelelő visel
kedési mintánkat, értékrendszerünket.

Születésünket követően, magától értetődően, a 
szocializálódás abban a környezetben -  és afelé a kör
nyezethez -  indul el, amelybe beleszülettünk. Ebben a 
kezdeti időszakban elsősorban és kizárólag az anyánké 
a főszerep. A későbbi periódusban viszont már apánk 
sem marad meg epizódszerepben. Az anyánkkal való 
magzati, biológiai kapcsolatunk születésünk után egy 
csapásra társas kapcsolattá alakul át. Számára ez az 
időszak érzékeny periódus, amelynek ingere gyermeke 
testi érintése. Ennek hatására sajátos anyai reakciók ala
kulnak ki benne az irántunk való magatartásában. Ha 
a szülés után anyánk nem érinthet meg, nem ölelhet át 
bennünket, és ha ez a szeparáció néhány napig, esetleg 
néhány hétig is eltart, akkor az anyai alkalmasság érzése 
nem alakulhat ki benne megfelelően. Kevesebbet nyúl 
hozzánk, a testi kontaktusok és a tapintásos érintkezési 
formák mennyisége és minősége lecsökken. Ez a kezde
ti hiányosság azután hosszú idő múlva tud csak rende
ződni, de sohasem megy végbe tökéletesen.

Két jellegzetes zavar terhelheti kapcsolatunkat ebben 
a periódusban, amelyek aztán akár hosszú ideig is jelen 
lehetnek. Az egyik az, amikor az anyánk rejtett módon 
elutasít bennünket. Ez az anyaszerepre még éretlen, a 
személyiségfejlődésében elakadt anyákban alakul ki, 
akik nem tudnak lelkileg megfelelően felkészülni a 
gyermekvállalásra, mert sokszor még bennük is gyer
meki igények élnek. Az ilyen anyák gyermekükben csak 
a nehézségek, a megsokasodott feladatok és gondok 
okozóját látják. Szinte tárgyként kezelik csecsemőjüket, 
és rezzenéstelen arccal látják el őket. Mozdulataikban 
nincs gyengédség, arcukról nem sugárzik öröm. Fe
szült, izgatott és kapkodó mozdulataik a csecsemőkben 
is nyugtalanságot keltenek, amiért azok síróssá, nyűgös
sé válnak. A sírós csecsemők pedig tovább szaporítják 
az anyák „terheit”.
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A másik zavar, amellyel lényegesen gyakrabban ta
lálkozhatunk, az a túlzott aggodalmaskodás. Anyánk 
csak bizonyos idő után tudja kialakítani saját, velünk 
összehangolt napirendjét, és ezért az anyai feladatok 
szorongást váltanak ki belőle. A túlzottan aggodalmas
kodó anyánk azonban később is szorongást érez, és 
növekedésünket végigkíséri ez a magatartása. A túlzott 
anyai aggodalmaskodás hátterében azonban a velünk 
szemben érzett ellenséges indulatok húzódnak meg. 
A valóság ugyanis teljesen másképpen fest, mint aho
gyan azt a terhesség előtt elképzelte. A megszületett 
gyermeke távolról sem az a tündéri kisbaba, akit várt. 
Folyton csak szoptatni, pelenkázni kell őt, állandóan sír, 
nem tudja megmondani, mi a baja stb. Ellenséges érzé
sei miatt anyánkban bűntudat ébred, és ez jelenik meg 
oktalan félelmeiben („Csak el ne ejtsem!” „Nem forró 
a fürdővize?, „Nehogy megégessem”...). Az örökös ag
godalom anyánk magatartásában állandó akadályokat 
gördít elénk. Egyre kevésbé tudjuk egésznek megélni 
magunkat, egyre jobban eláraszt bennünket az érzés, 
hogy kevesebbek vagyunk.

Ritkábban ugyan, de találkozni a kényeztető és bün
tető anyai attitűd váltakoztatásával. Ilyen légkörben 
nem merünk bízni anyánk segítségében a követke
zetlensége miatt. Nem éljük át a szeretet biztonságot 
nyújtó élményét, mert az nem folytonos. Fokozatosan 
kialakul bennünk az a téves elképzelés, hogy minden 
érzelem múló, törékeny, szertefoszló, csak átmeneti. 
Emiatt görcsös kapaszkodással, de ambivalens módon 
kötődünk környezetünkhöz, ellenséges indulatainkat 
nem merjük kifejezésre juttatni, félelem- és haragérzé
seinket elfojtjuk. Fokozattan ragaszkodunk anyánkhoz, 
és félünk önállósulni, mert az önállóság az anyánk el
vesztésével egyenértékű. Következetlen, elutasító érzé
seit anyánk gyakran úgy igyekszik csökkenteni, hogy 
játékokkal, ajándékokkal halmoz el bennünket, aminek 
folytán kialakul bennünk a tárgyakhoz való fokozott ra
gaszkodás. Jellemző az ilyen gyerekre, hogy hajlamos
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sá válik társai közönyös elutasítására. Később viszont 
társas kapcsolataiban mutatkozik érzéketlennek, tör
tetőnek, agresszívnek. Ez a magatartás felnőttkorban is 
megmaradhat.

Nevelés, személyiségfejlődés

A születést követő első percektől kezdve nagy jelen
tőségük van azoknak a szülői attitűdöknek, amelyek a 
fejlődő személyiségünk rendelkezésére állnak. Sok té
nyező befolyásolja azt, hogy milyen úton indulunk el és 
haladunk tovább. Szocializálódásunk már a kezdetnél 
elakadhat valahol, vagy átlagos módon történik, esetleg 
a deviancia irányába sodródik el. Személyiségünk fej
lődése szempontjából fontos mindkét szülőnk kiegyen
súlyozott, egyetértő nevelésmódja, az irántunk érzett 
bizalma, melegsége, egyéniségünk elfogadása. Ezen 
semmit sem változtat az a tény, hogy a szülők együtt 
élnek-e vagy sem.

A nevelői attitűdök két nagy alaptípusával találkoz
hatunk: az egyikben az elfogadó, szerető, meleg, a má
sikban a visszafogott, hideg, rejtett érzelmi elutasítást 
magába foglaló szülői magatartás dominál.

Az első csoportba tartozik a harmonikus nevelési 
attitűd. Jellemzője, hogy meleg családi légkör és biza
lom fog körül bennünket, a szülők nem korlátoznak 
mereven, a követelmények igazodnak gyermeki képes
ségeinkhez és lehetőségeinkhez. Az elvárások követke
zetessége biztonságérzetet nyújt, és megérezzük, később 
pedig megértjük, hogy a szülői irányítás értünk történik, 
a szüléink olykor értünk haragszanak és nem ellenünk. 
Az ilyen légkör kedvez leginkább a szociábilis, belátó, 
aktív, jó önkontrollal, megfelelő empátiával rendelkező, 
felelősséget is vállalni tudó személyiség fejlődéséhez.

Ebbe a csoportba tartozik a liberális nevelés is, ami
kor a szülőkkel való kapcsolatunk érzelmi légköre biza
lom teli és a kölcsönös elfogadás jellemzi. A nevelésben 
szükséges külső kontroll azonban nem olyan szintű,
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hogy korlátokat támasszon szabad és önálló viselkedé
sünk útjába, s hogy ezeket az akadályokat -  amelyekkel 
később, felnőttként majd találkozunk -  megfelelő idő
ben átélhessük. Saját indítékaink szerint cselekedhe
tünk, önálló és kreatív személyiséggé fejlődhetünk. A 
külső kontroll gyengesége azonban nem kedvez a bel
ső kontroll kialakulásának, aminek eredményeképpen 
könnyen válhatunk önérvényesítő, öntörvényű szemé
lyiséggé.

A meleg, elfogadó nevelői attitűdökhöz tartozik az 
ambiciózus nevelés is. Az ilyen légkörben elengedő, 
terelő és személyiség-stabilizáló támaszt kapunk. Prob
lémát jelenthet azonban a nevelői rugalmasság hiánya, 
a zárt korlátozások alkalmazása. A nevelésmód merev
sége és az elvárások szigora („Muszáj, hogy kitűnő le
gyél”...) új és új teljesítmények felé terel bennünket, de 
csak a szülői-nevelői követelményeknek megfelelő te
rületen. A teljesítményeket a szülők bőven jutalmazzák, 
a sikertelenséget pedig szankcionálják. Az ilyen légkör
ben szorgalmassá, kötelességtudóvá, erős lelkiismereti 
kontrollal rendelkezővé válunk. A későbbiekben azon
ban a teljesítményünket nem az eredmények örömének 
átélése hatja át majd, hanem a következményektől való 
szorongás és a kudarc elkerülésének vágya. Ezért csak 
azt vállaljuk, amit teljesíteni kell, és a fő gondunk az, 
nehogy kudarcot valljunk. Az ettől való félelem hátteré
ben a „nem vagyok annyi, amennyinek látszok” érzése 
húzódik meg.

Másként alakul a személyiségfejlődésünk, az ér
zelmileg visszafogottabb, hidegebb, rejtett elutasítást 
magába foglaló szülői magatartás esetében. A hideg, 
szeretetben megrövidített, demokratikus nevelésben a 
szülők egyenrangú partnerként kezelnek bennünket. 
A megcsappant szeretet gyakran nyugtalanságot és 
hiányérzetet kelt bennünk. A fejlődés elkerülhetetlen 
konfliktusai nyomán támadt agresszív érzéseinket nem 
szelídíti meg a szülők szeretete, a merev, tiltásokkal teli 
korlátozás pedig szigorú normarendszert érlel fejlődő
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személyiségünkben. Törekvővé és szociábilissá válunk, 
de empátiás és belátó képességünk csökevényes marad, 
minek következtében a szociális mozgásterünk haszná
latában válunk gyakran akadályozottá.

Ennek súlyosabb árnyalata az elhanyagoló, diszhar
monikus nevelési attitűd. Szülői támasz nélkül, magunk
ra hagyottan küzdünk a mindennapos problémákkal. 
Szeretet és biztonságérzet hiányában nem tudnak kifej
lődni kapcsolattartásaink érzelmi szálai. Azonosulási 
késztetéseinket megerősítés és támasz nélkül a félelem 
hatja át, amely agresszív érzéseket szül. Agresszív érzé
seinket pedig hajlamosak vagyunk inkább önmagunk 
ellen fordítani. A korlátozásra szorongással reagálunk, 
a büntetéstől való félelmünkben pedig a parancsokat 
habozás nélkül teljesítjük.

A deviancia útjain

Ha a személyiségünk egészséges fejlődése megtor
pan, elakad, a felgyülemlett agresszív érzéseink elindul
nak -  befelé vagy kifelé tartó -  romboló útjukon. Az 
önmagunk vagy a külvilág ellen irányuló viselkedésfor
ma egyaránt deviáns magatartást eredményez, amely 
káros mind önmagunkra, mind pedig a társadalomra.

Az önmagunk ellen irányuló agressziónk a végzetes 
önbüntetés képében nyilvánulhat meg. Az önpusztítás
- az öngyilkosság -  előzményeiben alapvető szerepet 
játszik a kilátástalannak megélt csődhelyzet, amely
ben úgy érezzük, hogy számunkra nincs lehetőség a 
tovább élés vállalására. Személyiségünkre ilyenkor sa
játos infantilizmus -  gyermetegség -  jellemző. Ez nem 
értelmi szinten, hanem a társas kapcsolataink, emberi 
kontaktusaink éretlenségében mutatkozik meg. Jellem
zője a függő, alárendelő magatartás, amelyben fokozott 
támaszt és védelmet várunk a környezettől, de ugyan
akkor nem vagyunk képesek megfelelően értésére adni 
partnereinknek ezeket a kívánságokat. Kerülő úton, 
hangulatunk alig észrevehető változásaival, és viselke
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désünk apró rezdüléseivel jelezzük ezeket az elváráso
kat a környezetnek, de nem tesszük eléggé nyilvánvaló
vá. Ilyenkor nem tudunk önálló, autonóm felnőttként 
viselkedni. Mégpedig azért nem, mert a korai szülői
nevelői kapcsolatunkban sérültünk meg, amelynek a 
lenyomatát -  a kisebbrendűségi érzést -  magunkban 
hordozzuk. A gyermeki kapcsolatigényünk kielégítet- 
lensége mintegy megmerevíti az alárendelődési maga
tartásmintáinkat, és így minden új kapcsolatunkba ezt 
az elégtelen mintát visszük tovább. A kölcsönösség és 
egyenrangúság hiánya miatt azután előre bebiztosítjuk 
magunknak a sikertelenségeket, a csalódásokat.

Kisebbrendűségi érzéseink miatt nem tudunk ag
resszívek lenni másokkal szemben, ugyanakkor azon
ban helyettesítő eszközöket sem fogadunk el, kifelé irá
nyuló indulatainkat a következményektől, a büntetéstől 
való félelem blokkolja le. Ez a feszültség fordul szembe 
később a személyiségünkkel. Fokozott belső igényeink 
miatt szinte teljesíthetetlen célokat tűzünk magunk elé. 
Kudarcaink pedig alapot adnak arra, hogy elégedetlenek 
legyünk önmagunkkal, és az emiatti haragunkat önma
gunkra zúdítsuk. Énideáljaink magas mércéi a szülői
nevelői elvárások elfogadásából és beépítéséből ered
nek. Nem a teljesíthető, reális, hanem a vágyott, ideális 
törekvések képezik teljesítményünk mércéit. Nem az 
énünk, hanem az énideálunk irányít a mindennapok
ban, ami összeütközést szül a reális és az ideális törek
vések között. Szorongásunk és ön vádiásunk egyre foko
zódik, és a kóros kör lassan bezárul. Egyre kevesebbet 
teljesítünk, mert szorongunk, ugyanakkor egyre nő az 
önmagunkkal szembeni elégedetlenségünk és remény
telenségünk. Ekkorra még marad erőnk a segélykérésre. 
Mivel azonban eddig sem tudtuk megfelelően értésére 
adni másoknak a szükségleteinket és igényeinket -  nem 
voltunk eléggé „hangosak” így segélykérésünk bátor
talan, halvány üzenet marad csupán, amelyet nehezen 
vagy egyáltalán nem lehet megfejteni. Ebben a végsőkig 
összeomlott állapotban általában keresünk valakit, aki

44



be belefogódzunk, akinek elmondjuk problémáinkat, 
de szándékunkat nem vagyunk képesek meggyőzően 
közölni, nem tudunk hatékony segítséget kérni mások
tól. Végül a kör bezárul, a teljes kilátástalanság és tá
masznélküliség, az önmagunkkal szemben érzett harag, 
a kétségbeesés az önpusztításba sodor bennünket.

A megbicsaklott szocializációból eredő, befelé for
duló agresszió, illetve az ebből fakadó önpusztító kész
tetések hátterében gyakran családi-közösségi légkör 
húzódik meg: a kegyetlennek megélt, maximalista, túl
zottan követelődző szüléink állandó elégedetlenségét 
éljük meg. A felgyülemlett, agresszív érzéseinket velük 
szembe pedig nem képesek fogadni.

Ha a felgyülemlett agressziónk kifelé indul el, to
vább haladunk a deviancia útján. A külvilágra zúdí
tott agressziónk azért romboló és megsemmisítő, mert 
kontrolálhatatlanná válik személyiségünk számára. A 
deviáns viselkedés szabályszegő, törvénysértő, bűnel
követő viselkedésben nyilvánulhat meg. A szökés, csa
vargás, lopás, bandákba sodródás, az erőszak különféle 
formái és az életellenes cselekmények között van egy 
közös tényező: a személyiségfejlődésünk kétségtelen 
zavara, amely miatt szembekerülünk a társadalmi kö
vetelményekkel. Amikor a bűncselekményt elkövetjük, 
már csak a végeredménye látható annak a folyamatnak, 
amely a tettig elvezetett. Az előzmények feltárása során 
azonban előbukkannak azok a tényező, amelyek hajla
mossá tettek bennünket a bűnözésre. Ilyen tényezők az 
érzelmi életünk fejlődésében bekövetkezett sérülések
- mindazok a traumák, amelyeket a korábbiakban már 
felvázoltunk. A fejlődő személyiségszerkezetünkben a 
sérülések következtében nem alakul ki a megfelelő ér
ték- és normarendszer, gyenge marad a lelkiismeretünk 
kontrollja. Feszültségtűrésünk alacsony marad, nem 
tudjuk késleltetni vágyaink megvalósítását, gyerekesen 
mohók maradunk, a frusztrációkra csak azonnali ag
resszióval tudunk válaszolni.
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A deviáns magatartást okozó további tényezők kö
zött szerepelnek a család oldaláról gerjesztett, hajlamo
sító tényezők. Mint korábban már említettük, elsősor
ban az anya-gyermek kapcsolat zavara az, amely egy 
életre meghatározza a személyiségünk szocializálódá- 
sát. Az anya rejtett vagy nyílt személyiségzavara közvet
lenül akadályozza a kiegyensúlyozott érzelmi élet alap
jainak megteremtését. Ugyanilyen irányba hat a családi 
értékek labilitása, a kis közösség értékrendszerének kö
vetkezetlensége, amikor is a ma elfogadott és jutalma
zott szabálybetartást holnap szabályszegésként büntet 
a család. A normaszegés útjaira visznek el minket az 
azonosulási folyamat törései, amit a példaadó szemé
lyek hiánya, gyakori váltakozása és eltérő értékrendje 
eredményez. Vagy éppenséggel a minta elérhetetlensé
ge - ami gyakran a szülők részéről tanúsított tökéletes- 
ségi elvárások következményei -, amikor az elvárások 
nem képességeinkhez és lehetőségeinkhez simulnak. 
A szigorú és következetlen, a brutális nevelési mód, az 
elhanyagoló szülői attitűd, az antiszociális, függőségi 
betegségben szenvedő, bűnöző szülői viselkedésminta 
szinte teljességgel lehetetlenné teszi azt, hogy személyi
ségfejlődésünk ne a deviancia útján haladjon tovább. 
Mint ahogyan a személyiségérést az a családi légkör is 
az egyensúlytalanságba hajszolja, amelyben szüléink 
bűnbakként használnak minket a saját összetűzéseik
ben. Akitől megvonták az érzelmi táplálékot, annak 
egyetlen segítsége marad kisebbrendűségi érzéseiben 
vergődve: az erőszak. A szeretetben csalatkozva felnőtt 
korunkra már csak a gyűlölet marad meg bennünk.

Ha mindezek a családi minták a tágabb környezeti 
hatásokkal -  deviáns kortárscsoportok, következetlen, 
jövőt biztosítani nem tudó társadalmi értékrendsze
rek stb. -  egyetemben az adoleszcenskor befejezéséig 
a fejlődés útjában állnak, a normaszegés, mint konflik
tus-megoldási eszköz jelentős helyet fog elfoglalni sze
mélyiségünk kelléktárában. A bűnözés sem én-idegen 
módszerként jelenik meg bennünk az agresszió kife
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lé történő levezetésében. A rombolást, a brutalitást, a 
megsemmisítést, a rablást, a gyilkosságot a mindennapi 
élet természetes velejárójaként éljük meg későbbi éle
tünk során.

Az érzelmi megvonás és elutasítás ősi félelmeket 
mozgósít bennünk -  elszakadási és megsemmisülé- 
si félelmeket -, amelyek a csalódásból eredő agresszív 
érzések mellett kárjavító késztetéseket is beindítanak. 
Ha jól érezzük magunkat abban a világban, amelyben 
élünk, ha kis közösségeink körében elfogadásra talá
lunk, akkor nem jelenik meg bennünk a magárahagya- 
tottságból eredő elvágyódás, menekülési törekvés. A kis 
közösségek -  a galerik közössége -  feloldják magányos
ságunkat, elfogadásra és társra találunk, ugyanakkor 
azonban az antiszociális normákkal való azonosulást 
díjazza csak. A galerit a közös „ügy” köti össze, nin
csenek hasznos együttes programok, sem egyéb tervek 
vagy vágyak a jövőre nézve. Ezért bennük többszörö
sen veszélyeztetettekké válunk, mert az élettel szembeni 
elközömbösödés, a minden érték tagadása, az értékek 
hiánya üressé, érdektelenné alakítja a személyiségün
ket, ami egyaránt vihet az öngyilkosság vagy a bűnözés 
irányába.

Ha a család nem tud elegendő vonzerőt kisugározni, 
ha nem tudja kialakítani odatartozási érzéseinket, ak
kor könnyen elsodornak a külső hatások, amikor kiju
tunk a külvilágba, és megismerünk más közösségeket 
is. A családok többsége ma -  a rohanó élettel igazolva 
önmagukat -  zilált, érzelmileg gyakran elhanyagoló, de 
kifelé a „tökéletes” családképet igyekszik nyújtani. Ne
künk, gyerekeknek „mindent” megadnak a szülők, de 
nem veszik észre, hogy a pénz, az ajándékok, a kívánsá
gok teljesítése mellett a legfontosabbat nem nyújtják: a 
nyílt odafordulást, törődést és a szeretetet. Mi, gyerekek
-  megfelelő belső értékrendszer hiányában -  egysze
rűen kijátsszuk a mindent megengedő szülőket. Amit 
nem ad meg az egyik szülő, azt azonnal teljesíti a másik. 
Az egymásnak ellentmondó nevelési attitűdök érzel
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mileg jóvátehetetlenül lerombolják bennünk mindkét 
szülő tekintélyét. Azt teszünk, amit akarunk, így vé
gül is egyedül maradunk. Amit nem ad meg a család, 
azt megkeressük másutt. így alakulnak ki az említett 
galerik az összetartozás érzését nyújtva, amelyek aztán 
számunkra minden ajándéknál többet érnek. Az oda- 
tartozás érzése, ha nem alakul ki a családban, kialakul 
azon kívül, értelemszerűen elfogadva azokat az értéke
ket, amelyek családon kívüliek. Ha gyermekként a kap
csolattartásunk a szülőkkel bármilyen okból kifolyólag 
tartósan akadályozott, akkor teljeséggel érthető, hogy 
olyan személyiségrendszert építünk fel magukban, 
amely nem a szüléinké. És minél tovább tart az egy
mástól való távolmaradás, a szülők annál idegenebbek 
lesznek számunkra. A szülők hiánya és a kötődési igény 
kényszerítő súlya alatt a fejlődő személyiségünk csak 
úgy tud egyben maradni, ha megtaláljuk a számunkra 
valamilyen biztonságot jelentő egyensúlyt.

A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy 
fejlődő személyiségünk plaszticitása, a belső változásra 
való nyitottságunk magában rejti a traumákon való túl- 
jutás, mondjuk azt: az önfejlődés ígéretét is. Ha idejében 
megtörténik a zavar felismerése, ha gyermekként a szo
rongás állapotában megfelelő segítséget kapunk, akkor 
a zavarok nagyon sokszor kedvezően megoldhatók és 
rendezhetők. De ne ringassuk magunkat abban a hamis 
illúzióban, hogy majd „kinőjük” a bajt. Erre egyedül - 
érthető okokból -  nem vagyunk képesek. De nincs az 
a hiba, amit nem lehet kijavítani, és minél hamarabb 
látunk hozzá, annál jobb. Pszichés segítségre van szük
ségünk, mert a kapcsolatzavar és az érzelmi krízis épp
olyan úton szüntethető meg, mint ahogyan kialakult: 
emberi kapcsolaton át.
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KÖZÖSSÉGI TÖRTÉNÉSEINK



Egész életünkön át egyik csoportból a másikba lé
pünk, egyik közösséget a másikkal váltjuk fel. Az elsőd
leges közösség a család, amit az óvoda, majd az iskola 
követ, ahol megszámlálhatatlan csoportban mozgunk: 
különféle önképzőkörökben, tánccsoportban, baráti 
társaságban, párkapcsolatban stb. Az iskolát követően 
megint csak különféle közösségekbe csöppenünk, mint 
amilyen a munkahely, az élettársi közösség, a társadalmi 
tevékenységek területei (politikai pártok, vallási közös
ségek, szurkolók csoportja, nyugdíjasok közössége)... 
Szinte átláthatatlan mindazoknak a csoportoknak a 
száma, amelyekben akarva-akaratlanul, tudatosan vagy 
nem tudatosan zajlik mindennapi életünk.

Vannak csoportok, amelyekben kifejezetten jól érez
zük magunkat, másokban viszont nem; közösségek, 
ahol a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem fogadnak 
el bennünket, vagy éppen olyanok, amelyek egyik nap
ról a másikra második otthonunkká válnak. Mik azok 
a történések, amelyek ilyen vagy olyan „szerepkört” 
osztanak ránk egy közösségben? Hogyan járulunk 
mindehhez hozzá mi, személyesen -  tudatosan vagy 
nem tudatosan mint az illető csoportok tagjai? Mert 
az alaptétel az -  belátjuk ezt vagy sem -, hogy minden 
velünk való történésben mindig mi is benne vagyunk, 
annak alakítója, formálója vagyunk, hozzájárulunk az 
események számunkra kedvező vagy kedvezőtlen ala
kulásához.

Az emberi történelemben rengeteg példát talál
hatunk arra vonatkozóan, hogy az idegen érkezését a 
közösség veszélyként éli meg. Antropológiai kutatások 
gyakran szólnak arról, hogy az emberi közösségek ko
rábbi, primitívebb, törzsi szintjén az idegeneket rabul 
ejtették és feláldozták, mert bennük látták megtestesül
ni a rossz szellemeket, vagy éppen tabuként élték meg 
őket.

Egyedfejlődésünk során bizonyos mértékben megis
métlődnek ezek a viselkedésminták, aminek eredménye 
például az, hogy úgy nyolcadik hónapos korunk táján
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kezdünk félni az ismeretlentől, ami a második életév 
tájékán éri el tetőpontját. A későbbi években aztán az 
idegen iránt érzett érzelmek egész arzenálja jelenik meg 
bennünk, amely a kifejezett ellenségesség-érzéstől a szí
vélyes elfogadásig terjed, a korábban szerzett tapasztala
tainktól és attól a kultúrától függően, amelyben élünk.

Az új tag érkezését közösségünkbe kezdetben nehe
zen toleráljuk. Nyugtalanító érzés tölti el a csoportun
kat, mert félünk az eddigi egyensúly elvesztésétől, attól, 
hogy az idegen felborítja a már kialakult csoport-ösz- 
szetartó erőt, lerombolja az addig működő szerepeket, 
kialakult státuszokat. Ezt a szituációt a közösségünknek 
fel kell dolgoznia: az új tagot, az idegent vagy elfogad
juk, vagy pedig kiközösítjük. A befogadás egyrészt a 
közösségben, a csoportban uralkodó állapottól, más
részt viszont attól függ, hogy a jövevény elfogadja-e a 
már meglévő szabályokat, elvárásokat. Amennyiben 
ezeket nem tudja elfogadni és azokhoz megfelelően al
kalmazkodni, a közösség -  érettségi állapotától, tűrő
képességétől függően -  előbb-utóbb kizárja soraiból, 
mert csoportként csak így tudja megszüntetni saját ve- 
szélyeztetettség-érzését.

Az idegen érkezése után a közösségen belül gyakran 
elindul egy olyan folyamat, amely negatív következmé
nyekkel járhat -  és jár is -  egyes tagokra nézve. Ez a 
bűnbakképzés folyamata.

Bűnbakképzés és a kétirányú üzenet

A bűnbak, az áldozati bárány képzése minden kultú
rában nyomon követhető. Ez olyan jelenség, amelynek 
során a csoportok vagy tömegek mágikus szertartások
kal, áldozati bárányok bemutatásával igyekeztek meg
szabadulni saját rossz érzéseiktől, a rossz szellemektől. 
Minden történelmi korban találkozni bűnbakképzéssel: 
a második világháborúban ilyen áldozati bárányok vol
tak a zsidók, szűkebb pátriánk határain belül pedig a 
nem is olyan régmúlt balkáni háborúban a vajdasági
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magyar közösségnek (is) jutott ez a szerep. A nagyobb 
és kisebb közösség között fennálló viszonyrendszerben 
egyáltalán nem ritka, hogy a nagyobb közösség a kiseb
bet kiáltja ki bűnösnek saját sikertelensége, tehetetlen
sége miatt.

Egy csoporton belül a bűnbakképzés a közösségben 
megjelenő lelkiismeret-furdalás, bűntudat eredménye. 
Ettől a bűntudattól igyekszünk szabadulni, amikor 
csoportként áldozati bárányt „keresünk” A bűnbakba 
tudjuk ugyanis belevetíteni rossz érzéseinket, azaz így 
próbáljuk tisztára mosni lelkiismeretünket.

Az áldozati bárány kiválasztását közösségünk sa
játosságai és a bűnbak-jelölt tulajdonságai határozzák 
meg. A bűnbakkeresés rendszerint azért indul be, mert 
csoportként félünk megtámadni azt a személyt, aki
re a rossz érzéseink ténylegesen irányulnak. Másfelől 
közösségünk nehezen, vagy egyáltalán nem tudja saját 
agresszív érzéseit, bűntudatát kifejezni. Ilyenkor indul 
el ezeknek a közösségi érzéseknek az áthárítása olyan 
csoporttagra vagy kisebb közösségre, amely valamilyen 
hasonlóságot mutat, azaz hajlamos ezeket az érzéseket, 
magába fogadni, „hajlandó” az áldozati bárány szerepét 
elvállalni. A bűnbak kiválasztása rendszerint valami
lyen jellegzetesség alapján történik: különbség, hason
lóság, vallási hovatartozás, társadalmi rang, nem, kor 
stb. Mindenesetre olyan helyzet, amikor közösségünk 
kifejezett büntetési szükséglete egybeesik egy tagjának 
önbüntetési igényével.

Bűnbakká olyan személy, csoporttag vagy kisközös
ség válik, amely belső adottsága -kisebbrendűségi érzé
sei - folytán kifejezi, de egyúttal magának meg is tartja 
mindazt, amit mi közösségként feladunk, nem vagyunk 
képesek kifejezni, nem vagyunk képesek vállalni. Ennek 
következtében az áldozati bárány énje összeroskad a 
közösség nyomása alatt. Bűnbakká mindannyian válha
tunk, mert kisebbrendűségi érzések mindannyiunkban 
vannak. Ez a viselkedésminta a korai gyerekkortól is
métlődik: a fejlődés korai éveiben, amikor gyerekként
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megpróbáltunk ellenállni szüléinknek, személyiségünk 
belerokkant, mert nem voltunk elég erősek, vagy mert a 
szülők voltak túl szigorúak. Ezért meggyűlöltük a szü
leinket, ami bűntudatot ébresztett bennünk, ez pedig 
egy kifejezett önbüntetési igényt. Ez az igény elégül ki, 
amikor valahol, valamilyen közösségben „vállaljuk” az 
áldozati bárány szerepét.

Mindazonáltal a bűnbakképzéshez sok olyan kom
munikációs tényező is hozzásegít, amelyek nem tartoz
nak a szavak tartományába. A mindennapi életben első
sorban szavakkal kommunikálunk, de a szavak mellett 
folyamatosan -  tudatosan vagy nem tudatosan -  nem 
verbális üzeneteket is közlünk taglejtésekkel, arcjáték
kal, fintorral, mosollyal stb.

Többségünk az indulatait, érzelmeit a testi reakciói
ban kevésbé tudja kontrollálni. Az érzelmileg erősen 
színezett pszichés tartalmakat nehezen lehet eltitkol
ni, még akkor is, ha szavakkal tagadjuk azok meglétét. 
Számtalan szituációban találhatunk erre példát: valaki 
piros, mint a paprika a dühtől, de azt mondja, hogy 
semmi baja; valakinek az arcáról mélységes szomorúság 
olvasható le, de azt állítja, hogy jól van, és mosolyogni 
próbál.

Ha a verbális és a nem verbális kommunikációnk el
lentétben állnak egymással, akkor kétirányú üzenettel 
kommunikálunk.

A kétirányú üzenetek ellentmondásosságukkal min
dig zavarólag hatnak. A másik emberben kételyeket, 
bizonytalanságot váltanak ki, egyszersmind dühöt is, 
mert úgy érzi, hogy becsapják, elutasítják, megalázzák. 
A kétirányú üzenetekkel teli kommunikációnak külö
nösen a szülő-gyerek kapcsolatban van káros hatása. 
A szülői érzések elfedése, nem megmutatása bennünk, 
gyerekekben állandó kételyeket ébresztenek: szeret
nek-e, elfogadnak-e bennünket? Melyek azok a határok, 
amelyeket tiszteletben kell tartani? Hogyan kell szeret
ni, haragudni, nemet mondani, örülni? stb. Az érzelmek 
egész sokaságát nem tudjuk elsajátítani, mert nem áll
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rendelkezésünkre megfelelő alapminta. A minta ugyan
is, amely rendelkezésünkre áll, mást sugall: azt, hogy 
nem kell szavakkal kifejezni, amit érzünk. Mindennek 
eredménye pedig identitászavar lesz.

A metakommunikációnak minden közösségben, 
minden csoportos tevékenységben nagy jelentősége van 
éppen azoknak az üzeneteknek, érzéseknek a továbbítá
sában, amelyek kiegészítik a verbális kommunikációt. 
Egy csoportban tehát nemcsak a szavainkkal üzenünk 
egymásnak, hanem azzal is „ami a sorok között van”. 
Ezt mindannyian megtapasztaljuk, amikor úgy érez
zük, hogy félreértettek, vagy egyáltalán nem értettek 
meg bennünket. Ehhez mi magunk járulunk hozzá 
metakommunikációnkkal -  gesztikulációnkkal, hang
lejtésünkkel stb. -, amikor is a nem szavakkal megfo
galmazott üzenetünket támasztottuk alá. Ilyenkor mi 
magunk vagyunk az okozója annak, hogy nem fogadtak 
megértéssel bennünket.

Tehát akkor is kommunikálunk, ha -  szavakkal -  
nem kommunikálunk. A legegyszerűbbnek tűnő hall
gatással is mindig „mondunk” valamit. Egy közösségen 
belül pedig a hallgatásnak sokszorosan nagyobb üzene
te, jelentése van.

Megjelenünk egy addig számunkra ismeretlen cso
portban, közösségben, az első reakció érkezésünkre 
legtöbbször, hogy az addig beszédes társaság elhallgat. 
Ez a hallgatás a meglepődés és a veszélyeztetettség érzé
sének kifejezése. Új tagként veszélyeztetjük a közösség 
eddigi egyensúlyát -  mint ahogyan azt már korábban 
is megfogalmaztuk. A közösség úgy érzi, hogy nagyon 
óvatosnak kell lennie, éberen figyelnie bennünket. Eb
ben a hallgatásban újonnan érkezettként hatalmas fe
szültséget érzünk, legtöbbször valóságos kényszert arra, 
hogy mindenképpen mondjunk, beszéljünk valamit. Ez 
a szorongásból eredő verbális kommunikáció -  amely 
témájában szinte törvényszerűen eltér a közösség addi
gi témájától -  nem a szituációnak megfelelő, ami tovább 
növeli a csoport negatív érzéseit, haragját, dühét stb. Ha
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ilyenkor, új tagként nincs elég kitartásunk, türelmünk 
ahhoz, hogy a közösség megismerjen bennünket, na
gyon gyakian szinte azonnal áldozati báránnyá válha
tunk: a csoport saját szeparációs félelmeit és szorongá
sait azonnal megpróbálja belénk sulykolni.

Megérkezve egy közösségbe -  amely már működő
képes és kialakult szabályai vannak -  újoncként hasznos 
tájékozódnunk, kivárni, amíg a közösség megszabadul 
tudatalatti félelmeitől.

Más esetekben a közösségben a hallgatás a csoport- 
vezető, az osztályvezető, a főnök iránti viszonyulásun
kat jelzi. Ez is mindennapi jelenség: megjelenik a főnök 
és síri csönd lesz. Ez a hallgatás legtöbbször a tekintély
személy iránti ellenállásunkat jelzi, amely az elutasítást, 
az el nem fogadást, a félelmet stb. tartalmazza. Közös
ségünk hallgatással védekezik. Nagyon kellemetlen 
csendek ezek, mind a vezető, mind a csoport számára. 
A jó vezető „meghallja” ezt az üzenetet, ami a korrekció 
erejével tud hatni magatartására, vezetési stílusára. A 
rossz vezető viszont „süket” az ilyen üzentekre, és ve
szélyeztetettséget, fenyegetettséget érezve még inkább 
agresszívvé, sőt paranoiddá válik, bűnbaknak kikiáltva 
beosztottját az esetleges hibákért. Ami persze tovább 
mélyíti a szakadékot közösségünk és a vezető között.

A hallgatás azonban nem mindig negatív, kellemet
len tartalmú. Amikor a közösség tagjaként felismerjük 
egymás különbözőségét és azonosságát, amikor már, 
úgymond, nyugodtak lehetünk, mert több-kevesebb 
biztonsággal kiszámíthatóvá válnak számunkra egymás 
reakciói, akkor a csend a kellemes közösségi együttélés 
állapotát jelenti. A belátás állapotát, hogy közösségünk 
együttműködéséhez annak minden tagja hozzájárult -  
elismertek bennünket és mi is elismertük mások más
ságát. Egyediségünkben csak úgy tudunk fennmaradni 
és funkcionálni, ha közösséghez tartozunk, a közösség 
pedig csak akkor tud emberarcú lenni, ha a személyisé
gek sajátosságait, másságát értéknek tekinti, nem pedig 
félelemforrásnak.
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Idegen érzésekkel azonosulva

A közösségi történések eddigi sajátosságai mellett 
gyakran vagyunk megélői olyan érzéseknek, amelyek 
teljesen észrevétlenül keríthetnek bennünket hatal
mukba. Olyankor történik ez meg, ha a belénk vetített 
érzésekkel hamarosan mi is azonosulunk. A leggya
koribb előfordulási helye ilyen történésnek a család -  
mindannyian átéltük, gyerekként, felnőttként egyaránt. 
A családfő feldúltan, dühöngve érkezik haza, az addig 
békés légkör másodperceken belül felborul, és a család 
többi tagja is ugyanolyan feldúlttá és dühöngővé válik, 
mint a hazaérkező. Mi történik valójában? A negatív 
érzésekkel, tartalmakkal feltöltődött személyiség igyek
szik ezektől a nem kívánt tartalmaktól megszabadulni. 
Ezek a tartalmak ugyanis a személyiség számára elvisel
hetetlen feszültséggel, szorongással, félelemmel, siker
telenség-élménnyel, dühvei, haraggal, bosszúvággyal, 
tehetetlenségérzéssel -  és még sorolhatnánk -  járnak, 
amelyek meghaladják tűrőképességének határait. A 
személyiség vagy szétesik, vagy megszabadul ezektől a 
tartalmaktól, más kiút nem létezik a számára. A nagy 
intenzitású érzelmeket nem lehet elfojtani, ilyenkor az 
elfojtás, mint elhárító mechanizmus nem működik. 
Nos, ettől a nagyon erős feszültségtől igyekszünk meg
szabadulni, amikor nem tudatosan a kisebb ellenállás 
útját választjuk. Olyan helyeken ugyanis, ahol ugyan
olyan erősségű érzelmek, negatív tartalmak vannak je
len, nem lehetséges ennek a „szennynek a kiürítése”.

Ehhez megfelelő befogadó közeg -  „konténer” kell, 
amely alkalmas arra, hogy a kiürített-kivetített pszichés 
tartalmat befogadás után meg is őrizze. Ezt a megőrző 
képességet pedig azzal jelezzük vissza befogadóként, 
hogy magunk is azonosulunk a belénk vetített tarta
lommal. Hazaérkező apánk kivetített negatív érzéseivel 
azonosulunk. Ö kétszeresen is megkönnyebbül: egy
részt megszabadul a feszültséget fenntartó érzéseitől, 
másrészt pedig megnyugszik, mert azok a részei, ame-
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lyektől megvált, nem vesztek el, éppen ellenkezőleg, 
„megőrzik” őket.

Az érzések kivetítése tehát egyfajta elhárító mecha
nizmus. Azonosulva velük azonban nagyon gyakran kí
vülállóként, ártatlanul esünk áldozatul. Fontos azonban 
hangsúlyozni azt is, hogy kívülállóként ártatlanságunk 
valójában csak látszólagos, hiszen jól ismert jelenség -  
mint már többször is utaltunk rá -, hogy minden kom
munikáció kétszemélyes: mi is hozzájárulunk ahhoz, 
hogy a velünk kapcsolatos történések hogyan alakul
nak. Mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy „konténerek” le
gyünk, legtöbbször anélkül, hogy az tudatosodna ben
nünk. Hasznos hát felismerni a belénk vetített idegen 
érzéseket és megfelelő helyen tartani őket, nem pedig 
azonosulni velük. Egyrészt, hogy ne homályosítsák el 
tisztánlátásunkat, másrészt meg azért, hogy ne essünk 
áldozatul téves csatatéren.

A közösség, amelyhez tartozunk, amelyben élünk, 
meghatározza viselkedésünket, észrevétlenül irányít ben
nünket. Egyrészt azoknak az elvárásoknak a segítségével, 
amelyeket támaszt velünk szemben, másrészt egy olyan 
mechanizmussal, amely nagyon gyakran nem is tudatos.

Régóta ismert jelenség, hogy miután megtapasztaltuk, 
hogyan látnak mások bennünket, ez a tapasztalat segít 
abban, hogy meglássuk azokat a tulajdonságainkat, ame
lyeket gyakran nem szívesen ismerünk el magunkénak. 
A közösségben, annak valamelyik tagjában felfedezzük 
saját magunkat, vagy egyes elfojtott részeinket. Mintegy 
kívülről szemléljük magunkat, a közösség másik tagjában 
visszatükröződve: hogyan reagálunk bizonyos élethelyze
tekben, esetenként ezek a reakciók hogyan válnak kórossá, 
a szituációnak nem megfelelővé.

Ez a tükrözés, amely nagyon gyakran a korrekció 
erejével hat, segít a viselkedésünk, a környezethez való 
alkalmazkodásunk javításában. Legtöbbször ez a jelen
ség a közösség két tagja között játszódik le, de az sem 
ritka, amikor a tag és a közösség között zajlik. Ilyenkor 
a közösség minden rossz érzését -  haragját, dühét, gyű
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löletét, sikertelenség-élményét stb. -  egyetlenegy em
berbe vetíti, aminek a következménye az, hogy az illető 
bűnbakká válik.

A tükrözésnek jó- és rosszindulatú formájával is ta
lálkozhatunk.

A jóindulatú formában a tükörképet a környezet, a 
közösség úgy tartja elénk, hogy könnyen láthatóvá vál
jék számunkra, mi az, amit voltaképpen mi sem szere
tünk magunkban (ezért takartuk, fojtottuk el). Ehhez 
természetesen szükség van egy közösségi kultúrára is, 
amely rendelkezik ezzel a kivetítő képességgel. Ilyen 
kultúrával rendelkezik például egy baráti társaság, 
amelyben jól érezzük magunkat, és nem nehéz alkal
mazkodnunk, mert a társaság a kölcsönös elfogadás 
alapján működik.

Ennek a kultúrának a hiányában azonban szinte 
mindig csak a rosszindulatú tükörképet tartják elénk. 
Aminek következménye a bűnbakképzés. Es ezt ak
názza ki a kisebbséget elfogadni nem képes ideológia. 
Saját bizonytalansága, frusztráltsága, tehetetlenség
érzése kompenzálására a többségi nemzet a kisebb
ség elé olyan rosszindulatú, görbe tükröt állít, amely 
megvetendő, elítélendő, elfogadhatatlan jellemzőket, 
tulajdonságokat tükröz vissza a kisebbségekről. Ennek 
következménye pedig az, hogy a kisebbségi közösség 
tagjai folyamatosan rosszul érzik magukat, folyamato
san gyötri őket a kisebbrendűségi érzés. Hiszen a tükör 
azt mutatja, elfogadhatatlanok, nemkívánatosak, keve
sebbek, csökkent értékűek. És bizony ettől az érzéstől 
nem lehet egykönnyen megszabadulni, különösen, ha 
az kollektív méreteket ölt.

Amikor a múlt irányít a mában

A közösségben állandó kölcsönhatásban élünk más 
emberekkel, a múltunkkal, a jelenünkkel. A másokhoz 
való viszonyulásunkat meghatározzák a múltunkban 
szerzett tapasztalatok -  amikor egy másik emberrel
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kommunikálunk, a tegnap megélt érzéseinken át éljük 
meg őt. Ez az érzelmi áttétel nagyon sokszor egyáltalán 
nem tudatos bennünk.

Az áttétel folyamatosan működik bennünk, minden 
olyan helyzetben, amikor más emberekkel, csoporttal, 
közösséggel kommunikálunk. A múltban megélt él
ményanyag, érzelem a bennünk lévő kényszeres ismétlés 
folytán állandóan az újramegélés irányába törekszik. A 
fejlődésünk korábbi szakaszában valamely külső tárgy
kapcsolatban szerzett érzéseinket itt és most kivetítjük a 
jelenlévő személyekre, tárgyakra. A közösség valamely 
tagja így jelentheti számunkra például a lelkiismeretün
ket vagy valamelyik jelentős tekintélyszemélyt -  apán
kat, anyánkat, testvérünket, első tanítónkat, első szerel
münket, és még sorolhatnánk. Vagy gondoljunk arra, 
hogy egy-egy találkozás alkalmával (vagy egy közösség
ben) némelyik embert szimpatikusnak találjuk, máso
kat viszont nem. Némelyik tekintélyszemélyt itt és most 
könnyen elfogadunk, más vezető beosztásúakat viszont 
látni sem bírunk. Minden, számunkra jelentős ember 
egyben tekintélyszemély is a számunkra. A tekintély
személyhez való viszonyulásunkat itt és most viszont 
az elsődleges tekintélyszemélyhez való viszonyulásunk 
határozza meg. Ez nagyon gyakran a főnök-beosztott 
viszonyban mutatkozik meg. A főnökben az apánkat, 
az első tanítónkat stb. éljük meg újra, és azokat a visel
kedésmintáinkat ismételjük meg velük szemben, amit a 
múltból hoztunk magunkkal. Ezek a viselkedésminták 
nagyon sok feldolgozatlan konfliktus elemeit tartalmaz
hatják. Ennek eredménye a főnünkkel való folyamatos 
konfliktusunk, illetve a konfliktussal történő kommu
nikációnk, mert főnökünkbe vetítjük, átvisszük rá az 
apánkkal kapcsolatos feldolgozatlan konfliktusainkat. 
Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg fel nem dolgoz
zuk önmagunkban ezt az áttételt, a múltunk irányítja 
jelenünket.

Az áttétel minden egyes kommunikációban megjele
nik. Lehet negatív vagy pozitív. Az előbbiről szól a fenti

59



példa, és persze minden olyan eset, amikor valaki nem 
szimpatikus nekünk. Ilyen negatív áttétel eredménye az 
is, amikor egy páciens nem fogadja el orvosától a gyó
gyítást, vagy amikor egy politikusnak nem fogadják el a 
politikai programját. De negatív áttétel eredménye lehet 
egy népesség szintjén a többség és a kisebbség közötti 
meg nem értés, egymás kölcsönös el nem fogadása is.

A pozitív áttétel ezzel szemben eredményessé, gaz
dagabbá tesz bennünket, erősíti önbizalmunkat, reális
sá teszi önértékelésünket.

Az áttétel tehát a személyiségünk működésének kel
léktárához tartozó ismétlési kényszer eredménye. Olyan 
adottsága ez a személyiségünknek, amely folyamatosan 
arra törekszik, hogy amit valamikor átéltünk, azt újra és 
újra megéljük. Nem tudunk visszaemlékezni a múltbe
li eredeti történésekre, azok érzelmi töltetére, de itt és 
most kényszerűen megismétljük azokat.

Egy közösségben, annak vezetőjével, a főnökkel, az 
elsődleges tekintélyszeméllyel a múltban lejátszódott 
kapcsolatmintánk ismétlődik meg. A feldolgozatlan 
konfliktusaink, az elsődleges tekintélyszemély iránti ér
zéseink ismétlődnek meg, aminek következményeként 
olyan ellentmondásos lesz a kapcsolatunk a főnökünk
kel, mint például a szüléinkkel volt. Vagy éppenséggel 
beosztottunk iránti negatív érzéseinkben ismétlődnek 
meg a fiatalabb testvérünk iránt táplált feldolgozatlan 
konfliktusaink -  és mindennek nem is vagyunk tuda
tában. A kényszerítő erő hatására megismételjük a ko
rábban bevésődött mintákat. Ilyen kényszeres ismétlés 
játszódik le a párválasztásban is. Ez legjobban talán ab
ban az élethelyzetben követhető nyomon, amikor az al
koholista apa mintájára a családban felnövő lány olyan 
élettársat választ magának, aki szintén alkoholfüggő - 
vagy azzá válik később az együttélés során. Vagy éppen
séggel a fiú olyan feleséget érez magához valónak, aki 
hasonló karakter jegyeket mutat, mint amilyeneket ő élt 
meg az édesanyjával való kapcsolatában.
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Egy csoportba, közösségbe érkezve mindig a saját 
múltunkat is magunkkal hozzuk. Ahogyan megéljük 
az új közösséget, abban benne van az is, hogyan éltünk 
tegnap, hiszen azokat a mintákat tudjuk alkalmazni az 
új élethelyzetben, amilyeneket korábban megtapasztal
tunk, bevéstünk. így történhet meg az is például, hogy 
a vajdasági magyar közösségben generációról generá
cióra adódik át a másodrangú polgárság érzése -  aminek 
hátterében a kollektív kisebbrendűségi érzés is meghú
zódik. Amit apáinktól megtanultunk, megörököltünk, 
az az új közösségben reflexszerűen jelenik meg visel
kedésünkben, reakcióinkban és gátló tényezővé válik
-  magunk tapasztaljuk meg az adott, új helyzetet, nem 
pedig az átvett minta határozza meg reakcióinkat.

Az ismétlés kényszere alakítja ki és tartósítja előíté
leteinket is. Mélyen tudatalatti részekről lévén szó, az 
előítéleteket a legnehezebb megváltoztatni, megszün
tetni. „Nem tudjuk”, hogy miért, de az illető személy 
vagy közösség negatív fényben tűnik fel szemünkben, 
és reflexszerűen elítéljük, megvetjük, anélkül, hogy 
megpróbálnánk kitérni a bevésődött ismétlési kényszer 
elől, megpróbálnánk objektíven megvilágítani az adott 
szituációt. Az előítéletek meghamisítják a valóságot, a 
közösség tagjait görbe tükörben láttatják, és számtalan 
tragédiának okozói. A történelem példái, a háborúk, a 
rombolások, a gyűlölködések is erre utalnak.

Az ismétlés kényszere bennünk van. Emberi kapcso
latainkban újra és újra megismételjük múltbeli önma
gunkat. Újra és újra arra törekszünk, hogy a régi „biz
tos” formában reagáljunk, még hogy ha ez itt és most 
a lehető legrosszabb választás is. Mert a biztonságra és 
állandóságra való igényünk azt diktálja: inkább legyen 
egy biztos, rossz ma, mint egy bizonytalannak tűnő, jó 
holnap. Az egyszer bejáródott reflexek nehezen huny
nak ki, nehezen változnak. így bármilyen közösségbe 
lépünk is be először, arra törekszünk -  sohasem tuda
tosan -, hogy a „régi”, a „biztos” formákhoz nyúljunk. 
Az ismeretlen terepen óvatossá, szorongóvá válunk, és
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viselkedéskészletünk egy korábbi szintre esik vissza. Ez, 
az érettség korábbi szintjére való visszaesés meghatá
rozza a közösségben való további létezésünket.

A visszaesés, a regresszió a védekezés egyik formája: 
védekezünk az ismeretlen ellen, amellyel -  úgy érezzük 
-, nem tudjuk felvenni a harcot. Azok a váratlan élet
helyzetek, amelyekre nem volt lehetőségünk felkészülni, 
egy korábbi szintű viselkedésmintát hívnak elő, amely 
természeténél fogva alkalmatlan az aktuális konfliktus 
megoldására.

A közösség, a csoport azt várja el tőlünk, hogy a 
közösségi szabályoknak megfeleljünk, a közösségi tör
ténések közepette ott legyünk és aktívan cselekedjünk. 
Ha ugyanis az elvárásoknak eleget teszünk, a csoport 
elfogad bennünket, és kielégíti a mi elvárásainkat is. 
„Legyél olyan, mint a közösség, mert akkor jó vagy”. 
A visszajelzés, hogy „jó vagyok” a legalapvetőbb igé
nyünk minden időben. A „nem felelek meg a közösség 
elvárásainak” érzése -  tudatos az, vagy sem -  viszont 
folyamatosan arra motivál bennünket, hogy fejlesszük, 
gazdagítsuk magunkat. Folyamatosan másokhoz mér
jük magunkat, mint ahogyan mások is hozzánk mérik 
magukat. Ez a gazdagodás a közösség-én relációban 
folyamatosan működik. Ehhez mindenképpen kellek 
én, hiszen hiányom esetén nincs esélyem a gazdago
dásra. Jelen viszont csak akkor tudok lenni, ha nem 
vonulok vissza a szituációból, nem esek vissza -  nem 
regrediálódok -  egy alacsonyabb szintre.

A regresszió állapotában a közösséget megbízható, 
mindenható objektumként éljük meg. Olyannak, amely 
képes arra, hogy vezessen, irányítson és gondoskodjon 
a jólétünkről. A regresszió függőségi állapotot jelent. 
Egy folyamatos függőségi igényt, amelyben benne van 
annak minden kínja és veszélye is. Nem reális ugyanis 
az az elvárás, hogy az általunk mindenhatónak megélt 
személy (vagy éppen egy közösség) folyamatosan a mi 
jólétünkért tevékenykedjen anélkül, hogy mi ebben 
részt vennénk. Éppen az ellenkezője történik: ha nem
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jelezzük létezésünket, akkor a közösség azt úgy érzékeli, 
hogy nem is létezünk, tehát nem is kell tennie semmit 
értünk -  hiszen mi sem teszünk érte semmit. Ebből 
aztán már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy regresszi
ós állapotunkban -  az elvárásunkkal épp ellentétben -  
nem kapunk, hanem veszítünk.

Mindezek szépen megfigyelhetők a vajdasági ma
gyar közösség viselkedésében is. Sok évtizedes regresz- 
sziójában -  amikor nem jelezte létezését -  nem is volt 
reális elvárni, hogy a vele együtt élő más közösségek fel- 
figyeljenek rá. Regressziójából eredő függőségi állapo
tában rózsaszínű álomban szundikált. Abban a hitben, 
hogy a mindenhatónak megélt másik közösség majd 
gondoskodik jólétéről. Aki azonban hallgat és néma, 
azzal nem lehet mit kezdeni.

A regresszió védekezés is, az én elhárítása olyan 
élethelyzetekben, amelyekben a hirtelennek megélt vál
tozások tudatalatti reflexeket hoznak felszínre. Olyan 
viszonyulási mintákat, amelyek személyiségfejlődésünk 
korábbi szakaszaiban vésődtek be, és amely minták úgy 
élődnek meg, hogy mindenkor, minden változást ígérő 
konfliktus megoldására alkalmasak.

De ha megjelennek a változás szükségességének je
lei, megjelenik velük szemben az ellenállás is.

Mindennapi relációinkban, emberi, közösségi kap
csolatainkban egyfajta egyensúlyi állapotban igyek
szünk létezni. Korábban már elmondtuk, hogy fo
lyamatosan azt a viszonyulási formát ismételjük meg, 
amelyet az elsődleges tárgykapcsolatban, a legkorábbi 
életszakaszunkban -  az anya-gyermek, szülő-gyermek 
kapcsolatban -  építettünk magunkba. Ha ez a minta 
szorongással, bizonytalansággal, érzelmi hideg-meleg 
hullámzással, konfliktusokkal való kommunikálással, 
egyszóval a neurotikusság színeivel volt átszőve, akkor 
a világ legtermészetesebb dolgának éljük meg azt, hogy 
egy közösségbe jutva ilyen viszonyulási mintákat épít
sünk ki. Ilyen kapcsolatokban érezzük magunkat biz
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tonságban, még ha azok a külső szemlélő számára oly 
zavarosak-viharosak is.

A közösség összetartozási igényéből kifolyólag 
igyekszik minden olyan pontját stabilizálni, amely ve
szélyeztetheti fennmaradását. Innen az a törekvése, 
hogy az új, vagy éppenséggel a régi tagját rávegye arra, 
hogy változtasson eddigi viszonyulási attitűdjein. Ezt a 
változást a személyiség viszont az eddigi énjének feladá
sára szóló felszólításként éli meg. Fel kell adnunk azt
-  ha a közösségben akarunk maradni -, ami eddig biz
tos volt. Ez pedig beindítja a változással szembeni félel
meinket. Mert a változás mindig egy kicsit meghalás is, 
hiszen a régit fel kell adni, annak meg kell szűnnie. Fel 
kell adni az elsődleges anya-gyermek kapcsolatunkat: 
„Meg kell tagadni magamat, el kell árulni anyámat” -  ez 
pedig súlyos büntetéssel jár, a bűntudat megjelenésével. 
Ezzel a bűntudattal a legnehezebb szembenézni, ezt a 
legnehezebb elviselni. Egyáltalán nem természetellenes 
tehát, ha mindezt az én úgy igyekszik megoldani, hogy 
ellenáll a vélt vagy valós változással kapcsolatos elvárá
soknak.

A változástól való szorongás a közösség működésé
nek, fejlődésének a legnagyobb kerékkötője. Folyamatos 
harcot szít a „biztos” régi és a „bizonytalan” új között. 
Az én ellenállása tán sehol sem olyan kifejezett, mint 
amikor a változás szükségességével találjuk szembe ma
gunkat. Az ellenállás -  legtöbbször nem is tudatosan
-  mindannyiunkban megvan. Szívósan ellenállhatunk a 
változásnak, hiszen a meggyőződés, hogy csak az eddig 
kialakított értékrendszerünk lehet az egyetlen és igazi, 
nagyon mély tud lenni. Hosszú ideig élhetünk ebben a 
meggyőződésben úgy, hogy közben észre sem vesszük, 
mennyi veszteséget halmoztunk fel.
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JELLEMEINK



A személyiségfejlődés és a közösségi történések 
együttes hatása alapján alakul ki a személyiségünket 
meghatározó jellemünk. Amikor valakinek a jelleméről 
beszélünk, gyakran a személyiségéről szólunk. A szemé
lyiség és a jellem azonban nem teljesen ugyanaz. A ket
tő között van különbség, lehet, hogy nem is árnyalatnyi. 
A személyiség az összes lelki tulajdonságunk sajátos öt
vözete. Azok az általános tulajdonságok, amelyek min
den emberben felismerhetőek, ugyanúgy a személyiség 
részei, mint a mélyebb és jellemzőbb egyedi vonások, 
amelyek ha nem is kizárólag egyetlen emberre jellem
zőek, egyes embercsoportokat mégis jól elhatárolnak 
egymástól: azokat, amelyek rendelkeznek az adott tu
lajdonságokkal, és azokat, akik nem. A jellemvonások 
ilyen értelemben tehát személyiségjegyek, amelyek csak 
egy embercsoportnak kis hányadában találhatók meg, 
és amik ezeket az embereket hasonlóvá teszik egymás
hoz, egyben meg is különböztetik az összes többitől. A 
jellem mindig közösségi -  szociális -  kapcsolatokban 
mutatkozik meg. Ezt a kapcsolatot az egyén és a kör
nyezete határozza meg. Egyik oldalon az egyén, a mási
kon pedig szociális környezete található.

Az én szemszögéből szemlélve

Egocentrikus jellemként az életvezetési elveink felü
letesek, folyamatosan külső megerősítésre szorulnak. A 
hierarchia, a státus és a hatalom életünk legfontosabb fo
galmaivá válnak. Számunkra fontos, meghatározott helyre 
törekszünk a társadalom hierarchiájában, felnézünk azok
ra, akik felettünk állnak, ugyanakkor lenézünk és lekeze
lünk mindenkit, aki mögénk kerül. Emberi kapcsolatokat 
csak velünk „azonos rangúakkal” tudunk elképzelni. Aki 
felettünk áll, azt feltétel nélkül kiszolgáljuk, aki alattunk, 
azt könyörtelenül kizsákmányoljuk

Az egocentrikus jellem erkölcsi értékrendje zárt, 
aminek eredménye az, hogy előítéletekkel terhelt. Sajátos 
személyiségjegye a konformizmus, aminek oka a korai
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szülő-gyermek kapcsolat feltétlen tekintélytiszteletének 
görcsös bevésődésében található meg. A „parancsra tet
tem” problematikája ehhez a vonáshoz vezethető vissza, 
és ehhez kapcsolódik a tekintélyelvűség is. „Minden baj 
forrása, hogy ma a gyerekek azt csinálnak az iskolában 
és otthon, amit akarnak. Szigorú fegyelemre és tekin
télytiszteletre lenne szükség” -  mondják gyakran. „A 
bűnözés is azért terjed, mert a törvényszegőkkel kesz
tyűs kézzel bánnak.” Mindezért az egocentrikus jellem 
számára a tekintélyelvű, rendteremtő hatalom mindig 
vonzóbb, mint a demokratikus.

Egocentrikus jellemként bizonytalan az önértéke
lésünk és hiányzik személyiségünk autonómiája. Én
képünk jobban elmarad a magunkról alkotott ideális 
énképtől, és a kívülről jövő visszajelzések hatására jóval 
hajlamosabbak vagyunk megváltoztatni önmagunk
ról alkotott képünket, mint mások. Önálló döntésekre 
ritkán vállalkozunk, saját hibáinkért másokat teszünk 
felelőssé. Fontos vonásunk a bűnbakképzés. Mivel ku
darcaink, esetleges sikertelenségeink miatt felébredő 
indulatainkat, agressziónkat sem önmagunk, sem a 
tekintélyszemély felé nem tudjuk levezetni, így azo
kat ártatlan személyekre, vagy csoportokra zúdítjuk. 
„Lesz majd nemulass!” -  mondjuk, ha eljövendő hatal
munkra gondolunk, mert „ha fordul a kocka”, könyör
telenül bosszút állunk azokon, akiket korábban önként 
és dalolva kiszolgáltunk. Bizonytalan én-képünkből 
következik, hogy rosszul viseljük a homályosságot, a 
kétértelműséget, így aztán az emberek számunkra két 
kategóriába tartoznak: vagy jók, vagy rosszak, vagy erő
sek, vagy gyengék, a dolgok feketék vagy fehérek. A ha
tározottság iránti igényünk a gondolkodásmódunkat is 
befolyásolja. Szükségét érezzük, hogy erősen kötődjünk 
egy intézményhez. Egy futballcsapat szurkológárdája 
vagy éppen egy politikai csoportosulás tagjaként tudjuk 
megtalálni azt a biztonságot és határozottságot, amelyre 
szükségünk van.
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Az intézményhez való tartozás jellegzetes formája 
a nacionalizmus is, ami a nemzethez, mint csoporthoz 
való előítéletes kötődést jelenti. Az a mi közösségünk, 
és semmi ellentmondást nem látunk abban, hogy má
sokat kizárjunk belőle, akiket fenyegető ellenségnek te
kintünk.

Az egocentrikus jellem olyan családban nő fel, ahol 
a szülők feladatorientáltak, az apa pedig hagyományo
san domináns személy. A családi hierarchiában az anya 
is alárendelt -  nemritkán nagyon is megalázóan aláren
delt - szerepet játszik, a gyerek pedig feltétlen engedel
mességgel tartozik. Ragaszkodunk szüléinkhez, de sze
retetünk félelemmel, tisztelettel, kiszolgáltatottsággal és 
elfojtott indulatokkal keveredik. Ez lehet a magyarázata 
annak, hogy serdülőkorban sem lázadunk a szülői ha
talom ellen, engedelmesen behódolunk annak a nyo
másnak, melyet a család gyakorol ránk a szülői értékek 
elfogadása érdekében.

Az ilyen ember szociális maszkja mögé tekintve azt 
látjuk, hogy általában tiszteletet keltő biztonság árad 
belőle: a férfi férfias („Mi más lehetne egy férfi?”), a 
nő nőies („Ennek így kell lennie!”) véleménye a világ
ról egyértelmű és határozott, különösen mások jelen
létében. A férfiak látható szorongás-szintje alacsony - 
„Egy férfi nem szorong.”-, a családot és a családtagok 
összetartását fontosnak tartják, szóval általában a jól 
szocializált, stabil ember benyomását keltik. Ugyanak
kor viszont intenzív belső szorongások, bizonytalan
ság, lelkiismeret-furdalás és bűntudat, kisebbrendűsé
gi érzés, a tekintélyszemély iránti ambivalens érzések 
gyötrik. A túlzott magabiztosság, a leegyszerűsítetten 
határozott véleményalkotás csupán álarc. Egocentrikus 
jellemként előre gyártott véleményekkel és ítéletekkel 
kommunikálunk, és ezekhez körömszakadtáig ragasz
kodunk, mert nélkülük védtelennek és kiszolgáltatott
nak érezzük magunkat. Az egocentrikusság bástyánk, 
melynek falai mögött legtöbbször félelem és üresség 
húzódik meg.

68



Ha a személyiségben a felettes-én veszi át a vezetést 
az én felett, olyan jellem alakul ki, amelybe az erkölcsi 
normák olyan hatékonyan épülnek be, hogy az egyén
- mások elvárásaitól vagy cselekedeteitől függetlenül -  
folyamatosan, minden körülmény között engedelmes
kedik nekik. Ilyen a lelkiismeretes jellem

Lelkiismeretes jellemként viselkedésünket a belső 
kontroll irányítja, de -  szemben a proszociális jellem
mel -  szabálykövetésünk, a törvények betartása merev, 
kényszeres. Mindegy, hogy ki mit mond, vannak dol
gok, amiket feltétel nélkül meg kell tennünk, és vannak 
olyanok, amelyeket semmi körülmények között sem 
tehetünk meg. Az esetleges kísértésnek ellenállunk, és 
ha ez nem sikerül, súlyos lelkiismeret-furdalásunk lesz. 
Önzetlenségünket, áldozatkészségünket is a bűntudat 
motiválja vagy a belső kényszer, hogy engedelmesked
jünk a szabálynak, mely előírja a jótékonyságot. Az er
kölcsi elveket alapvetőknek és megváltozhatatlanoknak 
éljük meg: előfordul ugyan, hogy ezeknek az elveknek a 
betartását egy-egy tekintélyszemélyhez kötjük, de több
nyire nincs szükségünk rájuk ahhoz, hogy ez a belső 
kontroll működjön. Az erkölcsi elveket merev pontos
sággal, státuszra és hatalomra való tekintet nélkül alkal
mazzuk.

Gyermekkorában a lelkiismeretes jellem rendszerint 
zárt, érzelmileg telített családban él, a szülő-gyermek 
kapcsolatot a kölcsönös rajongás jellemzi. Ugyanakkor 
a szülők szigorú, kompromisszumokat nem ismerő er
kölcsi korlátokat szabnak a gyermek számára: a szülő 
„nem haragszik”, csak csalódott, nem büntet, csak rövi- 
debb-hosszabb időre megvonja szeretetét gyermekétől, 
akiben ebből kifolyólag nem agressziót, hanem szoron
gást vált ki. Sokat beszél a morális elvek fontosságáról, 
és maga is példát mutat a mértékletes, fegyelmezett 
életről. A gyereket tehát nem a félelem és a tekintély 
köti szüleihez -  mint az egocentrikus jellem esetében
-  hanem a szeretet és a bűntudat. Egocentrikus jellem
ként -  mint említettük -  úgy szabadulunk meg a szülők
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hatalmától, hogy magunk is státuszt, hatalmat szerzünk 
magunknak. Lelkiismeretes jellemként viszont akkor 
érezzük magunkat „szabadnak”, ha szüleinket boldog
nak és elégedettnek tudjuk. Ez pedig azt jelenti, hogy 
lázadás nélkül elfogadjuk a szülők által közvetített érté
keket, és még akkor is azt tesszük, amit elvárnak tőlünk, 
amikor már nem élnek.

A társadalom segíteni akarásának lehet a következ
ménye az én nélküli jellem.

A szülői gondoskodás hiányában a gyenge és bi
zonytalan énünk nem egyszerű tagjává, hanem részévé 
válhat egy kortárs közösségnek: individuum híján a „va
lódi énünk” maga a közösség lesz, amelyhez tartozunk, 
amely nélkül létezésünk céltalan és értelmetlen. Ami
kor a szocializálódásunk nem a szülők részvételével, 
hanem korcsoportban zajlik, identitásunk, kötődésünk 
és biztonságunk a közösséghez fűz bennünket, aminek 
következményeként valószínűleg soha nem kötünk sze
mélyes barátságot, de feltétlenül elkötelezettek és lojáli
sak leszünk a csoporthoz, mint egészhez. Kapcsolatunk 
a csoport többi tagjával a szimbiotikus összefonódás 
formáját ölti, ami pillanatok alatt agresszív elutasítássá 
alakul, ha valaki elhagyja a közösséget. Én-hiány követ
keztében nem egocentrikus, hanem csoportcentrikus 
lénnyé válunk.

Az árvaházakban, gyermekmenhelyeken elhelyezett 
gyerekek szocializációja jellegzetesen ilyen irányban 
történik. Ezért a társadalom által ösztönzött megoldás
- inkább a nevelőotthonokban való elhelyezés, mint 
nevelőszülők által történő örökbefogadás - egyáltalán 
nem a jobbik megoldás. A csonka énnel, vagy teljes én
hiánnyal bíró jellem, óriási kisebbrendűségi érzéssel át
itatódva, hűséges a csoporthoz. Mivel a csoport része, 
erkölcsi elve, hogy meg kell felelnie a csoporttagok elvá
rásainak: az ő moralitása és a csoport moralitása azonos 
fogalmak a számára. A csoportnormákkal szembeni kí
sértéseknek erősen ellenáll, különösen akkor, ha tudja, 
hogy társai rájöhetnek, hogy normaszegővé vált. Ha a
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csoportnorma bűncselekményt ír elő, az ilyen jellemű 
emberek gondolkodás nélkül teljesítik -  még akkor is, 
ha az életükbe kerül. Mivel felettes-énnel nem rendel
keznek, és egyetlen csoport-én részei, a legnagyobb 
büntetés a számukra az, ha a csoport elutasítja vagy 
megveti őket. Kudarc esetén nincs bűntudatuk, inkább 
szégyenkeznek a rossz teljesítmény miatt. Bizonyos 
értelemben önzetlenek, hiszen életüket a csoportnak 
szentelik, de barátságra, személyes rokonszenv tanúsí
tására képtelenek.

A környezet szemszögéből nézve

Amennyiben a személyiségünk én-központú, és dur
va, agresszív módon szemben áll a környezetével, a jel
lemünk antiszociális.

Antiszociális jellemként nem vagyunk tekintettel a 
társadalom erkölcsi szabályaira. A bűntudat, a felelős
ségvállalás, a jóvátétel számunkra ismeretlen fogalmak. 
Semmi sem késztet bennünket arra, hogy másokon 
segítsünk. Szociálisan érzéketlenek vagyunk: nem re
agálunk olyan szociális hatásokra, melyek másokban 
izgalmat, érzelmi feszültséget keltenek. Ebből kifolyó
lag folyamatosan figyelmen kívül hagyjuk, hogy visel
kedésünk milyen következménnyel jár másokra. Nem 
vagyunk képesek empátiára, a mások helyzetébe való 
beleélésre, ezért nem tudunk másokkal együtt érezni. 
Primitív vágyaink hajtanak bennünket. Ezek a vágyak 
hasonlóak ugyan más emberek vágyaihoz, de arra már 
képtelenek vagyunk, hogy valamilyen akadály esetén vi
selkedésünkkel a megvalósításukat meggátoljuk. Mint
ha a viselkedésszabályozó mechanizmus hiányozna 
belőlünk. Mindez mellett lobbanékonyak is vagyunk, 
meggondolatlanok, mindig az első benyomás hatására 
cselekszünk. Ahogy mondani szokták: előbb cselek
szünk és utána, gondolkodunk.

Jellemző az antiszociális jellemre az agresszivitás is, 
ami valószínűleg nem abból ered, hogy több bennünk
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az agresszív késztetés, mint másokban, hanem abból, 
hogy míg a mindennapi ember megtanul úrrá lenni in
dulatain, addig mi, jellemzően, hiányosságunk folytán 
a frusztrációra dührohammal reagálunk. Nincs bűn
tudatunk, másoknak kellemetlenséget, veszteséget, fáj
dalmat okozva semmiféle megbánást, lelkiismeret-fur- 
dalást nem tanúsítunk. Nem tudunk szeretni, és nem 
tudjuk értékelni, ha szeretnek bennünket. Kapcsolata
ink felszínesek, rövid életűek, hiányoznak belőlük az 
egészséges ember szeretetkapcsolataira jellemző köte
lességérzet és felelősség.

Egyre több adat szól amellett, hogy ennek a jellem
nek a kialakulásához a veleszületett hajlam és a kedve
zőtlen szociális környezet együttes megléte szükséges. 
A szociális környezet részéről a szeparációnak van a 
legnagyobb jelentősége. Ha csecsemőként valamilyen 
ok miatt nincs lehetőségünk személyes érzelmi kötő
dést létesíteni felnőtt környezetünk egyetlen tagjával 
sem, akkor módunk sincs ezt az érzelmi kapcsolatot 
megtapasztalni. A szeparáció nem egyszerűen a szülő 
hiányát jelenti, hanem azt, hogy az élet korai periódu
sában nincs módunkban személyes szeretetkapcsolatot 
létesíteni felnőtt emberrel. Ez azt is jelenti, hogy az anti
szociális jellem kifejlődésének veszélye nem csak akkor 
áll fenn, ha csecsemőként valamilyen okból elvesztjük 
szüleinket, hanem akkor is, ha ezt a kötődést otthon, a 
családunkban -  szüléink személyes jelenlétében -  nem 
tudjuk kiépíteni!

A munkanélküliség, a szegénység, a családi diszhar
mónia komoly szerepet játszanak egy szeretet nélküli 
atmoszféra kialakulásában, ami aztán a jellem fejlődé
sét antiszociális irányba tereli.

Az antiszociális jellemnek létezik egy kifinomultabb 
formája is -  az aszociális jellem. Ilyen emberként ugyan
úgy képtelenek vagyunk az empátiára, és ugyanúgy ér
zéketlenek vagyunk mások sorsa iránt, mint az előbbi 
esetben, de képességünk a szerepátvételre, arra, hogy 
belebújjunk mások bőrébe, és tudjuk, hogy a másik em-
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bér mit érez, mire gondol, meglehetősen fejlett, de eze
ket az adottságainkat céljaink -  hírnév, siker, gazdagság
-  megvalósítására használjuk minden morális megfon
tolás nélkül. Minden erkölcsi fék nélkül arra használjuk 
képességünket, hogy felismerjük az emberi gyengesé
get, és könnyen meghódítsuk, majd be is csapjuk kör
nyezetünket. Nem válunk feltétlenül törvényszegőkké, 
sőt gyakran sikeres, társadalmilag elismert emberek 
leszünk -  főleg a politikai pályán. Ez azért lehetséges, 
mert gyorsan megtanuljuk, miként lehet a társadalom 
és mások erkölcsi értékrendjét saját céljainkra fordítani, 
és a mások erkölcsi korlátaiból -  például előítéleteiből
-  fakadó előnyöket könyörtelenül és lelkiismeret-furda- 
lás nélkül kihasználni. Építünk mások becsületességére 
és lojalitására, anélkül, hogy egy pillanatig is szükségét 
éreznénk annak, hogy magunk is becsületesek és lojá
lisak legyünk. Mivel pontosan tisztában vagyunk azzal, 
hogy mennyire fontos a tisztesség látszata, gondosan 
ügyelünk arra, hogy legközelebbi hozzátartozóinkon és 
azokon kívül, akik amúgy sem tudnak ártani nekünk, 
senki ne ismerhesse fel jellemünk aszociális beállított
ságát. Életelemünk a képmutatás, olyan pszichopata
ként, aki a józanság álarcát viseli. Képesek vagyunk re
álisan gondolkodni, és megfontoltan cselekedni, és ha 
kell, keményen fegyelmezni magukat annak érdekében, 
hogy elérjük, amit akarunk.

A családi háttérben ilyenkor az tapasztalható, hogy 
a szülő-gyermek kapcsolatunk súlyosan sérült, ebből 
azonban kifelé semmi sem látszik. A szülők ügyelnek 
rá, hogy a környezetben a korrekt, gondoskodó -  sőt 
aggodalmaskodó - anya és apa benyomását keltsék, a 
valóságban azonban hideg, közömbös, sőt gyűlölködő 
érzéseket táplálnak gyermekük iránt. A szülők ilyenkor 
nemcsak arra mutatnak példát, hogy mennyire nem kell 
tekintettel lenni másokra, de arra is, hogy hogyan kell 
mindezt eltitkolni az emberek előtt. A szülők hozzánk 
fűződő viszonya a képmutatáson alapszik. Az ilyen ott
hon arra nevel bennünket, hogy magunk is képmutató
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vá váljunk, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül használ
juk ki az emberek hiszékenységét.

Ha a személyiségünkben a közösségi és a saját ér
dek egyensúlyba kerül, az aszociálissal ellenkező jel
lemvonások határozzák meg tárgykapcsolatainkat. A 
jellemünk ilyenkor proszociális. A rendelkezésre álló 
szabálykészletből, erkölcsi elvekből -  amely az adott 
környezetben meghatározza az egyén létezését -  ma
gunk választjuk ki azokat, amelyek szerint élünk. Eze
ket az erkölcsi elveket azonban nem mereven, hanem 
rugalmasan, kreatív módon kezeljük, mindig az adott 
helyzetnek megfelelően alkalmazzuk. Ellent tudunk 
állni a csábításoknak -  legalábbis, amíg ez számunkra 
lehetséges -  és cselekedeteinkért mindig vállaljuk a fe
lelősséget.

A proszociális jellem gyerekkori családi hátterére a 
kölcsönös elfogadás jellemző. A szülők nem telepsze
nek rá gyermekükre. Kiindulópontjuk nem az, hogy a 
gyerek alapvetően rossznak születik, és kezdettől fogva 
szigorú következetességgel kell a jóra nevelni, hanem 
bíznak a gyermek fejlődésében. Nem tartanak igényt 
korlátlan tekintélyre és gondolkodás nélküli engedel
mességre, ehelyett kíváncsiak gyermekük véleményére, 
és ha mód van rá, tekintetbe veszik, ha nincs rá mód, 
elmagyarázzák, miért kell másképpen viselkedniük. 
A büntetés nem egyéb, mint határozott kinyilvánítása 
annak, hogy a gyerek viselkedésével -  ami nem azonos 
magával a gyermekkel! -  nem értenek egyet. A magya
rázat, amit ehhez a kinyilvánításhoz hozzáfűznek, arra 
irányul, hogy gyerekként meglássuk cselekedeteink kö
vetkezményeit. A cél az, hogy felismerjük: hibás csele
kedetünk valami olyasmi ellen irányul, amit magunk is 
értékesnek minősítünk.

Bármilyen jellemmé is alakulunk, mindegyikben 
fellelhető közös vonásként a narcizmus, ami nélkül 
egyik jellem sem működőképes. De a mindennapi 
narcizmusunkban is előbukkan a kisebbrendűségi ér
zés.

74



MINDENNAPI NARCIZMUSUNK



Az önmagunk erényeiben való tetszelgés személyi
ségünknek az a része, amely nélkül fennmaradásunk, 
mindennapi életvitelünk nem képzelhető el. Első meg
közelítésben az önimádat tán ellenszenvet vált ki a kör
nyezetben, közelebbről megvizsgálva azonban azt kell 
tapasztalnunk, hogy optimális narcizmus nélkül sem az 
egyén, sem a csoport nem tud fennmaradni.

Nárcisztikus emberként nagyon elégedettek va
gyunk önmagunkkal. Ha valami teljesen hétköznapi 
megjegyzést teszünk, úgy érezzük, szörnyen jelentőség- 
teljes tettet hajtottunk végre. Amit mások mondanak, 
azt többnyire elengedjük a fülünk mellett, mert nem 
érdekel bennünket. Arról is felismerhetjük nárcisztikus 
mivoltunkat, hogy rendkívül érzékenyek vagyunk min
denfajta bírálatra. Ez az érzékenység megnyilvánulhat 
abban, hogy nem ismerjük el a bírálat jogosságát, vagy 
abban, hogy haraggal vagy depresszióval válaszolunk 
rá. Sok esetben a nárcisztikus beállítottságunk a sze
rénység és az alázat mögé rejtőzik. Sokszor éppen sa
ját alázatunkat csodáljuk legjobban önmagunkban. 
Bármennyire is különbözőek egyes megnyilvánulásai a 
narcizmusunknak, mindre jellemző, hogy szinte semmi 
érdeklődést sem mutatunk a külvilág iránt.

Narcisztikusként még csak nem is szükségképpen 
saját lényünk egészét imádjuk. Gyakran csak egy részé
re összpontosítunk: a becsületünkre, az intelligenciánk
ra, a testi erőnkre, a szellemességünkre, a külsőnkre. 
Nárcisztikus személyiségünkben az önimádat tárgya e 
részleges tulajdonságunk valamelyike, amely számunk
ra az egész énünket jelenti. Ha az énünket a vagyonunk 
jelenti, akkor figyelmen kívül hagyjuk a méltóságunkat 
fenyegető veszélyeket, ám ha a tulajdonunkat fenyege
ti valami, úgy érzzük az életünk forog veszélyben. Ha 
viszont az intelligenciánkkal azonosítjuk magunkat, 
az a tudat, hogy valami ostobaságot mondtunk, olyan 
fájdalmas lehet, hogy súlyos depressziót okozhat. Mi
nél erősebb a narcizmusunk, annál kevésbé viseljük 
el, ha kudarcot vallunk, mások jogos bírálatát hallva
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pedig mélységesen megsértődünk és dühbe gurulunk, 
vagy úgy véljük, hogy mások túlságosan érzéketlenek 
vagy műveletlenek, és ezért képtelenek minket helyesen 
megítélni.

Nemcsak énképünkre vagyunk hiúak, hanem mind
arra, ami kapcsolatban áll vele. Az eszményeink, a tudá
sunk, a házunk, az érdeklődési körünkbe tartozó embe
rek mind alkalmasak rá, hogy nárcisztikus kötődésünk 
tárgyává váljanak. Talán a leggyakoribb eset, amikor a 
tulajdon gyerekeinkhez kötődünk narcisztikusan. So
kan hisszük, hogy a mi gyerekeink szebbek, okosab
bak minden más gyereknél. Minél kisebb a gyerekünk, 
annál erősebb ez a nárcisztikus elfogultság bennünk. 
A szeretetünk gyermekeink iránt nemritkán jelentős 
mértékben önmagunk kiterjesztésének szól. A sze
relmeink is gyakran nárcisztikus jellegűek. Szerelmes 
férfiként, amikor a nő „miénk” lesz, őrá is kiterjesztjük 
saját narcizmusunkat. Azokért a tulajdonságaiért imád
juk, amelyekkel valójában mi ruháztuk fel őt: azért, 
mert a saját részünknek tekintjük, rendkívüli erényeket 
tulajdonítunk neki. Ilyen emberként egyébként is úgy 
véljük, hogy minden, ami a miénk, különlegesen cso
dálatos, és valósággal beleszeretünk a „tulajdonunkba”. 
Kedvesen vagy akár segítőkészen is viselkedhetünk, de 
ezt többnyire azért tesszük, mert önmagunk előtt tet- 
szelgünk ebben a szerepben. Minden energiánkat arra 
fordítjuk, hogy önmagunkat csodáljuk, ahelyett, hogy 
megpróbálnánk beleképzelni magunkat annak a hely
zetébe, akin segíteni próbálunk.

Egyéni önimádatunk

Narcizmusunknak fontos biológiai szerepe van: a 
túlélés. Emiatt mindenki másnál nagyobb fontosságot 
tulajdonítunk önmagunknak. Ha nem így lenne, nem 
lenne különösebben fontos számunkra, hogy megvéd- 
jük magunkat másoktól, hogy dolgozzunk a létfenntar
tásért, hogy harcoljunk a túlélésért, hogy érvényesítsük
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érdekeinket. Úgy tűnik, a természet kénytelen volt fel
ruházni bennünket narcizmussal, hogy mindent megte
hessünk a túlélés érdekében. Bennünk ugyanis nincse
nek meg az állatokra jellemző erős ösztönök, amelyek 
mintegy gondoskodnak arról, hogy önfenntartásuk za
vartalan legyen. Nem áll rendelkezésünkre ösztönkész
let, tehát a narcizmus fontos biológiai szerepet tölt be.

Tovább gondolva azonban a narcizmus szerepét, és 
figyelembe véve kizárólagos jellegét, felvetődhet a kér
dés: nem tesz-e a narcizmus bennünket érzéketlenné? 
Ha az önimádat kifejezett bennünk, az akadályt jelent
het abban, hogy beilleszkedjünk a társadalomba. Ha ez 
így van, akkor a narcizmus szükségképpen konfliktus
ban áll a túlélés elveivel, hiszen ha nem szerveződünk 
közösségbe, kicsi a túlélési esélyünk.

Mindezt figyelembe véve arra az ellentmondásos 
következtetésre juthatunk, hogy narcizmusunk egyrészt 
szükséges a túléléshez, másrészt veszélyezteti azt. Ezt az 
ellentmondást oldja fel az, hogy a biológiailag szüksé
ges narcizmus csak olyan mértékű lehet, ami még ösz- 
szeegyeztethető a másokkal való együttműködéssel. És 
olyan, amely nem kóros. Kóros narcizmusunk legveszé
lyesebb következménye az ítélőképesség csökkenése. 
Nárcisztikus kötődésünk tárgyát nem objektív értékíté
let alapján találjuk jónak, szépnek, hanem azért, mert 
„én vagyok az”, vagy „mert az az enyém”. A nárcisztikus 
vélemény mindig elfogult. Ezt az elfogultságot persze 
megpróbáljuk racionalizálni, azaz valamilyen önámító 
módon megindokolni, és ez igen megtévesztő lehet, ha 
elég körmönfontan csináljuk. A nárcisztikus szemé
lyiségjegyek felerősödése legjobban talán a részeg em
bernél figyelhető meg. Hetet-havat összehord, olyan 
hangsúllyal, mintha hihetetlenül izgalmas és csodálatos 
gondolatokat közölne velünk, valójában azonban csak 
arról van szó, hogy az alkohol hatására mérhetetlenül 
nagy jelentőséget tulajdonit önmagának.

Ha viszont nárcisztikus emberként elég értelmesek és 
tehetségesek vagyunk, érdekes gondolatokkal állhatunk
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elő, és nem feltétlenül tévedünk, amikor ezeket nagyra 
értékeljük. De mindenképpen túlértékeljük mindazt, 
amit produkálunk, bármi legyen is annak valóságos ér
téke. Meggyőződésünk, hogy semmiféle előítélet nem 
él bennünk, meglátásaink objektívek, józanok. Mindez 
súlyos torzulásokat okoz gondolkodásunkban és ítélő
képességünkben, azok rögtön zavarttá válnak, mihelyt 
önmagunkra vagy a hozzánk közel álló személyekre 
vonatkoznak. A külvilág -  a nem-én -  szükségképpen 
alacsonyabb rendű, veszedelmes és elítélendő. Önma
gunkat és mieinket túlértékeljük, a rajtunk kívül eső 
világban pedig mindent leértékelünk. Heves dühvei 
reagálunk minden kritikára. Ellenséges támadásnak 
érzünk minden bírálatot, mert el sem tudjuk képzelni, 
hogy az jogos is lehet. Ennek a dühnek a hevessége akkor 
válik érthetővé, ha tudjuk, hogy narcisztikusként nem 
állunk kapcsolatban a külvilággal, vagyis magányosak 
vagyunk, félünk, rettegünk. Ezért a magányosság és ret
tegés érzésért kell kárpótolnunk magunkat saját jelen
tőségünk nárcisztikus felnagyításával. Ha mi vagyunk 
a világ, akkor nincsen külvilág, amely rettegésben 
tarthatna. Ha mi vagyunk az egész mindenség, akkor 
nem vagyunk egyedül. Tehát amikor narcizmusunkat 
sérelem éri, szükségképpen egész létünkben érezzük 
magunkat veszélyeztetve. Ha ez az önmagunkról alko
tott kép kerül veszélybe, nem marad védelmünk a szo
rongással szemben, csak az agresszív megnyilvánulás, 
amely heves indulatokkal teli, és a vagy ő, vagy én elve 
alapján működik. Biztonsági szelep, amely kinyílásának 
elmaradása személyiségünk szétesésével járna.

A narcizmusunkat fenyegető veszélyre adott vála
szunk nem ritka formája az, amikor a valóságot próbál
juk átalakítani, oly módon, hogy az összhangban legyen 
a saját nárcisztikus énképünkkel. Másokat igyekszünk 
megnyerni tulajdon rögeszménk számára. Erre azért 
van szükségünk, hogy megakadályozzuk saját énünk 
szétesését.
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A történelemben sok példát találhatunk olyan me
galomániás vezetőkre, akik azzal „gyógyították” saját 
narcizmusukat, hogy ahhoz idomították a világot. Ezek 
az emberek ugyanakkor mindig megpróbálják eltenni 
láb alól bírálóikat, mert nem tudják elviselni azt a ve
szélyt, amelyet a józan ész hangja jelent számukra. Né
rótól Sztálinig és Hitlerig -  de egészen a közelmúltig 
sorolhatnánk a neveket -  számtalan példát találhatunk. 
Ezek az emberek, miután hatalomhoz jutottak és ren
delkeznek a megvalósítás eszközeivel, pontosan azért 
próbálnak olyan kétségbeesetten híveket szerezni ma
guknak, azért akarják a valóságot mindenáron hozzá
idomítani nárcisztikus képzelgéseikhez, mert csak így 
tudnak megmenekülni attól, hogy szétessen személyi
ségük.

Narcizmusunknak jó és rosszindulatú válfaját külö
níthetjük el. Jóindulatú önimádatunkkal a teljesítmé
nyünkre vagyunk büszkék, olyasmire, aminek az érde
kében aktívan tettünk valamit. így például nárcisztikus 
módon örömet lelhetünk abban, hogy milyen jó aszta
losok, tudósok, földművesek vagyunk. Ameddig olyas
valamit választunk narcizmusunk tárgyául, amiért meg 
kell dolgoznunk, a saját munkánk és a saját teljesítmé
nyünk iránt érzett kizárólagos érdeklődésünket állan
dóan ellensúlyozza a munkafolyamat vagy az anyag - 
amellyel dolgozunk -  iránt tanúsított figyelmünk. Az 
önimádat jóindulatú formájának dinamikája tehát ön- 
szabályozó. Az az energia, amelyet a munka érdekében 
aktivizálunk, nárcisztikus természetű, de maga az a tény, 
hogy a munka során állandó kapcsolatban vagyunk a 
külvilággal, folyamatosan féken tartja narcizmusunkat, 
és nem engedi elhatalmasodni. Voltaképpen ezért talál
ni annyi nárcisztikus embert, akik ugyanakkor rendkí
vül kreatívak.

Rosszindulatú önimádatunkkal nem olyasmit vá
lasztunk narcizmusunk tárgyául, amit alkotunk, vagy 
létrehozunk, hanem valami olyasmit, ami a miénk: pél
dául a testünket, külsőnket, intelligenciánkat. Az ön
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imádatnak ez a fajtája éppen azért rosszindulatú, mert 
hiányzik belőle az az önszabályozó elem, ami jóindula
tú formájában megvan. Ha én valami olyan tulajdon
ságomnak köszönhetően vagyok nagy ember, ami az 
enyém, nem pedig annak köszönhetően, amit elértem, 
akkor nem szükséges kapcsolatba kerülnöm senkivel és 
semmivel, nem szükséges semmiféle erőfeszítést ten
nem. Miközben a saját nagyságomról szóló fantáziaké
peimet dédelgetem, mind távolabb és távolabb kerülök 
a valóságtól, és egyre csak fokoznom kell e fantáziaké
pek nárcisztikus töltését, mert csak így óvhatom meg 
felnagyított énképemet attól a veszélytől, hogy kiderül 
róla, hogy csak a képzeletem szülötte. Éppen ezért a 
narcizmus rosszindulatú formája nem önkorlátozó, és 
ha ebben szenvedünk, egyre inkább bezárkózunk a saját 
világunkba. Ha valaha megtanultuk, hogyan érhetünk 
el eredményt valamilyen területen, akkor tudomásul 
kell vennünk azt is, hogy mások is érhetnek el hason
ló eredményeket, még ha azt hisszük is, a mi eredmé
nyeink a legjobbak. Ha azonban semmit sem hoztunk 
létre, nehezen tudjuk méltányolni mások eredményeit, 
következésképp egyre jobban bezárkóznunk saját nagy
ságunkról szőtt világunkba.

Közösségi önimádatunk

Mindeddig az egyéni narcizmusról beszéltünk. Ha 
az egyéni önimádat beolvad a csoportos narcizmusba, 
ugyanazokat a törvényszerűségeket mutatja.

Ha egy szervezett csoport fönn akar maradni, fontos 
számára, hogy tagjai nárcisztikus energiáit megtartsa. 
Egy közösség fönnmaradásának esélyeit nagymérték
ben növeli, ha csoporttagként ugyanolyan fontosnak 
vagy még fontosabbnak tartjuk azt, mint a tulajdon 
életünket, és ha hiszünk benne, hogy a miénk igaz
ságosabb, sőt különb, mint más csoportok. Enélkül a 
nárcisztikus megszállottság nélkül nem lenne elegendő 
energiánk hozzá, hogy szolgálatot tegyünk a közösség
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nek, vagy akár komoly áldozatokat is vállaljunk az érde
kében. A csoportnarcizmusnak ez a szociológiai funk
ciója ugyanolyan jelentős, mint az egyéni narcizmus 
biológiai funkciója.

Itt is megjelenik az önimádat jóindulatú és rossz
indulatú formája. Ha a közösségünk narcizmusának 
tárgya valamilyen teljesítmény, akkor az -  mint ko
rábban megfogalmaztuk -  önszabályozó dinamikával 
bír, aktivitásra, kreativitásra serkent minket. Ilyenkor a 
csoportnarcizmus jóindulatú. Ha azonban a csoportos 
narcizmusunk tárgya a közösség maga, annak nagysze
rűsége, dicső múltja, tagjainak testi felépítése stb., akkor 
az önszabályozó mechanizmusok nem lépnek fel, és kö
zösségünk nárcisztikus beállítottsága állandóan növek
szik a belőle származó veszélyekkel együtt. A valóság
ban persze többnyire a narcizmus mindkét fajtájának 
elemei együttesen vannak jelen.

A csoportos önimádatnak van egy másik szerepe is. 
Az olyan társadalmak, amelyek képtelenek megfelelően 
gondoskodni rólunk, mint a közösség tagjairól, kény
telenek valamiféle nárcisztikus kielégüléssel kárpótolni 
minket, ha meg akarják előzni elégedetlenségünk kitö
rését. Ha közösségünk gazdasági vagy akár kulturális 
szempontból szegény, az elégedettség egyetlen -  és na
gyon gyakran hatékony -  formája a büszkeségérzet, ami 
kitölt bennünket a csoporthoz való tartozáskor. Ponto
san azért esünk bele a narcizmus szélsőséges formájá
ba, mert a mindennapi élet nem kínál lehetőséget arra, 
hogy megtaláljuk benne azt, ami fontos a számunkra. A 
gazdaságilag és kulturálisan hátrányos helyzetű közös
ségben -  azzal a képpel, hogy helyzetünk változtatására 
vajmi kevés esély van -  nem lelhetünk másban kielé
gülést, mint abban a képzelgésben, hogy mi vagyunk a 
legcsodálatosabbak a világon, és hogy különb vagyunk 
bármely más csoportnál. Ilyen közösség tagjaként vala
mi ilyesmit érezünk: „Igen, szegény és műveletlen va
gyok, mégis fontos személy, mert a világ legcsodálato
sabb csoportjához tartozom”.
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A közösségi önimádatot nehezebb felismerni, mint 
az egyénit. Ha valaki kereken kijelenti: „Én és a csalá
dom vagyunk a világ legcsodálatosabb emberei, egyedül 
mi vagyunk tiszták, intelligensek, jók és tisztességesek, 
mindenki más piszkos, buta, becstelen”, azt a legtöbben 
éretlennek, kiegyensúlyozatlannak és neveletlennek 
fogjuk tartani. De ha egy tömeggyűlésen a fanatikus 
szónok az „én” és a „családom” szavakat a nemzet (faj, 
vallás, politikai párt stb.) szóval helyettesíti, akkor sokan 
akadnak majd közülünk, akik csodálják hazaszeretetét. 
A más nemzetiségűek vagy vallásúak azonban megüt
köznek az ilyen beszéden, mert őróluk becsmérlően, 
megalázóan nyilatkozott. A kiválasztott közösségen be
lül viszont ugyanaz a beszéd mindannyiunk személyes 
narcizmusának hízeleg, és miután több millió ember 
egyetértésével találkozik, a fenti állítás ésszerűnek tű
nik. Többségünk ugyanis azt tekinti ésszerűnek, amivel 
sok ember egyetért, vagyis a számunkra az ésszerűség
nek nem az észhez van köze, hanem a közmegegyezés
hez. Mivel pedig a közösségünk egészének szüksége van 
a csoportos narcizmusra ahhoz, hogy fennmaradjon, 
támogatni fogjuk ezt a fajta magatartást.

A csoportok önimádata éppúgy keresi a kielégü
lést, mint az egyéneké. Ilyen kielégülést nyújt például 
a közösség felsőbbrendűségének és mások alacsony- 
rendűségének közös ideológiája. A történelemből -  sőt 
tájainkon az egészen közeli történelemből is -  ren
geteg példát találhatunk erre. Ha valamely csoport 
narcizmusát sérelem éri, közösségként heves dühvei 
fogunk reagálni. Számos példa bizonyítja, hogy egy- 
egy csoport a nárcisztikus jelképeinek lekicsinylésére 
megdöbbentően heves dühkitöréssel reagált. A zászló 
meggyalázása, a nemzet vezetőjét vagy királyát ért sé
relem stb. olyan nárcisztikus sérülései lehetnek a közös
ségünknek, amelyre féktelen bosszúvággyal reagálunk, 
akár háborút is kirobbantva. Az egyéni vagy nemzeti 
bosszú kiváltó oka gyakran egy ilyen nárcisztikus sére
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lem, amelyre nem tudunk más orvosságot találni, csakis 
a sértést elkövető elpusztítását.

Minden erősen nárcisztikus csoport alig várja, hogy 
olyan vezérre akadjon, akivel azonosulhat. Ettől kezdve 
közösségünk saját narcizmusát a bálványozott vezérre 
vetíti ki. Miközben alávetjük magunkat az akaratának 
és azonosulunk vele, egyéni önimádatunkat is átvisszük 
az ő személyére. Minél hatalmasabb a vezető, annál 
hatalmasabb a követője is. A vezér személyére azok az 
emberek a legalkalmasabbak, akik erősen nárcisztikus 
egyének és meg vannak győződve tulajdon nagysá
gukról. Gyakran megesik, hogy éppen az elmebaj ha
tárán álló vezérek a legsikeresebbek, mindaddig, amíg 
objektív ítélőképességük hiányában, dührohamaikban
-  amelyekkel minden, az akaratuk kivitelezését fékező 
mozzanatra reagálnak - és mindenhatóságukban olyan 
hibát nem követnek el, ami a bukásukhoz vezet. Ilyen te
hetséges félőrültekből, sajnos, soha sincs hiány, mindig 
kéznél van egy, hogy kielégítse tömegeink nárcisztikus 
igényeit.

A nárcisztikus beállítódás megakadályoz bennün
ket abban, hogy olyannak lássuk a világot, amilyen, 
más szóval, korlátoz bennünket értelmünk és érzel
meink használatában. A nárcisztikus ember számára a 
másik ember sohasem teljes értékű személy, csak saját 
nárcisztikus, felnagyított énjének árnyéka.

Legyőzhető-e a narcizmus? Az ember a teljes érett
séget csak akkor érheti el, ha megszabadul mind egyéni, 
mind csoportnarcizmusától. Látnunk kell, hogy olyan 
történelmi korban élünk, amikor nagyon nagy az ellen
tét az ember intellektuális és érzelmi érettsége között. 
Az előbbi létrehozta a legpusztítóbb fegyvereket, az 
utóbbi pedig megrekedt a kifejezett narcizmus állapo
tában, annak minden kóros tünetével együtt. Gyakran 
tesszük fel a kérdést: elkerülhető-e az a katasztrófa, amit 
ez az ellentmondás magával hozhat? Van-e rá esély, 
hogy a narcizmus őrülete ne vezessen az emberi nem 
teljes pusztulásához? Nem tudjuk a választ, de azt meg
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tehetjük, hogy megvizsgáljuk, melyek lennének azok a 
lehetőségek, amelyekkel a narcizmus végzetes kimene
tele elkerülhető lenne.

Ilyen lehetőséget jelentene, ha megpróbálnánk a 
narcizmus tárgyát megváltoztatni. Sokat jelentene, ha 
a narcizmus tárgya nem egy nemzet, egy faj vagy egy 
politikai rendszer lenne, hanem maga az ember vagy az 
egész emberiség lenne. Ha egyes emberként úgy gon
dolnánk önmagunkra, mint aki a nemzetek összességé
nek polgára, ha büszkék tudnánk lenni az emberiségre 
és az eredményeire, akkor narcizmusunk az egész em
beri nemet választaná tárgyául, nem pedig annak csak 
valamelyik összetevőjét.

A rosszindulatú, kóros narcizmus terméke az olyan 
személyiség, amelyből hiányzik az empátia, az önkont
roll. Empátia és önkontroll hiányában pedig személyi
ségünk menthetetlenül a pszichopátiák világába jut el.
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AMIKOR HIÁNYZIK AZ EMPÁTIA, 
AZ ÖNKONTROLL



A mások iránti együttérzés teljes hiányában, az emberi 
együttéléshez alapvetően szükséges lelkiismeret, elfogadás 
nélkül olyan személyiségzavar alakul ki, amely felrúgja a 
társadalmi normákat és elvárásokat. A bűntudat, a megbá
nás képessége nélküli emberek önző módon elveszik, ami 
kell nekik, és úgy cselekszenek, ahogy a kedvük tartja. Az 
empátia nélküli pszichopata személyiségek a társadalom 
ragadozói, akik kellemes modorukkal és manipulációikkal 
kíméletlenül gázolnak át mindenkin és mindenen önös 
igényeik kielégítése érdekében.

A pszichopaták gyakran szellemes, szórakoztató, szi
porkázó beszélgető partnerek, meggyőző történeteket 
mondanak, amelyek kedvező fényt vetnek rájuk Hatáso
san tudnak jó képet festeni magukról, gyakran rokonszen
vesek és megnyerők. Feltűnhet azonban túlzott olajozott- 
ságuk és könnyedségük a kapcsolattartásukban csakúgy, 
mint őszintétlenségük és felszínességük. Az élesebb szemű 
megfigyelőnek gyakran az a benyomása, hogy a pszicho
pata szerepet játszik. Nem ritkán elkalandoznak, és olyan 
történeteket mesélnek, amelyek valószínűtlenek annak 
fényében, amit tudunk róluk. Jellemző, hogy igyekeznek 
jártasnak tűnni a szociológiában, az orvostudományban, a 
pszichológiában, a költészetben, az irodalomban, a művé
szetekben, a jogban. Képesek rövid idő alatt úgy elsajátíta
ni és használni az adott terület szakmai zsargonjait, hogy 
nemritkán maguk a szakemberek is „bedőlnek” szövege
iknek. A laikusok meg pláne.

Énképükre jellemző a narcizmus, az eltúlzott önér
tékelés és fontosságtudat, a döbbenetes én-centrikusság 
és önigazolás, miközben magukat a világ középpontjá
nak tekintik, felsőbbrendű lényeknek, akiknek joguk 
van saját törvényeik szerint élni. Gyakran szégyentelen 
módon kérkednek, elbizakodottak. Szeretik a hatalmat 
és a mások feletti uralmat, és képtelenek elhinni, hogy 
más embereknek az övéktől eltérő véleményük van. Bár 
gyakran állítják magukról, hogy konkrét céljaik van
nak, a pszichopaták egyáltalán nincsenek tisztában az
zal, hogy miféle képességeket követel ez meg. Fogalmuk



sincs arról, hogyan érjék el ezeket a célokat, és legtöbb
ször semmi esély sincs rá, hogy azokat valaha is valóra 
váltsák, tekintettel arra, hogy képtelenek a tapasztala
tokból tanulni. Ennek ellenére úgy érzik, képességeik 
alapján bármi lehet belőlük, amit csak akarnak. Ha a 
körülmények megfelelőek -  a készséges áldozataik jó
voltából -  nagyzolásuk látványos sikerrel járhat.

Egyáltalán nem törődnek azzal, hogy tetteikkel 
másokra milyen pusztító hatással vannak. Gyakran 
köntörfalazás nélkül, nyugodt lélekkel kijelentik, hogy 
nincs bennük bűntudat az áldozataiknak okozott fáj
dalom és pusztítás miatt, és semmi értelmét nem látják 
annak, hogy törődjenek ilyesmivel. A bűntudat hiánya 
azzal a jelentős képességgel társul, ahogyan magatartá
sukat racionalizálják, és lerázzák magukról a felelőssé
get azokért a cselekedetekért, amelyek megütközést és 
csalódást keltenek a családjukban, barátaikban, mun
katársaikban. Ehhez az is hozzájárul, hogy képtelenek 
az empátiára -  a másokkal történő mentális és érzelmi 
azonosulásra. Képtelenek „mások bőrébe bújni”, vagy a 
helyükbe képzelni magukat. Közömbösek mind a csa
ládtagjaik, mind az idegenek jogai és szenvedései iránt. 
Ha élet- vagy házastársukkal, vagy gyerekeikkel tartják 
is a kapcsolatot, azt csak azért teszik, mert a kocsijuk
hoz vagy a bútorukhoz hasonlóan tulajdonuknak tekin
tik őket. Többet törődnek kocsijuk belső működésével, 
mint szeretteik belső világával. Tetteikben kímélet nél
kül megszerzik maguknak, amire szükségük van: para
zita módjára szívják el mások vagyonát, megtakarított 
pénzét és méltóságát, agresszíven megteszik azt, amihez 
kedvük támad. Különösen agresszívvé és gonosszá tud
nak válni, ha céljaik elérésében megakadályozzák őket.

Sekély érzelmekkel
A megtévesztés, a másokkal való manipulálás, a ha- 

zudozás a pszichopaták kommunikációjának szerves 
részei. Amikor hazugságaik lelepleződnek, sohasem 
rökönyödnek meg, és nem esnek zavarba -  egysze
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rűen témát váltanak, vagy megpróbálják a tényeket a 
hazugsághoz igazítani. Ennek eredménye -  mert na
gyon meggyőzőek tudnak lenni -  egy sor egymásnak 
ellentmondó állítás, no meg persze egy összezavarodott 
hallgatóság, amely nehezen tud mit kezdeni a tények és 
a magyarázat közötti ellentmondással. Hosszú ideig a 
magyarázatokat helyezhetik előtérbe, szemet hunyva a 
fájdalmas tények felett. Olajozott és könnyed hazudo- 
zók lévén, sikerrel ejtenek át, szednek rá, tévesztenek 
meg, fosztanak ki és manipulálnak másokat, miközben 
egy szikrányi lelkiismeret-furdalást sem éreznek. Meg
győződésük szerint a világ azokból áll, akik „adnak” és 
azokból, akik „elvesznek”, ragadozókból és prédákból, 
akik pedig nem használják ki mások gyengéit, azok nem 
életre valók. Ráadásul kitűnő érzékkel találják meg eze
ket a gyengéket, és élnek vissza velük. Egyes ténykedé
seik ledolgozottak és jól átgondoltak, míg más esetek
ben meglehetősen egyszerűek: több nővel van egyszerre 
viszonyuk, vagy elhitetik rokonaikkal és barátaikkal, 
hogy pénzre van szükségük, hogy „kimásszanak a sla- 
masztikából”. Bármiben is mesterkedjenek, higgadt, 
magabiztos arcátlansággal hajtják végre tettüket.

A képességük, amellyel barátot és ellenséget egyaránt 
becsapnak, megkönnyíti számukra, hogy csaljanak, 
sikkasszanak, másnak adják ki magukat, hogy szélhá
mosságot kövessenek el. Ha egy közösség kerül háló
jukba, iskolai vagy továbbképző tanulmányok végzésére 
is vállalkozhatnak annak érdekében, hogy minél jobb 
véleményt alakítsanak ki magukról, hogy megszerezzék 
a jó szándékú közösség támogatását, anyagi forrását. 
Amit aztán csak idő kérdése, mikor fosztanak ki. Sokan 
közülük buzgón igyekeznek hibáikat és problémáikat a 
gyerekkori traumáknak tulajdonítani. És sosincs hiány 
jó szándékú emberekből, akik készséggel mindent el is 
hisznek nekik.

Egyfajta érzelmi sivárságban szenvednek, amely gá
tat szab érzéseik terjedelmének és mélységének. Noha 
hidegnek és érzéketlennek tűnnek, időnként mégis
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hajlamosak drámai, sekélyes és rövid életű érzelem
nyilvánításokra is. Alaposabb megfigyelés után azon
ban rádöbbenhetünk, hogy szerepet játszanak, és hogy 
a felszín alatt semmi sem történik, semmilyen érzésre 
sem képesek. Néha azt állítják, heves érzelmeik vannak, 
gondosabb vizsgálat után azonban megtapasztalhat
juk, hogy nem képesek a különböző érzelmi állapotok 
finomabb megkülönböztetésére. Például a szerelmet a 
szexuális vággyal, a szomorúságot a frusztrációval, a 
haragot az ingerlékenységgel azonosítják. Nem isme
rik a félelem érzését. Olyan élethelyzetekben, amelyek
ben az emberek többségében megjelenik a félelem, ami 
meghatározza a további viselkedést, a pszichopatákban 
egyáltalán nem jelenik meg ez az érzés. Sőt, belőlük hi
ányoznak a félelemhez társuló élettani, testi reakciók is. 
Legtöbbünk számára a félelem és a szorongás egy sor 
kellemetlen testi érzéssel társul, pl. tenyérizzadással, 
szaporább szívdobogással, izommerevedéssel, a gyo
mor összeszorulásával stb. Bennük ezek a testi érzetek 
nem jelennek meg akkor, amikor félelmet élnek meg. 
Számukra a félelem -  mint a legtöbb érzelem -  alap
jában hiányos, sekélyes, csak értelmi szinten megélődő 
történés, amely nélkülözi az élettani nyugtalanság jeleit, 
amelyeket legtöbbünk kifejezetten kellemetlennek érez, 
és szeretné elkerülni vagy csillapítani. Egy dologtól 
„félnek” csak: attól, hogy elveszítik azokat a forrásokat 
és eszközöket, amelyek szükségleteik kielégítéséhez 
fontosak.

A pszichopaták nem sokat időznek annak mérlegelésé
vel, hogy mi szól egy adott cselekvés mellett és ellene, vagy 
mik lesznek annak következményei. Gyakori válaszuk az, 
hogy „azért tettem meg, mert ehhez volt kedvem”. Visel
kedésükre, reakcióikra - meg egész életvezetésükre is -  az 
impulzivitás jellemző. Az indulattal teli, mérlegelés nélkü
li cselekedetek mozgatója gyakran egy olyan cél, amely a 
legtöbbjük magatartásában központi szerepet játszik: az 
azonnali kielégüléshez, örömhöz vagy megkönnyebbülés
hez való hozzájutás. Persze mások szükségleteinek sem
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mibevétele mellett. így a környezetükben munkahelyeket, 
megszakított kapcsolatokat, kifosztott házakat, megsérült, 
becsapott embereket hagynak maguk után a megbánás, a 
lelkiismeret-furdalás legkisebb jele nélkül. Egocentrikus- 
ságuk nem ismer határokat, mint ahogyan az áldozatok 
begyűjtése sem, ha valamire szükségük van. Hajlamosak 
egyik napról a másikra élni, és gyakran változtatni terve
iket. Szinte egyáltalán nem gondolnak a jövőre, és még 
kevésbé aggódnak miatta. Általában az sem izgatja őket 
túlzottan, hogy mit kezdjenek az életükkel. „Ha folyton a 
holnapra gondolok, akkor ma nem tudok élni” -  hallani 
nagyon gyakran tőlük. Cselekvésüket a pillanat vezérli.

Nagyon hevesen reagálnak az őket ért vélt vagy valós 
inzultusokra, megaláztatásokra. Legtöbbünkben erős 
gátló mechanizmusok működnek viselkedésünk szoci
alizált állapotban tartására. Még ha olykor agresszíven 
szeretnénk is reagálni, többnyire képesek vagyunk visz- 
szafogni magunkat. Bennük ezek a gátló mechanizmu
sok gyengék, a legkisebb provokáció is elég, hogy ösz- 
szeomoljanak. Ennek eredményeként lobbanékonyak, 
forrófejűek. A frusztrációra, a kudarcra, a fegyelmezés
re és a kritikára, jellemzően, hirtelen erőszakkal, fenye
getőzéssel és verbális sértésekkel reagálnak. Könnyen 
megsértődnek, dühbe gurulnak és agresszívvé válnak 
jelentéktelen dolgok miatt, gyakran olyan helyzetben, 
amely mások számára ezt nem indokolja. Hozzá kell 
azonban azt is tenni, hogy a kirohanásaik, legyenek 
akármilyen nagy erejűek is, általában rövid életűek, és 
utána gyorsan úgy viselkednek, mintha misem történt 
volna. Jóllehet hamar kijönnek a sodrukból, és köny- 
nyen kezdeményeznek agresszív megnyilvánulásokat, 
az ebből eredő magatartásuk azonban már nem kont- 
rollálatlan. Éppen ellenkezőleg, amikor „begurulnak”, 
pontosan tudják, hogy mit tesznek Agresszív megnyil
vánulásaik hidegek, hiányzik belőlük az intenzív érzel
mi megélés, amit egyébként megélünk, amikor elveszít
jük önuralmunkat.
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A pszichopatáknak állandóan nagy mennyiségű iz
galomra van szükségük, kifejezett késztetéseik vannak az 
iránt, hogy felajzottan éljenek, az események sűrűjében, 
ahol izgalmas dolgok történnek. Az izgalmas dolgok pe
dig sok esetben a szabályok, törvények áthágását jelentik 
így sokan közülük izgalomkeresésből művelik a bűnö
zést. Ennek az izgalomkeresésnek a másik oka az, hogy 
képtelenek eltűrni a monotóniát. A pszichopaták sokszor 
unatkoznak, mert nem képesek elmélyülni olyan tevé
kenységben, amely nem jár „elég adrenalin- kiáramlással” 
Az olyan feladatokat nem szeretik, amelyek felelősséggel 
járnak. Felelőtlenségük és megbízhatatlanságuk életük
nek minden részére kiterjed. Munkahelyi teljesítményük 
ingadozó, gyakran indokolatlanul távol maradnak, amit 
frappáns hazugságokkal próbálnak igazolni, megsértik 
a munkahelyi szabályokat, és általában nem lehet bízni a 
szavukban. Nem tesznek eleget elkötelezettségeiknek, ígé
reteik üres szavak maradnak. A társadalmi szabályokat és 
elvárásokat kényelmetlennek és értelmetlennek tartják, 
akadályoknak, amelyek gátat szabnak abban, hogy úgy és 
ott elégítsék ki igényeiket, ahogyan és amikor megfelel ne
kik. Gyerekként és felnőttként egyaránt öntörvényűek. Az 
impulzív, magatartásukban antiszociális gyerekek, akikből 
hiányzik az empátia, és úgy hiszik, övék a világ, felnőttként 
is jobbára ugyanolyanok lesznek. Ez a tény megerősíti azt 
a tapasztalatot, hogy a pszichopátia jelenlegi lehetőségeink 
szerint élethossziglan tartó lefolyásában lényegesen nem 
befolyásolható, nem javítható.

Személyiségfejlődésünk erre a területre tévedve már 
aligha fordítható kreatív irányba.

Szabályszegőként egy életen át

A társadalomnak sok szabálya van, némelyikük tör
vényben, mások a helyesre és helytelenre vonatkozó ál
talános értékrendben fogalmazódik meg. A büntetéstől 
való félelmeink segítenek betartani a szabályokat, de a 
szabálykövetésnek más mozgatórugói is vannak. Ilyen
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az elfogás esélyének racionális felmérése, a személyisé
günkben a jóról és a rosszról kialakult vélekedés, a kö
zösségi együttműködés és harmónia szükségességének 
felismerése... Az előírások szerinti viselkedés megta
nulása összetett folyamat. Fejlődő személyiségünk en
nek során a gyakorlatban sajátítja el, mit hogyan kell 
csinálni. Szocializálódásunk folyamata -  mint azt már 
korábban láttuk -  segítik azoknak az értékeknek, attitű
döknek és személyes normáknak a létrejöttét, amelyek 
meghatározzák, hogyan kommunikálunk a körülöttünk 
lévő világgal. Emellett hozzájárul a lelkiismeret kialaku
lásához, ehhez a gyötrő belső hanghoz, amelynek segít
ségével ellenállunk a kísértésnek, és bűntudatot érzünk, 
amikor szabályt szegünk. Ez a belső hang, valamint az 
elsajátított társadalmi normák belső rendőrként szabá
lyozzák magatartásunkat még akkor is, amikor hiányoz
nak a külső törvények, amikor nem ismerjük másoknak 
a velünk szemben tanúsított elvárásait.

A pszichopaták esetében a szocializáció által épített 
lelkiismeret sohasem szilárdul meg. Nincs belső hang
juk, amely vezérelné őket. Ha mégis létezik, a belső sza
vaknak nincs érzelmi foganatja. Tudják a szabályokat, 
de csak azokat tartják be, amelyek nekik megfelelnek, 
tekintet nélkül a másokat érintő következményekre. A 
kísértésnek szinte egyáltalán nem állnak ellen, a norma- 
szegéstől pedig nem ébred bennük bűntudat. A mardo- 
só lelkiismeret-furdalás hiányában úgy érzik, szabadon 
kielégíthetik bármilyen igényüket és szükségletüket, 
megtehetnek bármit, amiről úgy hiszik, hogy megúsz
hatják. így a lopástól a kegyetlen gyilkosságig bármi
lyen antiszociális cselekményre képesek. A mindennapi 
élet tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy nem 
rendelkeznek azzal az adottsággal, hogy átéljék a félel
met és a szorongást, amelyek a lelkiismeret fő mozga
tórugói. A kora gyerekkori büntetés a legtöbbünkben 
életre szólóan összeköti a társadalmi tabukat és a szo
rongás érzését. Egy cselekedetért járó potenciális bün
tetéssel társított szorongás segít elfojtani magunkban
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a cselekvést. Bennük viszont a tiltott cselekedetek és a 
szorongás közötti kapocs gyenge, a büntetés veszélye, 
sőt a ténylegesen kirótt és letöltött büntetés sem riasztja 
vissza őket impulzusaik kiélésétől.

Azt is hozzá kell tenni azonban, hogy nem teljesen 
érzéketlenek a szabályokkal és tabukkal szemben. Nem 
gépemberek ők, akik vakon reagálnak a szükségletek
re és késztetésekre. Arról van szó, hogy sokkal szaba
dabban válogatják meg azt, hogy milyen szabályokat 
és korlátokat tartsanak be, mint a többiek. Legtöbbünk 
esetében a bírálatnak akár csak az elképzelt veszélye 
is magatartás-szabályozó funkciót tölt be. Állandóan 
igyekszünk bebizonyítani önmagunk és mások előtt, 
hogy szavahihetők, megbízhatók vagyunk. Ezzel ellen
tétben ők a helyzetfelmérést -  mi nyerhető belőle és 
milyen áron -  úgy végzik el, hogy nem éreznek szoron
gást, kételyt és aggályt az esetleges, másoknak okozott 
megalázás, fájdalom eshetősége kapcsán.

Azok számára, akik sikeresen szocializálódtak, szinte 
lehetetlen elképzelni azt a szabályszegésekkel, be nem tar
tott törvényekkel teli világot úgy, ahogyan azt a pszichopa
ta megéli. Amikor megrökönyödést érzünk ilyen életvitel, 
kapcsolattartás láttán, akkor a pszichopátiák világának 
szele érintett meg bennünket, amelyben a kisebbrendűségi 
érzésnek még a morzsányija sem található.

A legtöbben elfogadjuk az emberi kapcsolattartás 
feltételeit és szabályait. De mindig vannak emberek, 
akik megjelenésükkel és kellemes modorukkal -  legyen 
az természetes vagy mesterkélt -  rávesznek másokat, 
hogy az ő akaratuk szerint történjenek a dolgok.

Az empátia és önkontroll hiányában szenvedők leg
többször sokat beszélnek, bár nem feltétlenül bánnak 
ügyesen a szavakkal. Elsősorban a látványosság, nem 
pedig az ékesszólás az, ami megragadja figyelmünket, és 
téveszt meg bennünket. A kellemes külső, a szavak ára
data, a kiszámított figyelemelterelő trükkök, az érzék, 
amellyel tudják, hogy milyen húrokat pendítsenek meg 
nálunk, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy szereplé
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sük sikeres legyen. Egy jó megjelenésű, gyors beszédű 
pszichopata és egy áldozat, akinek gyenge pontjai van
nak, végzetes kombinációt alkot. Az igazsághoz persze 
az is hozzátartozik, hogy nemcsak ők képesek a teátrális 
megnyilvánulásra. Mindannyian ismerünk embereket, 
akik folyton „színpadon vannak”, hivalkodnak, hajla
mosak a túlzott gesztusokra és a feltűnő viselkedésre, 
jó benyomás keltésére, gyenge önbecsülésük erősítésé
re. Azonban nekik nem az a szándékuk, hogy másokon 
élősködjenek.

A közösségi együttélés a bizalomra épül, és rendsze
rint jobban figyelünk arra, hogy valaki mit mond, mint 
arra, hogy milyen a nem verbális megnyilvánulása -  a 
gesztikulációja, arcmozgása, mosolya, szemkontaktusa. 
Amikor a beszélő vonzó külsejű, és szimpatikus non- 
verbális előadást nyújt, a hatás fordított lehet: a „mű
sort” nézzük, és alig figyelünk arra, amit mondanak. A 
pszichopaták beszéd közben gyakran hatásosan hasz
nálják a gesztusnyelvet. Hajlamosak behatolni a szemé
lyes terünkbe -  például úgy, hogy intenzív szemkon
taktust teremtenek, előredőlnek irányunkba, közelebb 
jönnek hozzánk. Megnyilvánulásaik összességükben 
olyan drámaiak és ijesztőek lehetnek, hogy megzavar
nak, lenyűgöznek, irányítanak vagy megfélemlítenek 
bennünket, elvonva figyelmünket arról, ami valójában 
elhangzik.

Veleszületetten vagy rejtélyes módon megtanulva 
rendelkeznek azzal az adottsággal, hogy képesek ész
revenni és kihasználni a gondoskodó nőket. Azokat, 
akiknek kifejezett késztetései vannak, hogy másokon 
segítsenek, vagy anyáskodjanak felettük. A segítő szak
mákban -  a gyógyításban, ápolásban, az oktatásban, a 
szociális munkában, tanácsadásban -  sok ilyen nő van, 
akik hajlamosak arra, hogy másokban csak a jót lássák, 
miközben figyelmen kívül hagyják, vagy lekicsinyítik 
a hibáikat. Ilyenekkel áltatják magukat, hogy: „Vannak 
problémái, de tudok rajta segíteni”; vagy: „Nagyon ne
héz volt a gyerekkora, szüksége van rá, hogy valaki fel
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karolja” Miközben abban a hitben ringatják magukat, 
hogy tudnak segíteni, nagyon sok mindent eltűrnek. 
Szinte felkínálják magukat, hogy érzelmileg, fizikailag 
és anyagilag is kiszipolyozzák őket. Az áldozatok között 
jelentős mértékben több a nő. Azok a nők, akik a férfi
akkal kapcsolatban ragaszkodnak a hagyományos női 
szerepekhez, nagyon sok fájdalomnak néznek elébe, 
ha pszichopata férfival találkoznak. Az ilyen férfinak 
viszont, aki olyan nővel él együtt, akiben erős a köte
lességtudat, hogy „jó feleség” legyen, igen kényelmes az 
élete. Számára az otthon biztonságos menedéket nyújt, 
biztos hátteret, ahonnan nyugodtan foglalkozhat üzel- 
meivel, és létesíthet számtalan kapcsolatot más nőkkel 
is. A szenvedő feleség általában tudja, mi történik, de 
úgy érzi, hogy valahogy meg kell őriznie az otthon ép
ségét, főleg ha gyerekeik is vannak. Abban a hitben él, 
ha jobban igyekszik, a férje jó útra tér. Ezzel a szerep
pel felerősíti bűntudatát, és magát okolja a boldogtalan 
kapcsolatért.

Nemre való tekintet nélkül, akinek nincs kellő önérté
kelése -  nem képes önmaga értékeit látni, erős a függősé
gi igénye, tele van kisebbrendűségi érzésekkel, nincs saját 
identitása -, pszichopatával találkozva menthetetlenül ál
dozattá válik. Nekik pedig nem okoz nehézséget, hogy ki
használják a magukat testileg és lelkileg elégtelennek érző 
embereket, akik kényszeresen kapaszkodnak a kapcsolat
ba, akármennyire fájdalmas is az.

A kezdetek és a folytatás

A pszichopátia irányába történő személyiségfejlő
dést illetően az a kérdés vetődik fel, mik azok a ténye
zők, amelyek idáig elvezetnek. Sok szülő már korán 
tisztában van azzal, hamar észreveszi, hogy gyerekével 
valami nagyon nincs rendjén. Bár minden gyerek sze
mélyiségfejlődése korlátozások nélkül indul, vannak 
olyanok, akik makacsul ellenállnak a szocializálódás- 
nak. Ezek a gyerekek megmagyarázhatatlanul „mások”,
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mint a többi gyerekek: nehezebben kezelhetők, akara
tosabbak, agresszívebbek és becstelenebbek. Nehezebb 
hozzájuk viszonyulni, nehéz megközelíteni őket, ke
vésbé befolyásolhatók és taníthatók, és mindig próbára 
teszik a környezet tűrőképességének határait. Sajátos 
ismertetőjegyek jelzik a normálistól eltérő fejlődést. 
A mindennapi kapcsolattartásban legszembetűnőbb a 
könnyed és gondolkodás nélküli hazudozás. A gyerek 
minden -  a szülővel, más tekintélyszeméllyel, kortár
sakkal való -  kommunikációjában dominálóvá válik az 
őszintétlenség. Magától értetődőnek és természetesnek 
éli meg, hogy a hazudozás az egyetlen célravezető vi
selkedésforma. Belátó képességének hiányossága miatt 
még akkor sem ismeri be a hazugságot, amikor arra 
nyilvánvaló tények utalnak. Egyre jellemzőbbé válik a 
közöny mások érzéseivel, elvárásaival és fájdalmával 
szemben, az ezek megértésére való képtelenség. Az 
állandó bajkeverés szokványossá válik a kortársakkal 
való együttlétben, a játékban, a tanulásban egyaránt. A 
játékokban, amelyekben a közösségi jelleg a mérvadó, 
képtelenek hosszabb ideig részt venni: önzőségük, dur
vaságuk, agresszivitásuk széttöri a csoportszellemet. A 
sikertelenségekért a tanulásban menetrendszerűen má
sokat, legtöbbször tanáraikat hibáztatják. Érzéketlenek 
az elmarasztalásokkal, a kilátásba helyezett és a kapott 
büntetésekkel szemben. Folyamatos iskolakerülőkké 
válnak, amit hosszú időn át hazudozással titkolnak a 
szülők előtt, az iskolában meg a szülőkre hivatkoz
nak. A kimaradások később az otthonra is áttevődnek, 
durván megszegik a szülőkkel való megállapodásokat, 
anélkül, hogy szükségét éreznék a magyarázatadásnak. 
Az esetleges magyarázatok pedig nem mások, mint szö
vevényes hazugságok.

Amilyen észrevétlenül folytatódik a gyerekkor a ser
dülő-, majd kamaszkorba, olyan látványosan telítődik a 
pszichopata-magatartásrepertoár antiszociális elemek
kel. Bűncselekményeket játszi könnyedséggel követ
nek el, a betörések, a lopások, a vandalizmus minden
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nehézség nélkül kivitelezhető számukra a megbánás, a 
bűntudat szikrányi jele nélkül. A kamaszkorra jellem
ző normális szexuális aktivitás náluk jóval korábban 
indul el, amire biológiailag, érzelmileg egyaránt éret
lenek. A nem kívánt, sokszor súlyos következmények 
pedig -  amelyekért a felelősséget nem tudják vállalni
-  nem maradnak el. A pszichopata személyiségfejlődés 
a legjelentősebb oka a fiatalkorú bűnözés robbanássze
rű növekedésének. Különösen nyugtalanító a kábító
szer-fogyasztás és az erőszakos bűncselekmények -  az 
emberölés, a nemi erőszak, rablás, súlyos testi sértés -  
döbbenetes elterjedése, valamint az, hogy ezeket a bűn
tetteket egyre fiatalabb korban követik el.

Sajnos azok az erők, amelyek a pszichopátiát alakít
ják, még nem ismertek eléggé. Az ismeretek, amelyekkel 
ma rendelkezünk, azonban arra utalnak, hogy a pszi- 
chopátia kialakulását mind a biológiai-genetikai, mind 
pedig a rossz környezeti-társadalmi tényezők egyaránt 
befolyásolják. Vannak, akik kizárólag az egyik vagy a 
másik tényezőt tartják abszolút mérvadónak, az igazság 
azonban minden bizonnyal valahol a kettő között van.

A biológiai-genetikai tényezőket előtérbe helyezők 
szerint a pszichopátia nem annyira pszichiátriai zavar, 
mint inkább egy szaporodási stratégia kifejeződése. Ez 
azt jelenti, hogy életünk egyik legfontosabb szerepe a 
szaporodás, azaz génjeink átörökítése a következő ge
nerációra. Ez történhet úgy, hogy kevés gyereket válla
lunk, és őket mind gondosan felneveljük, így biztosítva 
saját magunk számára a túlélést. De történhet úgy is, 
hogy sok gyerek születik, akik közül néhány úgy nő fel, 
hogy elhanyagolják, elhagyják őket. A pszichopaták fel
tehetően ezt az utóbbi stratégiát követik: sok gyereket 
nemzenek, azokat elhanyagolják, így csekély ráfordítás
sal szórják szét génjeiket. A pszichopata férfiak akkor 
tudnak leghatékonyabban sok gyereket nemzeni, ha 
sok nővel van viszonyuk, majd gyorsan elhagyják őket. 
Amit legtöbbször megtévesztéssel, csalással, manipulá
lással tudnak elérni. A pszichopata nők viselkedése is a
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csalási stratégiát tükrözi, olyant, amelyben sok férfival 
létesítenek viszonyt, és elhanyagolják utódaikat.

A másik, a környezeti-társadalmi tényezők közül a 
kora gyerekkori időszaknak, a nevelésnek tulajdoníta
nak elsődleges jelentőséget. Ezek szerint az empátia és 
kontrollnélküliség, a kora gyerekkori traumák -  a sze
génység, az érzelmi és testi elhanyagolás vagy bántalma
zás, a szülők elutasító magatartása stb. -  következtében 
alakul ki. Ez a legelterjedtebb nézet -  mint korábban 
már történt róla említés -, amivel maguk a pszichopaták 
is élnek csalási stratégiáikban, amikor „nehéz gyerek
korukat” ecsetelik a segítőiknek behálózási manővereik 
során. Alaposan áttekintve azonban legtöbbször nem 
találni minden szempontból meggyőző bizonyítékot 
arra, hogy a pszichopátia a kora gyerekkori társadalmi 
és környezeti tényezők egyenes következménye lenne. 
A gyerekek érzelmi elhanyagolása és bántalmazása va
lóban felmérhetetlen pszichés károkat okoz. Az ilyen 
károsodást elszenvedett gyerekek gyakran akár értelmi 
fejlődésükben is elmaradnak, veszélyeztetettek a de
presszióval, az agresszív viselkedésminta kialakulásával, 
a kábítószer-fogyasztással szemben. Az ő esetükben na
gyobb a valószínűsége, hogy összeütközésbe kerülnek 
a törvénnyel. Óvodás- és iskoláskorukban a többieknél 
hajlamosabbak a dühöngésre, az engedetlenségre és a 
közömbösségre.

Nehéz elképzelni, hogy ne tették volna fel bármely 
pszichopata szülei kétségbeesetten a kérdést: „Mit ron
tottam el, mint szülő, hogy ezt idéztem elő a gyerekem
ben?” A válasz az, hogy feltehetően semmit. Ma egyér
telműen nem tudjuk megmondani, hogy miért lesznek 
az emberekből pszichopaták, azonban a jelenleg rendel
kezésre álló bizonyítékok túlmutatnak az általánosan 
hangoztatott nézeten, miszerint kizárólag és elsősorban 
a szülők okolhatók a zavarért. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy a szülők és a környezet teljesen mentesülnek a fe
lelősség alól. A szülők magatartása nem tehető felelőssé 
a zavar lényegi összetevőiért, azonban nagy szerepük
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lehet abban, ahogyan a zavar kialakul és megnyilvánul. 
Nem kétséges, hogy a rossz nevelési attitűd és a ked
vezőtlen társadalmi környezet együtt jelentősen hoz
zájárul a pszichopata személyiségfejlődéshez. Ezek a 
tényezők óriási szerepet játszanak a gyerekek magatar
tásmintázatának formálódásában. Ezeknek az erőknek 
a bonyolult összjátékával magyarázható, hogy egyes 
pszichopatákból miért válik bűnöző, miközben túlnyo
mó többségükhöz nem ér el az igazságszolgáltatás keze. 
És ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy a társadalom 
egyre toleránsabb viszonyulási formát tanúsít a pszi
chopaták iránt. Akik egyébként is nehezen, legtöbb
ször egyáltalán nem kezelhetők, változásra képtelenek. 
Nem érzik, hogy pszichológiai és érzelmi problémáik 
vannak, és nem látják semmi értelmét annak, hogy vál
toztassanak a magatartásukon, hogy alkalmazkodjanak 
azokhoz a társadalmi normákhoz, amelyekkel nem ér
tenek egyet.

Ismert, hogy a pszichopaták általában elégedettek 
önmagukkal és belső világukkal, bármilyen sivárnak is 
tűnik az a külső szemlélő számára. Semmi hibát nem 
látnak magukban, általában nem élnek át semmiféle 
személyes gyötrődést, saját magatartásukat ésszerűnek, 
előnyösnek és kielégítőnek tartják. Sosem néznek vissza 
megbánással, és sosem tekintenek előre aggodalommal. 
Egyfajta felsőbbrendű lénynek tartják magukat, sze
rintük mások manipulálása és megtévesztése indokolt 
annak érdekében, hogy előjogokat szerezzenek. Társas 
kapcsolattartásaik tervszerűek, és arra irányulnak, hogy 
a másokban feltételezett rosszindulatot különböző ma
nőverekkel kivédjék. Ha ezt a viselkedési attitűdöt szem 
előtt tartjuk, egyáltalán nem meglepő, hogy a pszicho
terápiás módszerek nem érik el céljukat. A pszichopaták 
ugyanis az mellett, hogy nem vágynak a változásra, és 
a belátási képességük hiányzik, megvetnek mindenféle 
tekintélyfigurát, beleértve a terapeutát is. A betegszere
pet szánalmasnak tekintik, gyűlölnek alávetett helyzet
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ben lenni, a terapeutát -  mint minden más embert is -  
tárgynak tekintik, akit rászedhetnek, kihasználhatnak.

Továbbá azért sem koronázza siker a kezelési pró
bálkozásokat, mert a pszichopaták nem „törékeny” em
berek. Gondolataik és tetteik olyan szilárd személyiség
struktúrának a kiterjesztései, amely rendkívül ellenálló 
a külső befolyással szemben. Mire kezelésbe kerülnek, 
attitűdjeik és magatartási mintázatuk már jól beágyazó
dott, és ezeket még a legjobb körülmények között is ne
héz kimozdítani. Ehhez hozzátartozik az is, hogy sokat 
közülük gyakran maguk a jó szándékú rokonok és bará
tok védik meg tetteik következményeitől. így magatar
tásuk viszonylag ellenőrizhetetlen és büntetlen marad. 
Azok is, akik lebuknak, és kihágásaikért büntetésben 
részesülnek, jellemzően másokat, a rendszert, a sorsot 
okolják nehéz élethelyzetükért. Mindezek mellett, má
soktól eltérően szinte soha nem keresnek maguktól se
gítséget. Helyettük kétségbeesetten a családjuk igyekszik 
rábírni őket, hogy kezeltessék magukat, vagy éppenség
gel bírói rendeletre állnak kötélnek. A kimenetel ilyen 
indíttatásnál, persze, nem is lehet pozitív. A legtöbb 
terápiás programból legfeljebb új kifogásokra és racio
nális tapasztalatokra tesznek szert, többet tudnak meg 
az emberi sebezhetőségről. Megtanulják, hogy milyen 
új és jobb módszerekkel manipulálhatnak másokat, de 
szinte semmit sem tesznek azért, hogy megváltoztassák 
saját nézeteiket és attitűdjeiket, és hogy megértsék: más 
embereknek is vannak szükségleteik, érzéseik és joga
ik. Főleg azok a kísérletek járnak sikertelenül, amelyek 
célja megtanítani őket arra, hogyan kell igazán átérezni 
a megbánást vagy az empátiát. Marad hát az empátiahi
ány és a kontrollnélküliség. Meg az, hogy megtanuljuk 
a védekezést velük szemben.

A pszichopátiák világa eltér a szokványostól. Ha fel
tűnik a másság a velük való kommunikációban, az segít 
a további tájokozódásban. Vegyük észre, és ne engedjük 
meg, hogy az általuk használt „színpadi kellékek” be
folyásoljanak bennünket. Nem könnyű figyelmen kívül
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hagyni a rájuk jellemző megnyerő mosolyt, a magával 
ragadó gesztusnyelvet, amely mind azt a célt szolgál
ja, hogy elvakítson bennünket. Van azonban néhány 
kommunikációs manőver, amelyet érdemes kipróbálni. 
Például, amikor megismerünk valakit, ne fordítsunk 
figyelmet az illető szokatlanul lefegyverző tulajdonsá
gaira, a megjelenésre, az erős kisugárzásra, a kellemes 
hangvételre. Ezeknek óriási megtévesztő hatása lehet, 
ami azt a célt szolgálja, hogy elterelje a hallgató figyel
mét a beszélő valódi mondanivalójáról. Az ilyen talál
kozásokban arra figyeljünk, amit mondanak, ne arra, 
ahogyan teszik azt.

Sokan nehezen kezelik a pszichopata intenzív, szenv
telen, behatoló tekintetét. Vannak, akiket egészen maga 
alá gyűrhet, megfélemlíthet és uralma alá vonhat egy 
ilyen tekintet, és szinte fel sem fogják, mi történik velük. 
A normális emberek különböző okokból tartanak fenn 
szoros szemkontaktust másokkal, a pszichopata fixáló 
tekintete azonban valójában az önző vágykiélés szándé
kára utal, és a hatalomgyakorlás, semmint az érdeklő
dés vagy az empatikus törődés jele. Tudjunk erről, és ha 
számunkra nehéz a szemkontaktus tartása, lépjünk ki 
belőle, de gondosan figyeljünk arra, amit a másik sze
mély mond.

Legyünk megfelelően éberek, amikor új kapcsolato
kat létesítünk! Mint mindenki, ők is eleinte elrejtik sötét 
oldalaikat, és a legjobb arcukat mutatják. Azonban ők 
a végletekig visszaélnek azzal az alapigazsággal, hogy a 
társas érintkezés a bizalomra épül, és azzal, hogy lehe
tetlen mindenre, amit tesznek és mondanak éberen és 
bizalmatlanul figyelnünk. Ennek megfelelően, áldoza
tukat ügyesen lehengerlik hízelgéssel, színlelt törődéssel 
és kedvességgel, valamint társadalmi státuszukról szóló 
kitalált történetekkel. A maszkon, amelyet viselnek, 
hamarosan repedések jelenhetnek meg, de ha valaki 
egyszer belekerül a megtévesztésből és kontroliból szőtt 
hálójukba, nagyon nehezen szabadul meg anyagi és ér
zelmi károk nélkül. Legyen figyelmeztetés számunkra
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az az élethelyzet, amikor valaki vagy valami túl jónak 
tűnik ahhoz, hogy igaz legyen. Hasznos tud lenni ilyen
kor, ha a kelleténél kételkedőbbé válunk.

A védekezési stratégiának az is fontos része, hogy 
tisztán lássunk abban a kérdésben, hogy ki az áldozat. A 
pszichopaták gyakran azt a benyomást keltik, hogy ők 
azok, aldk szenvednek, és hogy áldozataik okozzák nyo- 
morultságukat. Észre kell azonban venni, hogy a „fáj
dalmaik” elsősorban abból erednek, hogy nem kapják 
meg feltétel nélkül azt, ami kell nekik, mit sem törődve 
partnerük érzéseivel. Ez a viselkedésminta pedig ellenáll 
minden változásra tett kísérletnek. Megígérhetik, hogy 
megváltoznak, sőt rövid távon még javulást is mutathat 
a magatartásuk, de legtöbbször hosszú évek csalódásai 
várnak ránk, ha azt hisszük, hogy tartós változások kö
vetkeztek be. Bár egyesek közülük az életkorral „meg
puhulnak” valamennyire, és ezért némileg elviselhetőb
bé válik velük az élet, a legtöbb esetben ugyanolyanok 
maradnak, amilyenek mindig is voltak.

Végül elgondolkodtató a társadalomnak a pszicho
paták iránti toleráns magatartása -  ami nem feltétlenül 
üdvözlendő a jelenlegi formájában. Úgy tűnik, ezzel a 
toleranciával olyan társadalom kialakulását tesszük le
hetővé, amely tökéletes táptalajt teremt a pszichopaták 
számára. Talán azt kellene megtanulni, miként szociali
záljuk a pszichopatákat a személyiségfejlődés kezdetén, 
nem pedig azt, hogy a rosszindulatú narcizmus követ
kezményeit -  amikor a károk már megtörténtek -  ho
gyan foltozgassuk.
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Az egyik legnagyobb félelmünk -  a halálfélelem 
mellett hogy értéktelenek lehetünk mások szemében, 
negatívan, azaz ellenségesen ítélhetnek meg bennünket. 
Ez azért tűnik különösnek, mert szinte sohasem fordul 
elő, hogy mások olyan sokat foglalkoznának velünk; 
csak alkalomszerűen, futólag teszik ezt. Amikor mégis 
ilyen érzésünk támad, az azt jelenti, hogy olyan sérülé
sek érzelmi emlékei lépnek működésbe bennünk, ame
lyeket önbecsülésünk szenvedett el a gyermekkorban, 
vagyis akkor, amikor pszichofizikailag még nem bizo
nyultunk megfelelőnek a körülöttünk élő felnőttekhez 
képest, akikhez mértük magunkat. De gyakran olyan 
történések miatt is így érzünk, amelyek elkerülhetők 
lettek volna: például a cserbenhagyások, a szeretetmeg- 
vonások, a rosszindulatú kritikák, az önérzeten esett 
sérülések miatt. Olyan kisebb-nagyobb traumák ösz- 
szességéről van tehát szó, amelyeket valamilyen kínos 
személyes súrlódás hoz felszínre, vagy amelyek állandó, 
a felszínen levő szociális félelemmé álltak össze.

Ennek a félelemnek a központjában egyfajta irraci
onális érzelmi bizonytalanság áll: milyen a társadalmi 
értékünk mások megítélése szerint? Ennek a szorongás
nak az igazi okai, amely valamilyen múlt-, jelen- vagy 
jövőbeli kapcsolat miatt áraszt el bennünket, megfog- 
hatatlanok, mivel valódi kiváltója egy tudattalan ősi ké
tely: hogy nem vagyunk megfelelőek, és ezért elfogad
hatatlanok vagyunk mások számára. Ennek a kételynek 
a háttere pszichobiológiai jellegű. Arról van szó, hogy 
az emberi faj, az összes többitől eltérően, önfenntar
tásra alkalmatlan utódoknak ad életet. Olyan fejletlen 
aggyal jövünk a világra, aminek még sok-sok évig kell 
fejlődnie, vagyis igen hosszú ideig valóban alkalmatla
nok, képtelenek vagyunk a társadalmi életre. Ez az oly 
hosszan tartó állapot pedig maradandó nyomokat hagy 
gondolkodásmódunkban és érzéseinkben.

Kisgyerekként sokáig a felnőttek szemén keresztül 
és az ő viselkedésük tükrében látjuk önmagunkat, s így 
fokozatosan észrevesszük, megérezzük, belátjuk, hogy
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ahhoz, hogy nekünk jó legyen, szükség van mások jóin
dulatára. Idővel tudatosul bennünk: ahhoz, hogy ételt, 
melegséget és simogatást kapjunk, jól kell viselkednünk, 
mások kedvére valónak kell lennünk. így alakul ki ben
nünk az a képzettársít ás, az az érzés, érzelem, gondolat, 
hogy amit mások gondolnak rólunk, az integráns, elen
gedhetetlen része létfenntartásunknak.

Ezzel a kisgyerekkori élménnyel, amely mindenek 
ellenére az ember szocializálódási folyamatának az 
alapja, az a baj, hogy nem formálódik újra, vagy nem 
halványul el akkor sem, amikor már nem élet-halál kér
dése számunkra, hogy mások mit gondolnak rólunk. 
Már nem élet-halál kérdése, mint a kisgyerek számá
ra. Ez az élmény, vagyis az attól való félelem, miszerint 
mások értéktelennek tartanak bennünket, idővel érzés
ként önállósul, ami csak a mienk és független a külső 
valóságtól. Ennek aztán különböző súlyossági fokoza
tai lesznek, és bizonyos mértékben valamennyiünkben 
megnyilvánul, mint egyfajta kétkedés önmagunkat ille
tően, másoknál pedig mint megingathatatlan meggyő
ződés. Sokan vannak, akiknél az ősi rettegés, hogy az el 
nem fogadottság érzésébe bele lehet halni, egy életen át 
tarthat gyötrő szorongás formájában.

Az a félelem tehát, hogy a mások -  majd pedig ön
magunk -  általi megítélésünk nem pozitív, nem más, 
mint az általánosan elterjedt bűntudat, az ember sikeres 
életvezetésének, végső soron boldogságának akadálya. 
Ez a félelem akkor kifejezett, amikor nincs kellő önbe
csülésünk, lényege pedig az a nem tudatos önvád, hogy 
nem vagyunk eléggé értékesek, alkalmasak az életre -  
és mindez önhibából eredően.

A bűntudat nem az az érzés, hogy ártunk vagy ártot
tunk másoknak: csak annyi, hogy „hibásak” vagyunk, 
és mi tehetünk róla. A bűntudat annak az érzése, hogy 
valaki szemében nem vagyunk megfelelőek, tehetség
telenek, ügyetlenek, értéktelenek vagyunk -  olyan sze
mély, aki nem képes szeretetet ébreszteni senkiben, 
nem érhet el társadalmi sikert, kisebbrendű a többiek
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nél, alkalmatlan arra, hogy olyan legyen, amilyennek 
gondolja, hogy lennie kellene. A bűntudat a valóság 
meghamisítása, mert a világot nem olyannak láttatja, 
amilyen, hanem nagyon eltorzítva.

Honnan ered a bűntudat, amely egyetlen embert 
sem kerül el, és mélyek a gyökerei? Jól átgondolva a leg
fontosabb, aminek tudatára kellene ébrednünk, hogy 
más dolog a meg nem felelés, és más a meg nem felelés 
érzése. A kettőnek voltaképpen semmi köze egymás
hoz. Meg kellene tanulni külön kezelni a két fogalmat, 
de ez egyáltalán nem könnyű, mert a bűntudat köd
függönyként fedi el a valóságot. Ennek ellenére valahol 
mindannyian elfogadjuk, hogy a bűntudat nem velünk 
született. Amióta az ember mindennek, amit érzékel, 
az okát és célját keresi, próbálja megtalálni a bűntudat 
érzésének eredetét is. Mindaddig, amíg ismeretek hiá
nyában nincsen lehetősége a pszichikai jelenségek he
lyes összefüggéseinek meglátására, légből kapott, misz
tikus magyarázatokat talál. Erre alapot ad a gyermeki 
gondolkodás sajátossága, amely hosszú időn keresztül 
nagyon bizonytalanul választja el a fantáziavilágot a 
valóságtól. Ebben a gondolkodásban bizonyosságnak 
számít az, hogy a fájdalmat okozó negatív események 
bekövetkezése az ember felelőssége és bűne.

Öt-hat éves korunkig olyan világban élünk, amely
ben az ok és okozat összefüggése ingatag, homályos és 
pontatlan: sokszor nem tudni, egy-egy eseménynek mi 
az oka. Ráadásul egy bizonyos mágikus gondolkodás- 
mód folytán ekkor még abban a hitben élünk, hogy a 
gondolatainkkal változásokat idézhetünk elő a valóság
ban. Gondolkodásunk rendszere tehát alkalmas a mí
toszteremtésre, amihez az alapot egy kezdetleges gon
dolatrendszer képzeletvilágából meríti. Ezt szem előtt 
tartva könnyebben követhető, hogy miért tartozik bele 
a gyermeki észjárásba az a gondolat, hogy eredendő 
bűnnek lennie kell. Minden kisgyermek számára, a rá 
jó néhány évig jellemző gondolkodásmódból, valamint 
a fizikai és mentális aránytalanságból adódóan, amely
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közte és a „mennyezetig”, az „égig érő” felnőttek közt 
fennáll, van egy Isten-apa és egy Istennő-anya, akik 
előtte ismeretlen normák szerint viselik gondját és ne
velik. Ez a nevelés javarészt ismeretlen mibenlétű sza
bályszegések elfojtása és büntetése. Abban a hosszú idő
szakban, amikor már van valamilyen öntudatunk, de az 
oksági összefüggések jó részét még nem fogjuk fel, meg
esik, hogy olyan „bűntettekéért bűnhődünk, amelyek
-  megélésünk alapján -  hirtelen fakadnak a semmiből, 
vagy homályosak. Csak annyit veszünk észre riadtan és 
tanácstalanul, hogy valamivel, „ami tőlünk függ” meg
bántottuk a szüleinket, kiváltottuk a haragjukat.

Egy kisgyerek óhatatlanul szabályt sért, csak nem 
tudja. Mint mondtuk: tökéletlensége és alkalmatlansága 
a környezet szabályaihoz való alkalmazkodásban vele
született, mindent meg kell tanulnia, honnan ismerné 
hát a szabályokat, amiket elvárnak tőle. Kénytelen a 
maga sajátos gondolkodási modellje szerint magyará
zatot keresni a frusztrációkra és a büntetésekre, vagyis 
nemzedékről nemzedékre újra és újra átélni valamilyen 
titokzatos eredendő bűn mítoszát.

Ez az újra és újra megtapasztalás nem kerülhető el. A 
legjobb szülőknek is kondicionálniuk kell a fejlődő sze
mélyiséget a kulturális és a túlélési normák betartására. 
Másfelől, ha egy gyereknek rosszak a szülei, ő ezt nem 
tudhatja, ugyanis jó néhány évbe telik, míg képes lesz 
ilyen értékítélet megfogalmazására: a szülők (az „Iste
nek”) mindig jók, aki rossz, az csak ő lehet. Gyermek
ként, hosszú éveken át a szabályszegés és a frusztráció 
mindennapi tapasztalatunk. Az eredendő bűn fogalma 
azért általánosan elterjedt, mert a fejlődő személyiség
ben jelenlevő élmény is általános.

A bűntudatot tehát megtanuljuk -  nem genetikailag 
átörökített tulajdonságról, személyiségjegyről van szó. 
Tanítóink pedig nem mások, mint a szüléink: azok a fel
nőttek, akiket „Istenként” élünk meg, hiszen az életünk 
függ tőlük abban a korban, amikor -  fejletlenségünk 
következtében -  még egyedül képtelenek vagyunk ön
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magunk ellátására. A szó legszorosabb értelmében kép
telenek vagyunk a fennmaradásra.

A bűntudat megélése egyrészt elkerülhetetlen a sze
mélyiségfejlődés során, másrészt pedig bűntudatot kel
teni a gyerekben nem mindig negatív hatású. Sőt, ha 
tudatosan teszik -  odafigyelve a bűntudatkeltés inten
zitására -  egyenesen pozitív hatású, ugyanis hozzájá
rul az önmagunkról és a bennünket körülvevő világról 
alkotott tudat fejlődéséhez, illetve a társadalmi tudat 
alkotóeleme lesz. Az ilyenfajta bűntudatkeltésnek ér
zelmi tekintetben az a jellemzője, hogy az önbecsülés 
pillanatnyi megcsappanásával jár ugyan, de később tu
datos belátáshoz vezet. Rendszerint ez történik a jogos, 
mértéktartó és idejében történő szülői dorgálás követ
keztében -  például egy megérdemelt rossz osztályzat 
vagy akár egy hanyagul, rosszul elvégzett feladat miatt. 
Fájdalmunk, zavarunk és szégyenkezésünk ilyenkor 
általában nem lépi túl a megengedett határokat; belát
juk, hogy hibáztunk, elhatározzuk, hogy ilyet máskor 
nem teszünk, és ettől úgy érezzük, felnőttebbek lettünk. 
De ha a szidás durva agresszió, aránytalan és rosszkor 
történik, nagy fájdalmat okoz és szégyenkezést vált ki, 
és az önbecsülés szertefoszlik anélkül, hogy bármiféle 
belátás tudatosodna.

A szülők kezében van az a tudattalan és sokarcú ha
talom, hogy a bűntudat felébresztése révén felkeltsék, 
és egyre növeljék bennünk a bizonytalanságot, máskor 
pedig épp azt a bizonyosságot, hogy önhibánkból ki
folyólag alkalmatlanok vagyunk arra, hogy sikeresen 
megbirkózzunk a különböző élethelyzetekkel. A suly
kot gyakran el lehet vetni -  és ez sajnos meg is törté
nik -, aminek eredménye a kóros, neurotikus bűntu
dat kialakítása ahelyett a normális bűntudat helyett, 
ami amúgy is súlyt mindannyiunkat, és már magában 
is szenvedést és veszélyes agresszivitást okoz. Ha nem 
vagyunk tudatában, milyen romboló ereje lehet az ilyen 
szülői viselkedésnek, amitől a gyerekeinknek bűntuda
tuk lesz, gyógyíthatatlan pszichés sérüléseket okozunk
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nekik, mert a bűntudatkeltés a leghatékonyabb eszköz 
arra, hogy valakit önbecsülésében megsebezzünk.

Bűntudatkeltés, és ami velejár

A bűntudatkeltés az a módszer, amelyet -  rendsze
rint tudattalanul -  arra használnak, hogy valakivel azt 
éreztessék, hogy hibázott. Célja az, hogy ellenőrzés, 
uralom alá vonják a másikat, miután pszichológiailag 
meggyengítették, és kételyt ébresztettek benne saját ér
tékeit és képességeit illetően. Eszköze főként a fizikai 
vagy a verbális agresszió, a megsemmisítő vagy sértő 
kritika, de akár a mimika is, az elfordulás, a figyelem
megvonás, a gúny, vagy éppen egy apró megnyilvánulás, 
ami mindezt a célt szolgálja. Összességében destruktív, 
romboló módszer, ha mégoly gyakran alkalmazzák is a 
gyerekekkel szemben és -  ritka kivétellel -  szinte min
den párkapcsolatban.

Azért veszélyesek a gyerekkori bűntudatkeltések, 
mert felébresztik az anyától való elszakadási -  szepa
rációs -  szorongást. Ezek a csecsemőkori szorongások 
képezik pszichés szenvedéseink alaprétegét, és csak az 
ezeken való határozott túllépés, ezek legyőzése teszi 
lehetővé a pszichés egészség elérését. A bűntudatkelté
sek azok közt a tényezők között vannak, amelyek -  a 
szeparációs traumákkal, a fenyegető apákkal és rideg 
anyákkal együtt -  gátolják, vagy teljes egészében meg 
is akadályozzák ennek az állapotnak az elérését. Minél 
intenzívebbek a tudatos, vagy nem tudatos, szándékos 
vagy nem szándékos bűntudatkeltések a gyerekkorban 
a szülők vagy a tekintélyszemélyek részéről, annál in
kább rögzül bennünk, leendő felnőttekben a bűntudat. 
Kisebbrendűségi érzésünk magva talajba kerül.

A bűntudatkeltés nagyon korán elkezdődik mind
annyiunk életében, legyen szó egészséges vagy kóros 
bűntudatról. Szüléinktől megtanuljuk, hogy aztán 
szülőként továbbadjuk. Ez a generációról generációra 
való továbbadás eredményezi azt, hogy sok olyan fé-
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leimet, szorongást, előítéletet, fájdalmat, megaláztatást, 
szégyenérzetet, kisebbrendűségi érzést stb. juttatunk 
tovább, amelyek azután felmérhetetlen gyötrelmek
kel terhelik meg mindennapi életünket. Olyanokkal, 
amelyeknek semmi közük a külső valósághoz, de annál 
nagyobb a belső világunkhoz. Életviteli nehézségeket 
okoz, amiket legtöbbször úgy racionalizálunk, hogy a 
„sors keze”.

A bűntudatból fakad az időnként megjelenő nyo
masztó halálfélelem és a betegségektől való arányta
lan félelem is. Ezeket a pszichés zavarokat, kínokat a 
bűntudattal összefüggő két ok váltja ki. Az egyik ok az, 
hogy minden hibáztatás szeretetmegvonással jár, amit 
kisgyerekként úgy élünk meg, mint elhagyatással és ha
lállal való fenyegetést, és ez az érzés marad meg később 
a bűntudatban. A másik ok az, hogy a nagy sebet ejtő 
hibáztatások gátolják önálló fejlődésünket, és akara
tunk ellenére a szülők nézeteitől való túlságos függőség 
állapotában tartanak bennünket.

Ahogyan növekszünk, és képessé válunk arra, hogy 
a saját szemünkkel is megfigyeljük a valóságot, más 
következtetésre jutunk, mint a szülők. Ekkor azonban 
megriadunk attól, hogy valóra váltsuk vágyainkat, el
képzeléseinket, mert azok szabályszegést jelentenek az 
értékrendszerünkbe beépült szülői tiltások, rosszallások 
miatt. Kénytelen vagyunk hát letenni róluk, vagy csak 
részben kiélni őket, így próbálva gyötrelmes kompro
misszumot kötni a szülői elvárások és saját világszem
léletünk között. Ez az állapot -  a kiéletlen élet -  a sze
mélyiség részleges kipusztulása, ami megidézi a halált, 
mint a nemlét érzését. A bűntudat esetleges feloldása a 
betegségektől való aránytalan félelem és a halálfélelem 
eltűnéséhez vezet, vagy legalábbis kellően kontrollálha- 
tóvá válnak ahhoz, hogy a személyiség önmagával meg
békélve, jól éljen.

A bűntudat a felelős a túlzott, már-már neurotikus 
szeretetigényért is. A kóros szeretetéhségről már koráb
ban is szóltunk. Az élettársak nagyon gyakran tetemes
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időt töltenek azzal, hogy felhánytorgatják egymásnak: 
a másik nem tud eléggé szeretni, nem veszi figyelem
be igényeiket... Ezt az érzést a mindkettőjükben meg
lévő bűntudat váltja ki. Tudatalattinkban ugyanis mi
nél inkább meg nem felelőnek érezzük magunkat egy 
kapcsolatban, annál inkább elvárjuk a párunktól azt a 
mindenre kiterjedő figyelmességet, azt a megbecsülést 
egyéniségünk iránt, amire gyerekkorunkban annyira 
áhítoztunk, de nem tudtuk megkapni. Csakhogy ezek 
az igények -  amiket csak mások elégíthetnek ki -  fel
nőttkorra képtelenné és irracionálissá válnak. Ha a szü
lők kudarcot vallottak -  holott egyedül nekik lett volna 
lehetőségük és feladatuk kielégíteni ezeket az alapszük
ségleteket - , szinte biztos, hogy más valaki már nem 
tudja betölteni ezt az űrt, már csak azért sem, mert 
ennek a más valakinek is ugyanúgy megvannak a régi 
teljesületlen vágyai, és ő is követeli azt, ami neki jár. A 
kölcsönös vágyakozás így elkerülhetetlenül meghiúsul. 
Ettől pedig erősen neheztelünk partnerünkre. A remény 
helyébe, hogy egyszer mégiscsak megkapjuk azt, amire 
vágyunk -  szeretetet, odafigyelést, elfogadást -  a düh és 
az agresszivitás lép, ezek pedig kölcsönös hibáztatásban 
jutnak kifejezésre, egyfajta ördögi körben mind maga
sabbra helyezve saját önbecsülésünket, és egyre lejjebb 
szorítva a másikét.

Ugyanazokat a fegyvereket használjuk hát partne
rünkkel szemben, amelyeket velünk szemben használ
tak gyerekkorunkban: az aktív neheztelés addig tart, 
amíg a partnerek nem adják fel. A feladás sajnos ritkán 
adódik a probléma belátásából, a felnőtté, éretté válás
ból. Sokkal gyakoribb, hogy a feladás indítéka a kifára
dás, elfásulás, és ettől kezdve a kapcsolatra a lappangó 
neheztelés csendje borul.

A bűntudatról, ami legtöbbször jó mélyen a tudattala
nunkban van elfojtva, gyakran akkor kezdünk tudomást 
venni, vagy akkor kezdünk kutatni utána, amikor a hétköz
napokban felmerülő elvárásokkal kapcsolatban döntéseket 
kell hoznunk. Ha az elhibázás érzése nyomaszt bennünket,

113



nem engedhetjük meg magunknak, hogy tévedjünk, mert 
a bűntudat további fokozódása elviselhetetlenné válik szá
munkra. A bűntudat eredményezi azt az érzést, hogy má
sok mind tehetségesebbek tőlünk, jobb, tartalmasabb az 
életük. A felnőtt embernél ugyanis a bűntudatba beletar
tozik az irigység érzése is. Az irigység gyötrő vágyakozás 
valamire, ami másoknak van. Nem a vetélytárs elpusztítá
sának vágya, hanem az ő jó tulajdonságai utáni sóvárgás. 
A kisgyereknél, aki tehetetlenül születik bele egy olyan vi
lágba, ahol már ott vannak a nagyok, elkerülhetetlen ez az 
érzés. Nem kell azonban abban a hitben élnünk, hogy amit 
a kisgyerek és a bűntudattal terhelt felnőtt akar és irigyel, 
azok csak tárgyak. Valójában a mások képességeire, ügyes
ségére, létezésmódjára vágyunk. Ezért érezzük szükségét 
annak, hogy kisgyerekként felépítsük azt az önbecsülést, 
amit közvetlen környezetünktől kaphatunk. A túlzásba 
vitt hibáztatás a szülő-gyerek kapcsolatban azonban aka
dályozza ezt az építkezést, és az irigység krónikussá válik.

Az irigység mellett a kóros féltékenység is a bűntudat 
eredménye. Ha valaki, akit szeretünk hűtlenné vált hoz
zánk, természetes, hogy szenvedünk. De a valódi félté
kenység nem más, mint a megcsalatástól való folyama
tos félelem, aminek indítéka nem más, mint kételkedés 
önmagunk értékességében. A féltékeny ember fejében 
meg sem fordul, hogy a másik esetleg azért csalja meg, 
mert ez a magatartás hozzátartozik annak a másiknak a 
személyiségéhez: a megcsalatás lehetőségét tudattalanul 
mindig önmaga értéktelenségének tulajdonítja. A félté
kenység egy olyan Én félelme a kudarctól, amely nem 
becsüli meg magát eléggé. A talajba jutott kisebbrendű
ségi érzés magva kicsírázott.

A bűntudat kényszeres vágyat kelt arra is, hogy 
mindenkinek a kedvében járjunk, mert elviselhetetlen 
számunkra a gondolat, hogy valakinek rossz véleménye 
lehet rólunk. Minden egyes kommunikáció után ott 
marad bennünk a nyomasztó kétely, hogy esetleg vala
mi kifogásolhatót vagy bántót tettünk, vagy mondtunk. 
Van, hogy órákig vagy napokig rágódunk azon, hogy
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esetleg valaki haragudhat ránk, vagy rossz vélemény
nyel lehet rólunk valamilyen jelentéktelen dolog miatt. 
Ugyanakkor közvetett vagy közvetlen úton elismerjük, 
hogy felnézünk, jó véleménnyel vagyunk azokról, akik 
nyersek és agresszívek velünk szemben, és nem törőd
nek mások véleményével. Ez az érem másik oldala: ro
konszenvesnek, csodálatra méltónak találjuk azokat, 
akik nem törődnek velünk, de mi nem tudjuk ezt utá
nuk csinálni. Az irigység így aztán sohasem oldható fel. 
Sőt, egyfolytában ügyelünk arra, nehogy negatív reak
ciókat váltsunk ki másokban.

A felnőttkorra is megmaradó jelentős mindenhatóság
érzésünk szintén a bűntudat eredménye. Az a meggyőző
désünk, hogy minden vágyunk teljesülhet, vagy egyenesen 
maguktól valóra válnak. Ennek az érzésnek a gyökerei egé
szen az újszülött korig nyúlnak vissza. Újszülöttként csu
pán két kívánságunk van: a tej és az anya közelsége, ezek a 
vágyak pedig általában teljesülnek, ha kinyilvánítjuk őket. 
Felnőttként már tudjuk, hogy a kívánságot az anya teljesíti, 
de csecsemőként, amikor még nem teszünk különbséget 
önmagunk és környezetünk között, úgy éljük meg mind
ezt, hogy a tej és az anya megjelenését a mi vágyakozásunk 
váltotta ki, és hogy előbb-utóbb minden vágyunk valóra 
válik. Ebből az élményből marad meg bennünk akár egész 
életreszólóan a mindenhatóság érzése, és ha képességein
ket összevetjük a mindenhatóság követelményeivel, óha
tatlanul megjelenik a bűntudat. Felnőttként aztán, amikor 
a mindenhatóság érzése nagyon aktívvá válik bennünk, 
és amikor személyiségünket elárasztják a sikereinkről és 
győzelmeinkről szőtt fantáziaképek, ugyanakkor szürké
nek, bűnökkel, félelmekkel telinek, elfogadhatatlannak 
látjuk a mindennapi életet, az azt jelenti, hogy a minket 
ért hibáztatások és kudarcok túlságosan súlyosak voltak 
számunkra.

Ha felnőtt korunkra megmarad a mindenhatóság 
utáni erős sóvárgás, az annak a jele, hogy folytonosan 
menekülni próbálunk a meg nem felelés régről eredő, 
nyomasztó érzése elől.
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A bűntudat gyökerei nagyon mélyek, meglehetősen 
szerteágazóak és szövevényesek. Ha a bűntudat egy
szer kialakult -  aminek lényege önmagunk lebecsülése 
-, velünk együtt növekszik, és mintegy lerakattá válik, 
amibe életünk során mindenféle negatív élmények bele
kerülnek. Mélyen bevésődik, hogy ha valami rossz tör
ténik, annak csakis mi lehetünk az okai, így aztán nincs 
olyan negatív esemény, még ha teljesen és nyilvánvalóan 
független is tőlünk, ami ne ébresztené fel a bűntudatot 
bennünk. Mindennek kialakulásában alapvető szerepe 
annak a szülői attitűdnek van, amely a hibáztatást hasz
nálja nevelési eszközként. A szülői hibáztatásnak van 
egy jellegzetes, egyáltalán nem ritka megnyilvánulási 
formája, amely abból a késztetésből ered, hogy amit a 
szülőnek nem sikerült elérnie az életben, azt elvárja a 
gyerekétől. Az az elvárás, hogy az ember valaki másnak 
a sikere révén alakítson ki jó véleményt magáról, nem 
reális, még ha a saját gyerekünkről is van szó. Örülhe
tünk persze gyermekünk sikerének, de ha megpróbáljuk 
elhitetni magunkkal, hogy ez a siker a mi kiválóságunk
nak az eredménye, akkor ez önáltatás. Az elvárások fo
kozódnak és önmagukat hizlalják. Gyermekként ér
zékeljük, hogy úgy, ahogy vagyunk, sohasem felelünk 
meg a velünk szemben támasztott elvárásoknak. Úgy 
érezzük, hogy sorsunk a bukás, és ez gyakran a folyton 
csalódott szülők boldogtalansága miatti fájdalmunkkal 
is vegyül. így kénytelenül állandó bűntudattal élünk. El
képzelni sem tudjuk, hogy az igazság teljesen más: az, 
hogy elégedetlen szüléink csak azért gyötörnek minket, 
mert tudattalanul a saját önbecsülésüket keresik.

Elutasítás és kollektív bűntudat

Az életben gyakoriak a szülők nárcizmusából faka
dó elvárások, amik nagyon mély gyökerű bűntudatot 
keltenek a gyermekekben. Gyakori eset, hogy a szülő, 
aki sikeres lett az életben, mert szorgalmasan tanult, 
és dolgozott, hajlamos megkövetelni, hogy gyereke az
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iskolában a legjobb tanulók között legyen. Ezzel az el
várással gyerekként tisztában is vagyunk, és igyekszünk 
eleget tenni ennek a kívánságnak csak azért, hogy meg
becsültnek és elfogadottnak érezzük magunkat, de meg
eshet, hogy a tanulás mégsem megy, és súlyos válságba 
kerülünk. Szeretnénk tanulni, de nincs hozzá elég ener
giánk, becsúszik néhány rossz jegy, és otthon szemrehá
nyásokat kapunk. Szorongóvá válunk, és ez még tovább 
csökkenti a figyelmünket. Az újabb szemrehányások, 
tetézve a szülő által kimutatott mélységes csalódottság
gal további szorongást és öngyűlöletet okoznak.

A szülők gyerekeikre kivetített nárcizmusának má
sik formája, amely ugyancsak bűntudatot gerjeszt az, 
amikor a szülő kényszeresen a gyermeke boldogítására 
törekszik. A jelszó: a gyereknek legyen jobb sorsa, mint 
amilyen a szülőnek. Ne legyen beteg, ne éljen át fájdal
mat, ne legyünk korlátozva semmiben, ne érintsék a 
természet és a társadalom törvényei. Ez a magatartás 
általában az olyan szülőkre jellemző, akik nem tudták 
túltenni magukat a múltjukon, az életük során átélt 
traumatikus történésektől: a gyerekkori súlyos hibázta- 
tásokon, nagy szegénységen, a családtól való elváláson, 
üldözött kisebbséghez való tartozáson stb. Szüntelenül 
az a félelem nyomasztja őket, hogy valami bajunk esik, 
hogy szenvedünk. Minden apróság miatt szoronganak, 
és folyton riadalmat sugároznak felénk. Ránk kénysze
rítik túlzott óvintézkedéseiket: védekezzünk a hidegtől, 
melegtől, esőtől, hótól, a fizikai és társadalmi veszélyek
től. Mindettől természetesen szenvedni fogunk, mert 
másmilyennek, nem megfelelőnek érezzük magunkat 
társaink mellett. Mivel pedig a társaink jelentik szá
munkra az egyik legfontosabb viszonyítási pontot, ami
vel a közösségi értékekhez mérjük magunkat, nagyon 
nehéz lesz megfelelő önbecsülésre szert tennünk.

A szülőket saját szorongásuk arra indítja, hogy túl
zásba vigyék az intelmeket, aminek következtében ná
lunk megszaporodnak a szabályszegések -  bűntudat
tal kísérve. Ilyen helyzetben, tevékenységünk minden
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részletében ellenőrzőnként, kifejlődik bennünk az a 
fájdalmas érzés, hogy képtelenek vagyunk egymagunk 
boldogulni. Lelkünk mélyén az a meggyőződés alakul 
ki, hogy semmin se tudunk úrrá lenni. Felnőtt életünk 
vezérmotívuma az lesz, hogy: „Amit tenni készülök, 
az lehet, hogy hiba lesz; amit tettem, az bizonyára hiba 
volt”. Minden gesztusunkkal, minden gondolatunkkal 
szorongásnak és önvádnak tesszük ki magunkat.

A kivetített nárcizmus, a teljesítetlen vágyak alá 
rendelés csírájában öli meg azt, amire szülő és gyerek 
egyaránt vágyik -  a szabad egyéniség és a képességek 
kivirágzását.

A kivetített nárcizmuséhoz hasonló hatásokkal jár a 
szülői hibáztatások legsúlyosabbika: a meg nem erősí
tés. Ez a gyerek bármelyik értékének és személyiségé
nek módszeres és tartós semmibevételében nyilvánul 
meg. A meg nem erősítő magatartások közé tartozik a 
szülőnek az a nevelői attitűdje, hogy folyamatosan bi
zonyítja, hogy sosincs igazunk. Minden párbeszédben, 
szóváltásban fölénk kerekedik: abban a pillanatban, 
amikor úgy érzi, hogy gyerekként valami olyat készü
lünk mondani, amivel megszorongathatnánk őt, témát 
vált, összezavar és letámad minket, felsorolva mindent, 
amit valaha rosszul tettünk, míg végül legyőzötten el
némulunk.

Mások nem bátorítják, nem dicsérik soha a saját 
gyereküket, viszont mindig tudnak valami pozitívumot 
mondani a társaikról -  jobban tanulnak, tisztábbak, 
rendszeretőbbek stb. -, és velük példálóznak. Van olyan 
szülő is, aki sohasem hagyja, hogy gyerekként bármit 
is csináljunk, mindig mindent ő végez el, így adva tud
tunkra, hogy nem értünk semmihez, nem számítunk 
semmit. A másik módszer az, ha a szülő nem vesz tu
domást próbálkozásainkról, ha közeledni akarunk hoz
zá, kérdezni vagy beszélgetni, fizikai közelségbe kerülni 
vele, így válaszol: „Most nem érek rá, majd”. Ez a majd 
pedig soha nem jön el. A meg nem erősítés igen fájdal-
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más akkor is, ha a szülő nem képes az érzelmek kimuta
tására, érzelmileg távol tart bennünket magától.

A meg nem erősítés kevésbé szembeötlő formája 
szintén elterjedt, és jelentéktelennek tűnik, pedig nem 
az. Sok szülő minden adandó alkalommal azt hangoz
tatja, hogy az otthon, ahol az egész család együtt él, 
csak az övék. Ez a kellemetlen tulajdonjogi kijelentés 
egyre gyakrabban hangzik el, és lassan megjelennek a 
generációs konfliktusok. Igaz, hogy néha nem annyira 
kirekesztést jelent, mind inkább a zsarolás fegyvere, de 
a hatás akkor is az, hogy súlyosbítja a már meglévő bűn
tudatot. Gyerekként, amikor ráébredünk, hogy az ott
honunk nem a miénk is, hanem ott időlegesen megtűrt 
vendégek vagyunk, eláraszt bennünket a bizonyosság
hiány, hová is tartozunk, vagy tartozunk-e egyáltalán 
valahová.

Továbblépve, a bennünk megjelenő semmit sem 
számítok érzésének kialakulását, a meg nem erősí
tés drámai felerősödését szenvedjük el, ha gyerekként 
folytonosan vernek minket. Merthogy lám, csakugyan 
semmit se érünk a szüléink szemében. Gyerekként ál
talában nem tudjuk, hogy érünk-e valamit, vagy sem. 
Tudatosan vagy tudat alatt mindig jeleket keresünk, 
amik megerősítik, hogy számítunk, értékesek, fontosak 
vagyunk. A meg nem erősítés annak jelzése, hogy önhi
bánkból nem érünk semmit. A szavakkal történő verés 
még gyakoribb és veszélyesebb, mert a lelki fájdalom 
nem múlik el, legfeljebb elfőjtódik. A meg nem erősítés 
ilyen és hasonló megjegyzésekkel történik a családban: 
„Veled jött a rosszaság a házba, mielőtt megszülettél a 
testvéreid jók voltak.” „Nem is tudom, érdemes-e téged 
iskolába íratni” „Ne maradj sokáig, na, persze téged 
úgysem rabol el senki” „Sikerült a vizsgád? Úgy látszik, 
újabban vajszívűek lettek” A meg nem erősítés olyan 
szülőkre jellemző, akikben nincs jelen az empátia ké
pessége, amit nyilván maguk is így kaptak örökbe. Nem 
veszik észre, hogy megsebzik a gyerekeiket, nem értik 
meg a bánataikat, szorongásaikat. Nem tudják, mi az,
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hogy gyengédség, figyelmesség, a képességek méltányo- 
lása. Teljesen jóhiszeműnek élik meg magukat, mit sem 
tudva arról, hogy valójában milyen a gyerekük, hogy 
olyasvalaki, aki tapasztalatokat és érzelmeket él át. A 
gyerek haszontárgy az életükben, akire igazából sosem 
figyelnek oda. Nem egyszer találkozni meglett korú 
gyerekekkel, akik még mindig szenvednek, mert bár
mit tesznek, nyolcvanas éveikben járó szüleik leszólják, 
vagy semmibe veszik őket, így folyatva a meg nem erő
sítést -  és egy életen át mélyítve bennük a bűntudatot.

Nem lenne teljes a kép a bűntudatról, gyökereiről, 
kialakulásáról, hatásáról és következményeiről, ha nem 
vizsgálnánk meg, hogyan történik mindez a közös
ség, a társadalom szintjén. Mert ami megtörténik az 
egyén szintjén, az megtörténik a társadalom szintjén is. 
Ugyanazok a törvényszerűségek hatnak a kollektív tu
datban is, mint az egyéniben.

Az etnikai, faji, vallási, társadalmi kisebbségekhez 
tartozók ki vannak téve, mint bárki más, a szokásos 
hibáztatásoknak, de náluk a bűntudat a kollektív meg 
nem erősítésből származó elemeket is tartalmazza. Ál
talában elmondható, hogy bármiféle kisebbségi helyzet 
az önbecsülés válságát okozza, abból adódóan, hogy az 
érintettek -  legtöbbször tudattalanul -  elkerülhetetle
nül összehasonlítják a maguk értékeit a többségiével. 
Gyakran szorongás, félelem vagy feszélyezettség kísér 
minden találkozást a többiekkel. A meglevő előítéletek 
csak tovább növelik kételyeiket, milyenségüket illetően. 
Ezért a kisebbség potenciálisan hajlamos arra, hogy sú
lyosabb bűntudata legyen, mint a többségnek. Kisebb
rendűségi érzése pedig mélyebb.

Egy kisebbségi közösségben a gyermekek egyé
ni bűntudatára alapvetően kihat a szülők hozzáállása 
a maguk sajátos helyzetére. A kisebbséghez tartozók 
lényegében három reakció módozatai közül választ
hatnak: elhagyják a sajátosságaikat és belevegyülnek a 
többségbe; megpróbálnak kompromisszumra jutni a 
gyökereik megőrzésének és a vágyaik és a környezet el
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lenségességének kiváltásától való félelem között, a har
madik pedig az, hogy kiállnak a saját identitásukért.

A csoportidentitásról a félelem hatására történő 
lemondás tovább növeli az amúgy is meglevő -  a csa
ládban beépített -  bűntudatot, egyrészt a szülők törvé
nyeinek megszegése miatt, másrészt pedig azért, mert 
az önmegtagadás az önbecsülés csökkenésével jár. Ab
ban az esetben azonban, ha a szülők reakciója önnön 
identitásuk pozitív megerősítésében nyilvánul meg, ez 
enyhíti a gyermek bűntudatát, és nem csak azt, amit a 
kollektív meg nem erősítés okoz, hanem az alatta meg
húzódó általános bűntudatot is. Ha egy kisebbség meg 
tudja találni, és meg tudja élni saját pozitív értékeit -  
ilyen minden közösségnek van, és ami csak az övé -, 
és azt megfelelő jelszavakba tudja önteni, akkor ezek a 
jelszavak az önbecsülés növekedését váltják ki. Ilyenkor 
ugyanis az érintettek a kisebbséghez való tartozást már 
nem mint csökkentértékűséget élik meg, hanem éppen 
ellenkezőleg.

Jelenlegi mentalitásunkban kisebbségi helyzetben 
vannak a nők is, de az ő helyzetük jóval összetettebb, 
ezért meglehetősen nehéz fogalmat alkotni arról, hogy 
részükről milyen magatartás lenne alkalmas bűntuda
tuk csökkentésére. Elmondható azonban -  és itt a pár
huzam az etnikai kisebbségekkel -, hogy a nők szintén a 
kollektív meg nem erősítés áldozatai, ami elterjedtebbé 
és súlyosabbá teszi a bűntudatukat. A régről és mélyen 
gyökerező kulturális előítélet, amiben a nők többsége a 
mai napig tudattalanul osztozik, még bonyolultabbá te
szi önbecsülésük rendszerét. Ebben a bonyolultságban 
meghatározó szerepe van annak a ténynek (is), hogy a 
nők hogyan viszonyulnak saját külső megjelenésükhöz. 
A nőknél a külső gyakrabban válik bűntudat forrásává, 
mint a férfiaknál, ugyanis a nők megfelelő voltát több
nyire a fizikai szépség mércéjével mérik.

Ebből máris adódik, hogy a bűntudat kialakulásá
nak megelőzése érdekében a lányos szülőknek el kel
lene kerülni azt, hogy a külsejére tett megjegyzésekkel
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elkeserítsék a kislányt, sokkal inkább pozitív megerősí
tésekkel kellene növelniük az önbizalmát. Egy nőnek a 
pozitív énkép szempontjából nagyon fontos, hogy kis
lányként a szülei szépnek látják; magára vetítse, hogy 
tetszik nekik, épp abban az életszakaszban, amikor a 
bűntudat kialakul. A nők „plusz” bűntudatát a jelenlegi 
kollektív tudat a maga ellentmondásosságával úgy ger
jeszti, hogy egy időben történő elérhetetlen követelése
ket támaszt velük szemben. Például, elvárja, hogy egy 
nő legyen bájos és nőies, okos és intelligens, modern és 
szexis, de ugyanakkor jó feleség, háziasszony és anya is, 
olyan, amilyet a férje és családja szeretne.

A kollektív hibáztatás a folyamatos meg nem felelés, 
a tökéletlenség érzését tartja fenn. Ha úgy éljük meg, 
hogy a tökéletlenségünk önhibánk eredménye, amit a 
kollektív hibáztatás még meg is erősít -  bűntudatunk 
mélyülése elkerülhetetlen.

A kóros bűntudat rombol az egészséges épít

Mert a bűntudat megélése önmagában is elkerülhe
tetlen a személyiségfejlődésünk folyamán. Odafigyelve 
a bűntudatkeltés intenzitására, láthatjuk, pozitív hatása 
is van, ugyanis hozzájárul az önmagunkról és a ben
nünket körülvevő világról alkotott tudat fejlődéséhez, 
és így a közösségi tudat alkotóeleme lesz. Az ilyenfajta 
bűntudatkeltésnek érzelmi tekintetben az a jellemzője, 
hogy az önbecsülés pillanatnyi megcsappanásával jár, 
a későbbiekben azonban tudatos belátáshoz vezet. Na
gyon gyakran látni azonban a mindennapokban, hogy 
intenzitásában a bűntudatkeltés jóval meghaladja azt a 
szintet, amelynek az eredménye már nem egészséges, 
hanem kóros bűntudat.

Sok szülő -  mert ők is így élték meg valamikor 
gyerekkorukban -  meghatározott céllal bánik rosszul 
gyerekével: hogy engedelmessé, ragaszkodóvá és füg
gővé tegye. Amikor a gyerek valamilyen hibát követ el, 
megfosztják a szeretettől, egy ideig nem néznek rá, nem
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válaszolnak neki, úgy tesznek, mintha ott sem volna, a 
gyerek egyszer csak megpróbál bocsánatot kérni, mert 
a szeretet megvonásának érzése kibírhatatlan számára. 
Ha nagyon kicsi, nem tudhatja, hogy a szülő viselkedé
se csak átmeneti, és ha az esemény hosszúra nyúlik, a 
megsemmisülés, a halálélmény érzése árasztja el. A na
gyobbak heves bűntudatot éreznek. Az ebben a korban 
megélt szeretet megvonása váltja ki felnőttkorunkban 
aztán azt a jelenséget -  kivált szerelmi kapcsolatokban, 
de nemcsak azokban -, hogy sokan, ha úgy érezzük, 
nem törődnek velünk, elutasítanak minket, nem mon
dunk le a kapcsolatról, sőt, annál jobban ragaszkodunk 
hozzá. Az intenzívvé váló bűntudat mintegy mágnes
ként köt bennünket ahhoz a kapcsolathoz, amely már 
csak a fájdalom forrása.

A büntetések különböző formáinak -  amiket gyerek
ként megéltünk, és amiket gyerekeinken alkalmazunk - 
a létjogosultságát az adja, hogy kisgyerekként nagyon 
gyakran lehetetlen szavakkal kell értésükre adni, hogy 
valamilyen viselkedés kerülendő. Értelmi fejlődésünk 
fokozatosan történik, hosszú ideig tart, és ez idő alatt 
még nincsenek jelen mentális képességeink, hogy sok 
fogalmat megértsünk, amiket a felnőttektől hallunk, 
másrészt pedig pszichés életünket olyannyira az ösz
tönök irányítják, hogy ritkán vagyunk képesek jelen
tősebb belső módosulásokon átmenni csupán a szavak 
révén. Ezért némely utasítás csak nem verbális kommu
nikáció segítségével válhat belsőleg feldolgozhatóvá. A 
büntetés pedig ilyen típusú kommunikáció. Itt persze 
arról a büntetésről van szó, amely nem megtorlás, ha
nem az a funkciója, hogy kellő nyomot hagyjon fejlődő 
személyiségünkben ahhoz, hogy ne ragadtassuk ma
gunkat helytelen viselkedésre.

A probléma az, hogy a büntetések gyakran a szülők 
dühkitörései, vagy -  ami még rosszabb -  egy elvakult 
agresszív magatartás részei, ami súlyos károkat okoz a 
kisgyermek személyiségében. Rémületet és bűntudatot 
egyszerre. Ha szülőként azt akarjuk elérni, hogy a gye
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rek kerülje a helytelennek tartott viselkedést, de önér
zetében ne sebezzük meg, akkor a büntetésnek minde
nekelőtt időben kell érkeznie. Közvetlenül a helytelen 
viselkedés után. Ha két esemény között hosszú idő telik 
el, nem válik lehetővé a tudatos belátás, mert a gyer
mekben bizonytalanok az összefüggések. Viszont bűn
tudata alakul ki. A megkésett büntetés tehát csak kárt 
okoz.

A mindennapi életben egyáltalán nem ritkán ta
lálkozni azzal a szituációval, amikor az anya, aki nem 
képes vállalni a felelősséget, rendszeresen azzal intézi 
el a szabályszegést, hogy: „Este, ha apád hazajön, el
mondom neki, mit tettél, majd ő ellátja a bajodat”. Ezzel 
tartós pozitív változást nem fog elérni -  bár ez lenne 
a célja -, viszont hosszan tartó feszültséget, szorongást 
fog a gyerekben okozni, meggyűlölteti az apát, saját ma
gát is, a gyerek pedig ettől a gyűlölettől magányosnak és 
bűnösnek fogja érezni magát. A büntetésnél alapvető, 
hogy a gyerek különbséget tudjon tenni, hogy megért
se, a viselkedése a hibás, nem a személye. A büntetést 
ne kísérje az önérzet szétrombolása, megalázás. A gye
rek mindig megkönnyebbüléssel veszi tudomásul, hogy 
nem szégyenítették meg. Ez az érzés nem csökkenti a 
büntetés hatását, viszont elősegíti a jobb belátást.

Az egészséges bűntudattal építünk, a kórossal tar
tósan rombolunk. Egészséges bűntudat nélkül nincs 
egészséges személyiségműködés, mint ahogy egészséges 
kollektív értékrendszer sincs. Az egészséges bűntudattal 
nincs mit kezdenünk, hozzátartozik az emberi termé
szetünkhöz. A kóros bűntudat viszont romboló hatását 
egész életünkön keresztül kifejti.

Legyőzhető-e a kóros bűntudat? A már elmondot
takból egyértelműen kiviláglik, hogy a bűntudat-beépü- 
lés kezdetének van alapvető és legfontosabb jelentősége. 
A nevelési attitűdökben alkalmazott szülői hibáztatá- 
sok jogossága és intenzitása fogja meghatározni, hogy 
a gyermeki önérzetünk sérül-e vagy sem. Gyermekként 
sokszor ér bennünket olyan erősségű hibáztatás, amely
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nem eredményez viselkedéskorrekciót -  bár ez lenne a 
cél de annál mélyebb bűntudatot kelt. Gyerekként, 
felnőttként egyaránt olyankor élünk át bűntudatot, ami
kor az önérzetünket megsebzik, vagy az énünk kudar
cot vall. Ügy tűnik, ez a fajta válasz megváltozhatatlan 
része az emberi természetnek. De az események, amik 
kiváltják, biztosan nem megváltoztathatatlanok. Példá
ul egy kisgyermek önérzetének szándékos megsebzése 
nem feltétlenül tartozik hozzá a felnőtt, érzelmileg érett 
emberi természethez.

Ahol bűntudat van, ott biztosan lejátszódott önér
zetsérülést kiváltó hibáztatás a személyiségfejlődés so
rán. Hasznos elkerülni ezt a sérülést kiváltó magatartást 
a szülő-gyermek kapcsolatban. Persze olyan ábrándok
ban sem kell ringatni magunkat, hogy a kisgyermek 
énjét megóvhatjuk minden lehetséges kudarctól. De 
rajtunk múlik, hogy ezek száma és súlyossága minél 
kisebb legyen. Pontosabban, a kollektív és egyéni tu
dat fejlődésén múlik, mivel még nagyon távol vagyunk 
attól, hogy kellő figyelmet és tiszteletet tanúsítanánk a 
gyermeki személyiség iránt. Még a Biblia is azt mond
ja, hogy: „Tiszteld apádat és anyádat!” de azt már nem, 
hogy „tiszteld gyermekeidet”.

Ma azt látni, hogy túlságosan belénk ivódott egy 
olyan kultúra, ami abból a tudattalan késztetésből táp
lálkozik, hogy másokat inkább használjunk, mint sze
ressünk. Egy gyermek mindig azért születik meg, mert 
„kell” a szüleinek. De ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy 
a szülők igényeinek kielégítésére kellene őt használni. 
Csakhogy ez nagyon gyakran mégis megtörténik, kö
vetkezésképpen az is, hogy a szülők hibáztató magatar
tást tanúsítanak a gyerekeikkel szemben, amikor azok 
nem hagyják, hogy a szüleik tudattalan nárcisztikus 
céljaikra használják őket. A felhasználás tudattalan cél
jai sokfélék, de szinte mindig összefoglalhatók abban a 
vágyban, hogy szülőként valaki folyamatosan szeressen, 
tiszteljen és becsüljön minket. Ez a vágy persze időről
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időre nem teljesül, ami pedig hibáztató agresszivitást 
kelt a szülőkben.

A felnőttkorba hurcolt kóros bűntudat esetében 
azt látni, hogy ha a bűntudat felismerését nem köve
tik megfelelő lépések, nehezen érhető el gyógyulás. Ez 
mögött az a tény húzódik meg, hogy az érzelem és a 
magatartás egyazon érem két oldala. Ezért a viselke
dés-, a magatartásváltoztatás az a módszer, amellyel 
ma legjobb eredményeket lehet elérni. Ha valaki kerüli 
a sötétet, a társasági összejöveteleket -  tudattalan mély 
bűntudata miatt -, a nálánál különbnek vélt embere
ket, az üzleteket, ahol rámenősek az eladók, ha kerüli 
az olyan helyeket ahol mások szemmel tart(hat)ják, -  a 
félelem crzese stabilan megmarad. Viszontrhá szembe
néz ugyanezekkel a helyzetekkel, akár szenvedések árán 
is, azt tapasztalja, hogy a félelem érzése alábbhagy. Ha 
kellő ideig szembeforduló magatartást tanúsít, a félelem 
érzése visszahúzódik, és nyugodtnak érzi magát azok
ban a helyzetekben, amelyekben korábban félt.

Ha aktív hozzájárulásunkkal megéljük a sikerél
ményt, megéljük azt is, hogy nem vagyunk értéktele
nek. Lassan visszahúzódnak azok a tudatos vagy tudat
talan önvádak, hogy önhibánkból vagyunk elégtelenek, 
alkalmatlanok.

A kóros bűntudat lassan visszahúzódik -  egészséges 
szintre. A kisebbrendűségi érzés pedig enged szorításá
ból.
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A SZÉGYEN



A szégyen olyan rejtett zavara a személyiségünknek, 
amely áthatja egész életünket, szorongást és irányítást 
kifejtve. Előfordul a mindennapi kommunikáció siker
telen lépéseiben, a félreértésekben, az el nem fogadás
ban, amikor megértést várunk, a kapcsolataink elvesz
tése miatt érzett ürességben... Szégyent érzünk, amikor 
nem sikerül valami. És a legalapvetőbb sikertelenség 
az, ha nem sikerül kapcsolatot teremteni más emberi 
lényekkel. A szégyen ugyanakkor alapvető emberi ér
zelem is, amely mindenkiben megtalálható, de amit 
gyakran elnyomunk és figyelmen kívül hagyunk. Mint 
minden alapvető emberi érzést, a szégyent is az elsődle
ges kapcsolatainkban -  anya-gyermek, szülő-gyermek 
kapcsolatban -  kezdjük elsajátítani. Normális esetben 
az anya és a kisbaba tökéletesen egymásra hangolódik, 
hangokból és arckifejezésekből álló, összehangolt kom
munikációt folytatnak. Nagyon gyors az arckifejezések 
kommunikatív tükrözése, aminek eredményeképpen 
az anya és gyermeke sokkal gyorsabban dolgozzák fel 
egymás érzelmi üzeneteit, mint ahogyan az tudatossá 
válna. Már ekkor tapasztalható, hogy amikor az anya 
szándékosan üres arckifejezést vesz fel, a kisbaba le
hangolt és visszahúzódó lesz, ami a szégyen egyfajta 
előzménye. Ugyanakkor, ha a kisgyerek mosolyog, és az 
anya is visszamosolyog rá, a kisbaba ezt úgy éli meg, 
hogy elismerték és válaszoltak neki. Az anya mosolyá
nak melegében jól érzi magát. Az anya mosolya számá
ra azt jelenti, hogy választ tud kapni a környezetétől -  
szeretetet tud ébreszteni az anyában. A kisbaba ekkor 
kezdi érezni a cselekvőképességét -  azt, hogy választ 
tudott kiváltani másokból. Ha nincs válasz -  csak üres 
arckifejezés -, vagy a válasz azt mutatja, hogy a kisgye
rek válaszát nem értelmezték megfelelően, akkor tehe
tetlennek, cselekvőképtelennek és érzelmileg jelenték
telennek fogja érezni magát.

Ez az anyai tükröző szerep segít a kisgyermeknek 
önmagát látnia. Ha az anya a kisbaba szemébe néz, ak
kor „ahogyan néz, az attól függ, ott mit lát”, és mert az
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elejétől kezdve teljes személyiségként gondol a gyerme
kére, a kisbaba, aki az anyja arcába néz, „önmagát látja” 
Amikor viszont ez a nélkülözhetetlen tükröző kom
munikáció elmarad, a kisbabák „néznek, de nem látják 
magukat”. Bár a saját énünk megélésének több oldala 
van, az egyik fontos összetevő biztosan az, hogy érzése
ink szerint a másik (eredetileg az anya) számára kik va
gyunk. Ha a korai beépülő élménytapasztalat az, hogy 
az anya számára nem létezünk, mint igazi személyiség, 
énünk megélésének a valótlanság érzés lesz a szerves 
része.

Ugyanez érvényes a felnőttkori életre is. Egy em
ber ránk mosolyog, és a szeretet energiájának a me
legségét éljük meg. Elismertnek és értékesnek érez
zük magunkat. Ha nem ébresztünk mosolyt, amikor 
vártunk vagy reméltünk egyet, akkor úgy érezzük, 
visszautasítottak bennünket, kisebbek lettünk. Az 
önbecsülésünk lecsökken. Ezzel szemben egy m o
solyt látva magabiztosan haladunk előre, azzal a re
ménnyel, hogy elfogadtak bennünket. Mosoly nélkül, 
vagy egy kifejezéstelen arc láttán elbizonytalano
dunk, habozni kezdünk, és a háttérben megbúvó szé
gyen kerít hatalmába. Ideális esetben életünk korai 
szakaszában elfogadó, örömteli módon lehetőségünk 
van a pozitív ráhangolódásra. Ez nagyon fontos an
nak érdekében, hogy önbecsülésünk már a legkoráb
bi szakaszban stabilan beálljon, csökkentve ezáltal a 
szégyenre való hajlamot.

A szégyen szerepet játszik a személyiségünk formá
lódásában is. Énünk megítélését ugyanis csak mások
kal való kapcsolataink alapján tudjuk alakítani: azáltal, 
hogy megtanuljuk más szemével is látni magunkat. A 
másokkal való kapcsolatunk nem lesz mindig elisme
réssel és szeretettel teli, és amellett, hogy időnként nem 
látják bennünk az egyéniséget, a viszonyulásuk lehet 
helytelenítő és ellenséges, miáltal bennünk az az érzés 
támad, hogy rosszak vagyunk. Megjelenik a sikertelen
ség érzése, a szégyen.
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Szégyen és kapcsolattartás

A szégyen veszélyének kitenni magunkat az azzal jár 
együtt, hogy egy embernek bizalmat ajánlunk fel, megíté
lésünk szerint pedig értékes az, amit másokra bízunk így 
mérlegelnünk kell, és ki kell egyensúlyoznunk a szégyentől 
való félelmünket és a megalázás és visszautasítás veszélyét 
azzal a vágyunkkal szemben, hogy partnerkapcsolatot 
kezdeményezzünk. Ez történik velünk akkor is, amikor 
gyerekként közölni akarjuk érzéseinket szüléinkkel. Az 
ismételt visszautasítás, el nem fogadás, a megvetés, az 
együttérzés hiánya azonban oda vezet, hogy elzárkózunk 
érzelmi szükségleteink közlésétől. Emiatt későbbi életünk
ben következetesen elkerüljük a meghittséget. A túl sok 
szégyen hatására azt a tudat alatti döntést hozzuk, hogy 
többé nem vállaljuk a nyitottság és kitártság kockázatát. 
Elrejtjük valódi énünket.

A szégyen tehát válasz a sikertelenségre és az ebből 
fakadó alkalmatlansági érzésre -  főleg, hogyha sikerte
lenség helyett sikerre számítottunk. Az ilyen pillanatok 
mindig a mások szemével látott sikertelenséget jelen
tik. A szégyenkeltő sikertelenségek sokfélék lehetnek: 
sikertelenség a tanulmányok terén vagy a karrierben; 
sikertelenség abban, hogy egy társadalmi csoport tag
jai legyünk; fontos információk sikertelen feldolgozása; 
státuszszimbólumok, társadalmi és anyagi siker hiánya; 
az érzelmeink kimutatása vagy a testünk feletti kontroll 
elvesztése. A legalapvetőbb sikertelenség azonban az, 
ha nem tudunk együtt érző válaszreakciót kiváltani a 
másikból.

A hatékonyság érzése -  hogy reakciót tudunk ki
váltani másokból -  alkotja az én megítélésének alapját, 
így a hatékonyság a legalapvetőbb formája annak, hogy 
közölni tudjuk szükségleteinket, és meg tudjuk őket ér
tetni elsősorban az anyánkkal, majd később másokkal. 
Ez a felnőtt életben is így van. Ha barátságos vagyunk 
másokkal, akik együttérzést és megértést mutatnak az 
élményeinkkel és nehézségeinkkel kapcsolatban, men
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tesek leszünk a szégyenérzettől; úgy érezzük, valamifé
le folytonosság van a mi és a mások élményei között. 
Szégyent akkor érzünk, amikor a viselkedésünket és 
érzelmeinket rosszallás vagy meg nem értés fogadja, 
vagy úgy hisszük, hogy az fogja fogadni. Ilyenkor úgy 
érezzük, hogy köztünk és mások közt nincs folytonos
ság, egy szakadék tátong, idegenek vagyunk egymás 
számára.

A kapcsolattartásban a szégyen mellett párhuzamo
san gyalo*an megjelenik a bűntudat is, nem lehet min
dig tökéletesen különválasztani a kettőt. Különösen ak
kor nem, ha a kisebbrendűségi érzés aktívan működik 
bennünk. A szégyen közvetlenül is okozhat bűntudatot. 
Többségünk megéli azt a jelenséget, hogy a pubertás
vagy adoleszcenskorban szégyelljük szüleinket, vagy 
éppen a szülők szégyellnek bennünket, valamilyen hi
ányosságként megélt állapot miatt. Hasonlóképpen 
szégyellhetjük az egész családunkat is képzettség vagy 
kultúra tekintetében, amelynek folytán saját rokonaink 
miatt kényelmetlenül érezzük magunkat és elutasítjuk 
őket. Ez különösen felerősödhet, ha egy, a sajátunktól 
jelentősen eltérő kultúrabeli csoportba vagy társadal
mi rétegbe lépünk be. De szégyent érzünk akkor is, ha 
nagyratörő vágyaink eltérnek a valóságtól, és ez az elté
rés mások számára is látható, vagy ha kiderül, a valódi 
énünk eltér a másoknak az énünkről alkotott képétől, 
legyen az pozitív vagy negatív eltérés. A felismerés, 
hogy a másik ember alábecsülte helyzetünket vagy 
képességeinket, szintén okozhat szégyenérzetet, és za
varba hozhat bennünket ugyanannyira, mint amikor a 
teljesítményünk valóban alatta marad a másik elvárása
inak. Ez a zavart állapot abból ered, hogy elmarad az én 
és a másik közötti folytonosság érzése, mintegy hézagos 
marad az én és a másik összeillesztése.

A másoknak a rólunk alkotott képétől való eltérés 
gyakran kapcsolódik a testhez, a saját testünkről alko
tott képhez. Szégyenre hajlamos emberként gyakran 
kritizáljuk saját testünket, ami erős szégyenforrás a

131



számunkra. A saját test szégyellésének beépülése a ko
rai gyerekkorban történik, amikor a szülők szándéka, 
hogy meghatározott tulajdonságokkal rendelkezzünk, 
elsőbbséget élvez saját identitásunk felett. így erős nyo
más nehezedik ránk annak érdekében, hogy a szülők 
nárcizmusába illeszkedjünk bele, megtagadva saját 
fejlődésbeli késztetéseinket. Mivel így nem alakulhat 
ki a valódi énünk, testünk megélésében folyamatosan 
elsődleges szerepe van a másoknak rólunk -  testünk
ről -  alkotott képe. A testünk pedig elárulja az énünket, 
amennyiben a másik számára létezik -  márpedig léte
zik, mert mások látnak és néznek bennünket. Valójában 
fizikailag folyamatosan tudatában vagyunk testünknek, 
mégpedig nem ahogyan az számunkra, hanem ahogyan 
az a Másik számára létezik. Gyakran mondjuk, hogy a 
szégyellős ember „zavarba jön a testétől”. Valójában nem 
jöhetek zavarba a saját testemtől, ahogyan én azt meg
élem, attól a testemtől jövök zavarba, ahogyan az Má
sik számára létezik. Az eredeti Másik természetesen az 
anya -  és a szégyenre hajlamos emberek úgy érzik, hogy 
a testük az anyjukhoz tartozik, ezért gyűlölt tárgy.

A szégyen egy sajátos területe a testtel kapcsolatban 
a szexualitáshoz fűződik. A szexualitás, lényegéből adó
dóan közel áll az énhez, amely nem válhat nyilvánossá 
anélkül, hogy ne okozna bizonyos fokú szégyenérze
tet -  vagy ha nem ébred szégyen, úgy érezzük, vala
mi fontos hiányzik. Nem ritkán találkozni a szexuális 
önkielégítéshez fűződő szégyennel, amely távolról sem 
mindig kapcsolatos a hozzá kapcsolódó fantáziákkal. 
A mindennapi életben inkább azt látni, hogy szemé
lyiségünkben a késztetés, hogy saját testünkhöz fordul
junk örömteli stimulációért magányérzetből és érzelmi 
ingerhiányból ered. Saját testünk szexuális izgatását 
önfüggőségnek vélhetjük, amihez a gyengeség és így 
a szégyen kapcsolódik. Túlzott jelenléte egy másik em
berrel való szexuális viszony létesítésére való képessé
günk hiányát jelezheti. A szexuális önkielégítés, amely 
alapvetően nem társas, hanem magánjellegű tevékeny

132



ség, elkerülhetetlenül szégyent okoz, ha feltárul mások 
előtt. Az örömszerzésnek ez a formája az egyetlen te
vékenység, amelyet természeténél fogva nem osztunk 
meg másokkal.

A szülők gyakran akadályozzák a gyerek teste szexu
alitásának felfedezésére irányuló törekvéseit. A testtel, a 
szexualitással kapcsolatos szégyen gyakori forrása a szo
rongást vagy rosszallást kifejező negatív szülői reakció 
a gyerek nemi felfedezései és játékai láttán. Amikor az 
anya helyteleníti a gyerek saját erotikus próbálkozásait, 
a gyerek számára ez az egyik első nárcisztikus sérülés. 
A „csillogás az anya szemében”, amit a gyerek önképe 
alapjának tekint, eltűnik a helytelenítő anya szeméből, 
ha a gyerek magával játszik. Ez lerombolja a gyerek saját 
tökéletességéről alkotott képét, és örömének forrása -  
kellemes testi érzetei -  szégyenhez vezetnek.

A testhez, valamely szervéhez kapcsolódó szégyen 
mellett a depressziós állapot egyik fő érzelme a szé
gyen. Ha jobban megfigyeljük, hogy mi foglalkoztatja 
a depressziós embert, nem nehéz észrevenni, hogy újra 
és újra valamilyen szégyenteli eseményről töpreng. A 
depressziós személyiség jellemzője a sértésekre, a meg
aláztatásokra, bírálatokra és a csalódásokra való érzé
kenység. így a depresszió egyfajta nárcisztikus zavar, hi
szen az énkép és az önbecsülés bizonyossága sérül meg, 
azaz válik bizonytalanná.

A depresszió, mint tudjuk, mindig válaszreakció 
egy veszteségre, de a veszteségben megjelenő szégyen
nek és magaláztatásnak is jelentős szerepe van. Ha egy 
kapcsolat véget ér, fájdalmat érzünk a másik elvesztése 
miatt, de ezenkívül nárcisztikus sérülést is elszenve
dünk -  a sikertelenség és az ebből eredő alkalmatlanság 
érzése miatt -, ezért megjelenik a szégyen, a megaláz
tatás érzése és az önbecsülésbeli károsodás. Van, hogy 
következetesen el akarjuk kerülni az ilyen sérüléseket, 
ezért mindig mi magunk vetünk véget kapcsolataiknak, 
aminek eredményeképpen sorozatos visszautasítókká
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válunk. Visszautasításunkkal nárcisztikus traumát oko
zunk másoknak, miáltal azok depresszióba süllyednek.

A visszautasítás szégyent hord magában. A szégyen 
haragot és utálatot kelt azzal az énnel szemben, amely 
a szégyen tárgya. Emiatt az önbecsülés csökken, és de
pressziós állapotba zuhanunk. Ilyen állapotban aztán 
még kevésbé érezzük magunkat szerethetőnek és kívá
natosnak. A szégyen, a harag, az önutálat, a csökkenő 
önbecsülés, a depresszió és a további szégyen kóros 
körébe kerülve -  a negatív visszacsatolás egyre foko
zódó hatására -  az érzékeny személyiségünket öngyil
kossághoz vagy egyéb önpusztitó tettekhez vezetheti el. 
Ilyenkor tudatában vagyunk annak, hogy romló pszi
chés állapotunk miatt egyre kevésbé leszünk vonzóak 
és kívánatosak, ez pedig növeli szégyenérzetünket. Így a 
szégyen szégyent okoz, és a szégyen ellenszere csak egy 
másik ember empatikus és szeretettel teli válasza lehet. 
Ha szerencsések voltunk és gyerekkorunkban elég sze- 
retetet és együttérzést kaptunk, képesek leszünk ezek
hez a magukévá tett élményekhez visszanyúlni és em
pátiát találni saját magunk számára. Azoknál, akiknél 
ez elmarad, a szégyen korlátlanul növekedhet.

Azt tapasztalni, hogy a depresszióra hajlamos embe
rek egy része szigorú és merev, szégyent ébresztő felet
tesének hatása alatt él. ő k  gyerekkorukban azt tanulták 
meg -  azaz tanították meg velük -, hogy a sikertelenség 
vagy a lázadás a szeretet megvonásával jár. A felnőttkori 
minta ezután a gyakori változás lesz a magukba épített 
szülői elvárásoknak való megfelelés és a szenvedélyes 
lázadás között. Például egy fiatal nő olyan környezetben 
nőtt fel, amely a nőktől gátlásos és szerény viselkedést 
várt el. Gyakran hosszú ideig meg tudott felelni ezeknek 
az elvárásoknak, de időnként, ellenállhatatlan kényszer 
kerítette hatalmába, hogy felrúgja a hagyományos élet
vitelt, szexuális kapcsolatokba bocsátkozott, egyik part
nert a másik után váltotta. Amikor ez az időszak véget 
ért, depresszióba esett és súlyos szégyenérzése támadt,
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és az önmaga felett érzett szégyenkezés mellett még azt 
is érezte, hogy a családjára is szégyent hozott.

A depresszióban nem egyszer megtörténő önrom
boló tevékenység -  pl. öngyilkossági kísérlet -  sokszor 
arra irányuló kísérlet, hogy a depressziós ember elkerül
je a visszautasítás miatti tehetetlenség és szégyen érze
tét. Ilyenkor a depresszió az énkép védelmére irányuló 
próbálkozás. Ráadásul a depressziós ember a környe
zet negatív megítélésével is szembetalálja magát, mely 
ítélet szerint depressziósnak lenni szégyen. A szégyen, 
ha kifejezetté válik, lelki pusztaságot hagy maga után, 
amelyben az önbecsülés teljesen megsemmisül. Az en
nek következtében a személyiséget elárasztó értéktelen
ség, alkalmatlanság, tehetetlenség, kitaszítottság érzése 
teljességgel elviselhetetlen, ami tovább fokozza az ön
romboló késztetéseket.

A szégyen segít

Mindenek ellenére a szégyen, ahogyan a bűntudat 
is, alkalmazkodási funkciót tölt be a mindennapi éle
tünkben.

A mindennapi élethez szükséges alkalmazkodás 
alapeleme a másokkal való kapcsolattartás. Ha hiányzik 
a szégyenérzetünk, nehézségekkel fogunk szembenézni 
a másokkal való kapcsolatainkban. Felvehetünk olyan 
viselkedésformákat, amelyek ütköznek a közösségi nor
mákkal, így társadalmi kirekesztéshez vezetnek, ami 
egyet jelent a szűkebb-tágabb környezet, a társadalom 
támogatásának és védelmének elvesztésével.

A szégyen a társadalom egyik eszköze saját normá
inak és értékeinek fenntartására. Ezek megsértésének 
egy jelzése. Megvédi személyiségünk integritását és 
jelzi, ha megtámadnak vagy kihasználnak minket, meg 
azt, ha az önbecsülésünket nem sikerül megtartani. A 
bűntudat jelzi, ha megsértettünk másokat és bünte
tésre számíthatunk. Mind a szégyen, mind a bűntudat 
mindennapi társas jelzések, amelyek nélkülözhetetle

135



nek a családon majd az azt követő közösségeken belüli 
helyünk megtalálásához. Ha a szabályokat áthágjuk, a 
környezet visszajelez, ha képesek vagyunk ezeket a jel
zéseket megérteni, a közösség megtart bennünket. Ha 
nem, a kitaszítás szorongása vár ránk. A szégyen és a 
bűntudat megtanítanak a fájdalmas, de elkerülhetetlen 
próbálgatásos módszerrel arra, hogyan alkalmazkod
junk a tudatosan, vagy nem tudatosan vállalt társadalmi 
szerepeinkhez. De arra is, hogyan befolyásoljunk máso
kat a hozzánk való alkalmazkodásra. Megtanuljuk, mi
kor, hogyan és mennyire legyünk nyíltak: hogyan kezel
jük a másokkal való közelséget és távolságot; hogyan ne 
bántsunk másokat, és hogyan ne bántsanak minket. A 
tapintatot, a társas érzékenységet, az együttérzést mind 
ilyen módon sajátítjuk el.

Megtanulunk embernek lenni azáltal, hogy képesek 
vagyunk látni: amit mi érzünk, azt más is érzi.

A mások szégyene iránti érzékenységünk teszi le
hetővé, hogy jóindulatot tudjunk mutatni, és minimá
lisra csökkentsük mások számára a lehetőségét, hogy 
zavarba jöjjön, kényelmetlenül, kirekesztettnek érezze 
magát a velünk való kommunikációban. A kommuni
káció mindig magában hordozza a potenciális szégyent, 
hiszen a félreértések, félreértelmezések és félreismeré
sek lehetősége folyamatosan jelen van. A szégyenérzet 
hiánya annak a jelzésnek tekinthető, hogy „otthon va
gyunk”, barátok között, a közösséghez tartozva. Szinte 
azt mondhatjuk: a szeretet az, amikor nem kell szégyell
ni magunkat.

Vannak, akik érzéketlenek a szégyen jelzéseire, 
aminek következtében újból és újból kiközösítik őket, 
anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy ez miért 
és hogyan történik meg. Ilyenkor gyakran tapasztalni 
azt, hogy a gyerekkorban sokszor megélt túlzott mérté
kű szégyen miatt a szégyenjelzéseket aktívan visszauta
sítják. Indulatokkal teli, felhangolt állapotban az ember 
levetheti gátlásait, és figyelmen kívül hagyhatja a társa
dalmi normákat és a társas rosszallás jelzéseit. Amikor
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a felhangolt állapot elmúlik, az illető szörnyű szégyen
érzettől szenvedhet, korábbi szégyentelen viselkedése 
miatt. A szégyenjelzések hosszantartó visszautasítása 
viszont betegség kialakulását is eredményezheti: para
noiás állapothoz vezethet. A közvetlen szégyen helyett 
az illető azt érzi, hogy mások üldözik. A szégyenjelzé
seket ezzel kívülre vetíti, mivel eredetük is külső, mások 
reakcióin alapulnak.

Tudatosodik bennünk, avagy sem, a szégyen irányít 
minket a mindennapokban. Segít felismerni, ha valami
lyen tekintetben olyan egyéniséget öltöttünk magunk
ra, ami nem a miénk, ami nem mi vagyunk, ha olyan 
szerepet közvetítünk a környezetünk felé, ami nem a 
sajátunk és nem ismernek fel bennünket, hogy vissza 
tudjunk térni önmagunkhoz. Ahol otthon tudunk lenni 
az önbecsülésünkkel.
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KISEBBRENDŰSÉGI 
ÉRZÉSEINK VALÓSÁGA



Gyakran megtörténik, hogy a mindennapi életben 
olyan feladatokkal találjuk magunkat szembe, amelyek 
meghaladják képességeink határait, amikor úgy érez
zük nem nőttünk fel a feladathoz, amikor visszavonu
lást parancsolunk magunknak a sikertelenség érzésé
nek gyötrelmeivel együtt. Menekülünk valami elől, ahol 
énünknek kellene megnyilvánulnia, bizonyítania, ahol 
fel kellene vállalni önmagunkat. Ehelyett a kisebbren
dűségi érzés fogságába esünk, amit a külvilág felé igyek
szünk a legtökéletesebben racionalizálni. A menekülés 
gyakori formája abban a hajlandóságunkban nyilvánul 
meg, hogy lemondjunk saját énünk függetlenségéről, 
és összeolvadjunk valamilyen önmagunkon kívüli va
lakivel vagy valamivel, hogy ilyen módon próbáljuk 
meg pótolni hiányzó erőnket. A kötelékek keresésének 
legfelismerhetőbb formája az engedelmességben és az 
uralkodás iránti vágyban lelhető fel.

Az engedelmesség iránti vágyunk leggyakoribb 
megnyilvánulása, hogy kisebbrendűnek, gyengének, 
jelentéktelennek érezzük magunkat. Ezek az érzések a 
legtöbbünkben tudatosak, meg is akarunk szabadulni 
tőle, de ez legtöbbször nem jár sikerrel. Folyamatosan 
kisebbrendűnek, megkevesbedettnek érezzük magukat. 
Ezek az érzések nemcsak azt jelentik, hogy nem va
gyunk tisztában hibáinkkal és gyengéinkkel, hanem azt 
is, hogy mindennek tudatában még jobban alább érté
keljük magukat, és különösképpen gyengének és mun
kaképtelennek láttatjuk magukat. Gyakran helyezzük 
magunkat függőségbe rajtunk kívülálló hatalmaktól, 
emberektől, intézményektől vagy akár a természettől. 
Képtelenek vagyunk arra, hogy érvényesítsük akara
tukat, azt tegyük, amit akarunk, inkább behódolunk a 
külső erők valódi vagy vélt parancsainak. Gyakran szin
te teljesen képtelenek vagyunk az „én ezt akarom”, az 
„én ilyen vagyok” érzést megtapasztalni. Számunkra az 
egész élet elviselhetetlenül nehéz dolog, amelyen nem 
vagyunk képesek úrrá lenni, és ellenőrzésünk alatt tar
tani. Szélsőséges esetben azon kívül, hogy megvetjük,
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és külső erőknek vetjük alá magunkat, arra is képesek 
vagyunk, hogy önmaguknak szenvedést okozzunk, ön
magunkra kezet emeljünk.

Többféle formában nyilvánulhat meg ez a hajlam. 
Például, alkalmanként szinte kéjelegve adjuk át magun
kat olyan rémséges önvádlásoknak, amilyenekkel még 
legádázabb ellenségünk sem illetne bennünket. Máskor 
kényszeres rituálékkal és kényszerképzetekkel gyötörjük 
magunkat. De van, hogy hajlamosak leszünk arra, hogy 
megbetegedjünk, tudatosan vagy tudattalanul messi
ásként várjuk a testi megbetegedést. Ilyenkor gyakran 
szenvedhetünk el olyan baleseteket, amelyek meg sem 
történtek volna, ha nem játszik közre a bajt okozó tu
dattalan hajlam. Az én önmaga ellen fordulása gyakran 
kevésbé nyílt és drámai formában is megnyilvánul. Elő
fordul, hogy a vizsga során képtelenek vagyunk vála
szolni a feltett kérdésre, holott a vizsga közben is, sőt 
azután is pontosan tudjuk a helyes választ. Megtörté
nik, hogy olyan dolgokat mondunk szeretteiknek, vagy 
azoknak, akiktől függünk, az irántuk táplált pozitív ér
zéseink és tudatos szándékunk ellenére, hogy azok nem 
tehetnek mást, mint hogy szembefordulnak velünk. Ez 
szinte olyan, mintha valamilyen ellenség tanácsait kö
vetnénk, hogy úgy viselkedjünk, hogy az számukra a 
lehető legkárosabb legyen.

Ezeket a késztetéseket gyakran kifejezetten bete
gesnek és értelmetlennek érzzük. De még gyakoribb, 
hogy racionalizálni próbáljuk ezeket a késztetéseket. Az 
engedelmesség iránti vágyból eredő függést a szeretet 
és a hűség megnyilvánulásaként magyarázzuk meg ön
magunknak és a külvilágnak, a kisebbrendűségi érzést 
pedig a gyengeség, vagy akár az emberi gyarlóság szo
kásos kifejeződéseként igyekszünk bizonygatni. Elen
gedhetetlen szükséglet ez számunkra, mert önmagunk
kal nem tudunk, vagy nem akarunk szembenézni. így 
az egyéni szenvedésünket teljes egészében a megváltoz
tathatatlan körülmények számlájára írjuk. „Az alkal
matlan vagyok, képtelen vagyok, én azt nem érdemiem
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meg, azt nem érhetem el” érzései azok, amelyek uralják, 
vagy inkább irányítják a mindennapi életvitelünket, a 
holnap tervezését. Szinte mindig azt tapasztalni, hogy 
tudatában vagyunk képességeinknek, amelyeket ugyan
olyan tudatosan tagadunk le, amikor azokat meg kellene 
mutatnunk. Énünket csak akkor érezzük biztonságban, 
ha függőségben lehetünk.

Kötelékek keresése

A függőségi kötelék tartalma az uralkodási vágyban 
is fellelhető. Amikor azt akarjuk, hogy mások függjenek 
tőlünk, keressük felettük a korlátlan hatalom lehetősé
gét, amikor azon dolgozunk, hogy mások csupán pusz
ta eszközök legyenek számunkra, amikor szeretnénk 
társainkat kihasználni, meglopni, kifosztani, és belőlük 
minden értékeset bekebelezni -  akkor az uralkodási 
vágy vezérel bennünket. Uralkodni vágyunk mindenek 
felett. Ami gyakran a mások iránti túlzott jóindulat és 
aggódás köntösében jelentkezik. Nyilvánvaló okból az 
uralkodási késztetések kevésbé tudatosodnak, raciona
lizálni igyekszünk őket. A racionalizáció leggyakoribb 
formái a következők: „Azért uralkodom feletted, mert 
én tudom, mi a legjobb neked.” A következő típusa a 
másik ember kihasználásnak leplezését szolgálja: „ Any- 
nyit tettem már érted, hogy bármit elvehetek tőled ”

Ahogyan az engedelmesség iránti késztetésekben 
jelen van, úgy az uralkodási vágyban is jól megfigyel
hető az uralkodni vágyó függősége uralkodása tárgyá
tól. Ha uralkodni akarok, szükségem van arra, akit a 
hatalmamban tartok. Nem lehetek meg nélküle, mert 
saját erőm abból fakad, hogy uralkodok valakin. Ez a 
függőség lehet teljesen tudattalan. Például -  és ezzel a 
helyzettel a mindennapi életben nem egyszer találkozni 
-, ha egy férj uralkodik feleségén, és unos-untalan köz
li vele, hogy bármikor elmehet, amikor csak akar, sőt 
egyenesen örülne neki, ezzel annyira kétségbe ejti fele
ségét, hogy az asszony, saját engedelmesség! vágyai mi
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att, meg sem kísérli, hogy elmenjen. De ha egyszer veszi 
a bátorságot, és bejelenti, hogy elhagyja férjét, mind
kettőjüket meglepetés éri: a férj kétségbeesik, könyörög 
feleségének, ne hagyja őt el, mert nem tud nélküle élni. 
Mivel a feleség -  tudattalan kisebbrendűségi érzésének 
köszönhetően -  amúgy is fél saját akarata érvényesítésé
től, rendszerint hajlik arra, hogy higgyen férjének, ezért 
meggondolja magát, és marad. Ezen a ponton aztán a 
játszma újra kezdődik.

Ez a viszony gyakran jellemzi a szülő-gyermek kap
csolatot is. A szülő birtoklási és uralkodási vágya ilyen
kor a gyermekért érzett, természetesnek tartott, aggó
dás leple mögé búvik meg. A gyermeket aranyketrecben 
tartják, és mindent megadnak neki, egyet kivéve, azt, 
hogy kikerüljön onnan. Ennek aztán az a következmé
nye, hogy a felnövő gyermek szinte retteg a szeretettől, 
mert a „szeretet” számára a rabsággal egyenértékű, azt 
jelenti, hogy folyamatosan megakadályozzák abban, 
hogy önmaga legyen. A kisebbrendűségi érzés így szál 
tovább egyik generációról a másikra.

Mi a közös gyökere az engedelmesség iránti és az 
uralkodási vágynak? Mindkettőben közös az, hogy se
gítenek bennünket abban, hogy szabadulni tudjunk a 
gyengeség elviselhetetlenség érzésétől. Mindkét készte
tés alapja egy nem tudatos összeolvadási -  szimbiózis
-  iránti igény egy másik énnel, amely által mindkét fél 
teljes függőségbe kerül a másiktól. Az uralkodni vágyó
nak épp annyira szüksége van tárgyára, mint az engedel
meskedni vágyónak az övére. A különbség annyi, hogy 
az uralkodni vágyó nem úgy tesz szert a biztonságra, 
hogy hagyja magát felfalni, hanem úgy, hogy ő fal fel 
másokat. Mindkét esetben elvész az én integritása. Az 
engedelmeskedni vágyás esetében egy külső hatalom
mal olvadok össze, és így veszítem el magamat. Az ural
kodási késztetés esetében viszont úgy tágítom énemet, 
hogy másokat teszek saját énem részévé, és így nyerek 
erőt, amivel önálló lényként nem rendelkezem. Mindig 
azért érzünk késztetést a másokkal való szimbiotikus
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viszonyra, mert képtelenek vagyunk elviselni énünk 
különállását. Azt, hogy önálló világunk, akaratunk és 
képességeink vannak. Amelyeket -  a kisebbrendűségi 
érzés függönye mögé rejtőzve -  nem működtetve min
denki szegényebb lesz. Elsősorban persze önmagunk.

A kisebbrendűségi érzés diktátuma eredményeként 
az engedelmesség iránti és az uralkodási vágyat gyak
ran összekeverjük a szeretettel. Ezeket a késztetéseket 
ugyanis -  mint korábban utaltam rá -  szükségszerűen 
racionalizáljuk. Kiváltképpen az engedelmességi vágyat 
tartják a szeretet kifejeződésének. Amikor valaki önma
gát megtagadva mindent megtesz a másik emberért, és 
lemond a vele szembeni összes elvárásairól, akkor ezt 
sokan a „nagy szerelem” példájaként értékelik. Ilyenkor 
úgy tűnik, hogy a szeretet legnagyobb bizonyítéka, ha 
a másik kedvéért teljesen feladjuk önmagunkat. Való
jában azonban ezekben az esetekben a „szeretet” nem 
más, mint engedelmesség iránti vágyódás, és abból a 
szükségletből fakad, hogy összeolvadjunk, szimbiózis
ba kerüljünk a másik emberrel.

Ez a másik ember ilyenkor a tekintélyszemélyt teste
síti meg számunkra, akibe megkapaszkodni szükséges, 
mert „nélküle nincs létezés”.

Szimbiózisban a tekintéllyel

A tekintélyelven működő személyiség hátterében 
azonban szintén az éntől, a gyengeségtől való menekü
lés késztetése húzódik meg, aki a hatalom eszközével 
próbálja megzabolázni, „eltüntetni” kínzó kisebbrendű
ség-érzését. Számára a világban két emberfaj létezik: a 
hatalmasok és a hatalmon kívüliek. A hatalom csodála
tot vált ki belőle, és készségesen engedelmeskedik neki, 
legyen az személy vagy intézmény. Nem azért nyűgözi 
le, mert valamilyen értéket képvisel számára a hatalom, 
csupáncsak azért mert hatalom. A tekintélyelvű szemé
lyiség amint megpillant egy gyenge embert, rögtön tá
madni és uralkodni akar, és meg akarja alázni őt. Egy
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másfajta karakterű embernek eszébe se jutna rátámadni 
egy gyenge emberre, a tekintélyelvűt viszont annál in
kább ösztönzi, minél tehetetlenebb áldozata. Bármilyen 
tekintélyről van szó, állandóan lázong, még az ellen is, 
amely az érdekeit védi. Mások ellentmondásosan vi
szonyulnak a velük szemben szintén tekintélyelvűként 
fellépőkkel szemben: szembeszállnak a tekintély várt
nál gyengébb formáival, de ezzel egy időben szívesen 
engedelmeskednek azoknak a tekintélyeknek, amelyek 
nagyobb hatalmukkal jobban kielégítik engedelmességi 
vágyaikat. A kifelé függetlenségüket mutatók látszólag 
minden más tekintélyt elutasítanak. Látszólag felveszik 
a harcot a függetlenségüket akadályozó erőkkel. Való
jában azonban a szembeszegülésen kívül másra nem 
alkalmasak, mert ott munkál bennük az engedelmeske
dés iránti vágyuk. Amikor olyan változásokat kell vég
rehajtani, amelyekben fel kell vállalni énjüket, akkor -  
kisebbrendűségi érzésüknél fogva -  meghátrálnak.

A tekintélyelvű személyiségnek a mindennapi élet
hez való viszonyát érzelmi törekvései határozzák meg. 
Előnyben részesíti azokat a helyzeteket, amikor szívesen 
vetheti alá magát a sorsnak. Nemcsak a saját életét meg
határozó, hanem a mindennapi élet általános tényezőit 
is elkerülhetetlen sorsként éli meg. Abban a meggyő
ződésben él, hogy az egyik embernek uralkodnia kell a 
másik felett, és hogy szenvedésnek mindig lennie kell. 
Számára mindig léteznek magasabb rendű erők, ame
lyeknek csak engedelmeskedni lehet. A tekintélyelvű 
személyiség a múltat tiszteli; úgy véli, ami egyszer úgy 
volt, annak örökké úgy kell maradnia. Bűn olyasmit 
kívánni, vagy olyasmire törekedni, ami még sohasem 
létezett. Nem képes újat alkotni, amelyben meg kell 
mutatnia, fel kell vállalnia magát. Az új alkotásától a ki
sebbrendűségi érzése fosztja meg, amelytől legtöbbször 
még akkor sem tud szabadulni, ha megpróbálja tudato
sítani azt magában.

A tekintélyelvű személyiség a nála erősebb hatalom
hoz simulva nyeri a cselekvéshez szükséges erőt. Ez a
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hatalom számára örökké biztos, és változhatatlan. A 
hatalom hiánya a szemében a bűn és a kisebbrendűség 
egyértelmű jele, és ha az a tekintély mutat gyengeséget, 
akiben-amiben hisz, akkor az iránta érzett szeretet és 
tisztelet gyűlöletté és megvetéssé változik. A tekintély- 
elvű személyiség bátorsága csak addig terjed, hogy el
viselje, amire a sors vagy valamelyik vezér kijelölte. A 
legnagyobb erény számára a szenvedés zokszó nélküli 
eltűrése, nem pedig az a bátorság, amellyel véget pró
bálna vetni a szenvedésnek. Életelve abban rejlik, hogy 
fenntartás nélkül aláveti magát a sorsnak. Addig hisz 
csak a másik tekintélyben, amíg az képes az irányításra. 
Ez a hite az önmagában való kételkedésből fakad, és ezt 
a kételyt próbálja meg kompenzálni azzal, hogy aláveti 
magát a nálánál erősebbnek.

Menekülés a valóságtól, mert képtelennek érzi azt a 
személyiség felvállalni, még a saját én teljes megszünte
tésének árán is —, ez a kisebbrendűségi érzés minden
napi megnyilvánulása.

A korábban elmondott három menekülési mód mel
lett, a mi kultúránkban van még egy igen elterjedt meg
nyilvánulási formája a függőségbe kerülés keresésének. 
Ez a nagy „ő”-höz való kötődésünk mindenáron való 
megteremtése.

Ebben az esetben választunk magunknak egy ná
lunknál erősebbnek megélt felettes irányítót, akitől vé
delmet várunk, azt, hogy vigyázzon ránk, és akit fele
lőssé teszünk saját cselekedeteinkért. Ilyenkor sokszor 
egyáltalán nem vagyunk tudatában függőségünknek, 
gyakran csak homályos elképzeléseink vannak erről a 
felettes valamiről, amitől-akitől függőségbe helyeztük 
magunkat, amit-akit mágikus segítőként élünk meg. A 
legfontosabb számunkra, hogy ez a segítő folyamatosan 
védjen, segítsen, mindig velünk legyen, és ne hagyjon 
el minket soha. Gyakori, hogy a mágikus segítőt meg
személyesítjük: mint valami elvet vagy valóságos sze
mélyt, például szülőt, férjet, feleséget vagy éppen elöl
járót, főnököt képzeljük el. Ezeket a létező személyeket
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tehát mágikus erőkkel ruházzuk fel. Ugyanez a folyamat 
játszódik le akkor is, ha beleszeretünk valakibe. Kötő
dést igénylőként hús-vér alakban szeretnénk mágikus 
segítőre találni. Ügy éljük meg, hogy a másik személy 
varázslatos tulajdonságokra tesz szert, és olyan lénnyé 
alakul, akihez egész életünkben biztonságosan kötőd
hetünk, akitől egész életünkben biztonságosan függhe
tünk. Az sem változtat lényegesen a dolgon, ha esetleg 
a másik személy ugyanezt teszi. Ez csak megerősíti azt a 
látszatot, hogy kapcsolatunk „igazi szerelem”.

A mágikus segítőhöz való kötődés oka -  a szimbio
tikus egybeolvadás iránti vágyéhoz hasonlóan -  az én 
felvállalására, a személyiség kifejezésére való képtelen
ségünk. A kötődés minőségét és erősségét az határozza 
meg, hogy mennyire vagyunk képesek spontán módon 
kifejezésre juttatni szellemi és érzelmi adottságainkat. 
Azaz attól, hogy amit az élettől remélünk, mennyire 
várjuk el, hogy a választott mágikus segítőnktől kap
juk meg -  anélkül, hogy tennénk valamit azért, hogy 
azt magunk érjük el. Minél inkább így van ez, annál 
inkább eltérünk saját személyiségünktől a segítő meg
személyesítői felé. Ilyenkor nem az lesz a kérdés, hogy 
nekünk magunknak hogyan kellene élnünk, hanem az, 
hogy miképpen manipuláljuk a nagy „őt”, hogy el ne 
veszítsük, s hogyan ösztönözhetjük arra, hogy azt tegye, 
amit mi akarunk, sőt miképpen tegyük felelőssé azért 
is, amiért nem tud felelős lenni.

A segitő manipulálásához különféle emberek külön
féle módszereket alkalmaznak. Egyesek közülünk enge
delmességünket, mások a „jóságunkat”, megint mások 
szenvedésünket választják a manipuláció eszközéül. Ilyen 
esetekben az figyelhető meg, hogy alig van olyan érzésünk, 
gondolatunk, amelyet ne befolyásolna valamelyest a segí
tő manipulálásának igénye. A kisebbrendűségi érzés miatt 
nincs egyetlen pszichés megnyilvánulásunk sem, amely 
spontán a sajátunk lenne. A függőség azonban amellett, 
hogy egyfajta biztonságot nyújt, felkelti a gyengeség és a 
szolgalelkűség érzését is. így, függőségben lévén, hama

147



rosan azt is érezni kezdjük, hogy a segítő rabszolgájává 
váltunk, ezért kisebb vagy nagyobb mértékben megpróbá
lunk fellázadni ellene. De éppen az ellen lázadunk, akitől 
biztonságot és boldogságot várunk. Ezért, ha nem akarjuk 
elveszíteni segítőnket, el kell fojtanunk lázadásunkat. Az 
elfojtással viszont egy olyan ambivalens érzés jelenik meg 
bennünk, amely igencsak megingatja a kapcsolattól remélt 
biztonságot.

Ha a mágikus segítő egy valóságos emberben testesül 
meg, akkor az a csalódás, amelyet a segítő azért okoz ne
künk, a hozzá kötődőnek, mert nem képes megfelelni a 
vele szemben támasztott elvárásainknak, valamint az afe
lett érzett haragunk, hogy rabszolgájává váltunk, állandó 
konfliktusok forrása. Ezek a konfliktusok nagyon gyakran 
válással érnek véget, amit aztán rendre egy másik segítő 
kiválasztása követ, akitől újból azokat az elvárásokat vár
juk beteljesülni, amelyeket az előző segítőtől nem kaptunk 
meg. És ez így ismétlődhet számtalanszor. Nem ismerjük 
fel, hogy kudarcunk nem abból fakad, hogy rossz segítőt 
választottunk magunknak, hanem abból, hogy a segítő 
manipulálása révén olyan dolgokra törekedtünk, amelye
ket az ember csakis saját tevékenysége által érhet el. Még
pedig úgy, hogy nem mond le saját énjéről.

Kisebbrendűségi érzéseink még számos olyan kész
tetés mögött megtalálhatók, amelyek megnyilvánulásai 
első megközelítésben nehezen fedhetők fel. Alaposabb 
elemzéssel azonban mindig megtalálhatók az én-gyen
geség elviselhetetlen érzésének tünetei. A saját gyenge
ségünkből eredő tehetetlenség érzésünket -  más meg
oldásra való képtelenség miatt -  az azt kiváltó tényezők 
megsemmisítésével próbáljuk meg legyőzni. És színre 
lépnek a pusztító, rombolási késztetéseink.

Rombolási késztetéseink és látszatvilágunk

Mindenekelőtt fontos különbséget tenni az ural
kodási vágy és a rombolási késztetések között, annak 
ellenére, hogy gyakran összekeverednek egymással.
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A rombolási ösztön annyiban más, hogy nem szimbi
ózisra törekszik - ami a szadomazohista késztetésekre 
jellemző -  hanem tárgya megsemmisítésére. Ugyanak
kor a destruktív késztetés is az egyén gyengeségének és 
magányosságának elviselhetetlenségéből ered. Ha a raj
tam kívüli világgal szemben teljesen tehetetlennek ér
zem magam, ettől az érzéstől úgy is megszabadulhatok, 
hogy szétrombolom azt a világot. Persze ha a világtól 
megszabadultam, továbbra is magányos és elszigetelt 
maradok, de egy olyan elszigeteltségben, amelyben már 
nem morzsolhat össze a rajtam kívüli tárgyak túlereje. 
A világ megsemmisítése az utolsó próbálkozás arra, 
hogy megmentsem magam attól, hogy a világ őröljön 
fel engem. Az uralkodási vágy célja az, hogy bekebelez
ze a világot, a rombolásé pedig az, hogy megszabadul
jon tárgyától. Az előbbi arra törekszik, hogy az egyént 
azzal erősítse, hogy mások felett uralkodik, az utóbbi 
ugyanezt azzal akarja elérni, hogy megszünteti a kívül
ről jövő fenyegetést.

Társadalmi életünkben az emberi kapcsolatok te
rén mindenütt fellelhetők a rombolási késztetések. A 
legtöbb esetben ez nem is tudatosodik az emberben, 
hanem a legkülönbözőbb módon racionalizálódik ben
ne. Alig létezik olyasmi, amit nem lehetne felhasználni 
valamilyen rombolás igazolására. A kötelességtudatot, a 
szerelmet, a lelkiismeretet, a hazafiságot stb. mind-mind 
felhasználták és felhasználják az emberek önmaguk 
és mások elpusztításának álcázására. Ha nem érhetem 
el, nem tudom megoldani, nem hajthatom uralmam 
alá..., akkor el kell pusztítanom -  így élődik ez meg 
a kisebbrendűségi érzéssel átitatódott, gyengeségétől 
menekülő személyiségünkben. Bármilyen gyenge is az 
énünk, egy utolsó cselekvésre mindig képes -  az életet 
tagadó pusztításra. Tettünkre a magyarázat pedig min
dig adott, mégpedig olyan, amelyben legalább néhány 
ember vagy egy társadalmi csoport hisz -  és akkor az 
már reálisnak is nyilváníttatik. Az értelmetlen rombo
lási késztetések tárgya rendre másodlagos jelentőségű a
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számunkra, hiszen a rombolás igénye olyan mélyre be
épült, hogy mindig sikerülni fog valamilyen pusztításra 
alkalmas tárgyat találnunk. Ha valamilyen oknál fogva 
nem lehet egy másik ember ilyen tárgy, akkor könnyen 
válhatunk saját magunk tárggyá. És ilyenkor önmagun
kat pusztítjuk el... Nincs olyan öngyilkosság, vagy akár 
öngyilkossági kísérlet, amelyben ne lennének jelen in
tenzív rombolási késztetések.

Rombolási késztetéseink közvetlen kapcsolatban 
vannak azzal, hogy személyiségünk mennyire akadá
lyozott képességeink, életünk kiteljesedésében. Abban, 
hogy érzelmi, szellemi képességeinket illetően -  külső 
vagy belső okokból eredően -  ellehetetlenülünk, vagy 
abban, hogy szabadon tudjunk gyarapodni, kifejeződ
ni. Az emberi életnek megvan a maga dinamikája: élni 
és gyarapodni akar, meg akarja mutatni magát. Ha ez a 
késztetés korlátokba ütközik, az élethez szükséges ener
gia felbomlik, és romboló energiává alakul át. Úgy is fo
galmazhatnánk, hogy az életösztön és a rombolási kész
tetés egymással fordított kölcsönhatásban állnak. Minél 
erősebben akadályozott az életösztön, annál erősebb a 
rombolásvágy, és megfordítva: minél több valósul meg 
az életből, annál gyengébb lesz a rombolás ereje.

A rombolás a meg nem élt élet eredménye.
Mindennapi életünk akadályozását célzó egyéni és 

társadalmi körülmények hatására elvakult vágy alakul 
ki személyiségünkben a rombolásra, amely táptalaja 
azon késztetéseinknek, hogy vagy más, vagy magunk 
ellen forduljunk. És a kóros kör itt be is zárul: a kisebb
rendűségi érzés miatt az életet nem lehet teljességgel és 
teljesnek megélni, ami nagy erejű szorongást eredmé
nyez. Ez a szorongás rombolási késztetéseket szül, ami 
az élet ellen fordul. Az én ellen. De talán a rombolás és 
az alkotás közti választás lehetősége mindig rendelke
zésünkre áll. Ha alkotunk, énünk lesz gazdagabb, meg 
a világ, amelyben fontosak vagyunk. Ha rombolunk, a 
világ pusztul el, meg az énünk válik sivárrá.
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Ha a kisebbrendűségi érzést háborítatlanul hagyjuk 
működni -  mert valamilyen oknál fogva nem tudato
sodik -  az én-feladás természetesnek, magától értető
dőnek élődik meg. Az én-hiány eredménye a valóság 
felvállalásának képtelensége, a valóságtól való menekü
lés. Mint korábban láttuk, ez a menekülés úgy történik, 
hogy a személyiségünk vagy lemond egyéni integritá
sáról, tekintélyelvűség mögé menekül, vagy mágikus 
segítőhöz kötődik, vagy másokat pusztít el rombolási 
késztetései által azért, hogy megszűnjön a világ fenye
getettsége. Ilyenkor olyannyira visszahúzódunk a világ
tól, hogy semmilyen saját magunkkal szembeni igény 
nem motivál többé. A környezettel teljesen azonosulva 
megszűnünk saját gondolatokkal, saját érzésekkel, saját 
akarattal rendelkezni. Nem tudatos, kényszeres azo
nosulási vágy kezd el munkálkodni bennünk, veszi át 
mindennapjaink irányítását.

A fogyasztói társadalom azt tartja normálisnak, ha az 
egyes ember megszűnik önálló énnel -  gondolkodással, 
véleménnyel, állásfoglalással stb. -  rendelkezni és teljes 
egészében az elfogadott és támogatott kulturális min
ták felkínálta személyiségmodellt teszi magáévá. Ennek 
következtében pontosan olyanná lesz, mint mindenki 
más, és azt teszi, amit elvárnak tőle. Eltűnik az én és a 
világ közötti ellentmondás, és ezzel együtt a magány és 
a tehetetlenség érzésétől való félelem is. Végiggondolva, 
a kaméleon életviteléhez hasonlítható ez a mechaniz
mus. Ezek az állatfajok olyannyira egybe tudnak olvad
ni a környezetükkel, hogy alig különböztethetők meg 
attól. Aki feladja saját énjét, és automatává válik, mely 
hasonló környezetének sok millió más automatájához, 
már nem kell egyedül éreznie magát, és szorongania 
sem kell többé. De nagy árat, énjének elvesztését adja 
cserébe ezért. És látszatvilágban él, amelyet sajátjának 
fogad el.

Többségünkben az a megélés uralkodik, hogy sa
ját belátásunk szerint gondolkodó, érző és cselekvő 
egyéniségek vagyunk. Mindannyian azt hisszük, hogy

151



egyedi lények vagyunk, hogy a gondolataink, érzéseink, 
kívánságaink saját magunktól származnak. Tömegével 
találkozni viszont azzal, hogy olyan látszatgondolkodás 
uralkodik, amely távolról sem tudatos. Ha megvizs
gáljuk, például a politikával kapcsolatos nézeteinket, 
legtöbbször azt láthatjuk, hogy „saját” véleményként 
többé-kevésbé pontosan beszámolunk arról, amit ko
rábban olvastunk, és meg vagyunk győződve arról, 
hogy mondandónk saját gondolkodásunkból ered. Ha 
szűk közösségben élünk, ahol a politikai nézetek apáról 
fiúra szállnak, akkor a szigorú szülő tovább élő tekinté
lye sokkal erősebben hat a gondolkodásunkra, mintsem 
azt akár csak egy pillanatra is elismernénk. Ugyanez fi
gyelhető meg az esztétikai ítéletalkotás esetében is. Ha 
megnézünk egy híres festményt, azt szépnek, lenyűgö
zőnek látjuk. ítéletétünket megvizsgálva azonban azt 
láthatjuk, hogy a kép semmiféle hatást nem gyakorolt 
ránk, csak azért véljük szépnek, mert tudjuk, hogy el
várják tőlünk, hogy szépnek lássuk. Ha nem így véle
kedünk, az komoly szorongást jelent a személyiségünk 
számára.

A gondolkodáshoz hasonlóan az érzelmek területén 
is megjelennek a látszatérzések, amelyeket sajátunknak 
nyilvánítunk, mégsem belőlünk fakadnak. A minden
napi életben gyakran tapasztalni azt, hogy olyan érzése
ket vagyunk kénytelenek kommunikálni, amilyeneket 
elvárnak tőlünk, jnert ellenkező esetben úgy érezzük, 
komoly veszélybe kerül a kapcsolatunk, munkahe
lyünk, társadalmi státuszunk stb. Ezek a látszatérzések 
legtöbbször nem tudatosulnak bennünk, ezért nem is 
vagyunk képesek belátni, hogy valójában nem önma
gunkat adjuk, hanem egy elvárt szerepet játszunk.

A gondolkodásról és érzésekről mondottak az aka
ratra is érvényesek. Nagyon sokszor találkozni a lát- 
szata^karat jelenségével, amikor sikerül elhitetnünk 

unkkal, hogy az adott döntést mi magunk hozzuk, 
tt az elszigeteltségtől való félelem, az életünket



érintő közvetlen fenyegetés hatására engedelmeske
dünk mások elvárásainak.

A látszatgondolkodás, a látszatérzések, a látszataka
rat megjelenését a kényszeres azonosulási vágy motivál
ja. A látszatvilágot a személyiségünk a kisebbrendűségi 
érzésből eredő én-elvesztés miatt kényszerül felvállalni. 
Ha a saját énünket hamis énnel helyettesítjük, bizonyta
lanná válunk, identitásunk nagy részét elveszítjük. Ah
hoz, hogy az ebből fakadó félelmeinket leküzdhessük, 
alkalmazkodnunk kell, és mások szakadatlan elisme
résére várni. Mivel nem tudjuk, hogy kik vagyunk, azt 
majd megmondják mások -  feltéve persze, hogy meg
felelünk mások elvárásainak. Ha pedig mások tudják, 
hogy kik vagyunk, mi magunk is megtudhatjuk, csak 
hinni kell azoknak a másoknak.

De nem tudhatunk hinni másokban, ha magunkban 
nem hiszünk.

A kisebbségi lét nem kisebbrendűség

Kisebbrendűségi érzéseink kisebbségi létünkben sa
játos formát öltenek. A nagy történelmi változások, mint 
amilyen egy közösség kisebbségként való kikiáltása sa
ját szülőföldjén sohasem maradnak következmények 
nélkül, sem a közösség, sem az egyes ember személyi
ségszerkezetének alakulását illetően. Amikor a szemé
lyiség identitásának érési folyamatába avatkozunk be 
olyan eszközökkel, amelyek a megvonás és megfélemlí
tés üzenetét hordozzák magukban, sérülékeny, létében 
bizonytalan személyiségszerkezet kialakulását segítjük 
elő. A veszély akkor válik reálissá, ha olyanok kezébe 
jutnak ezek az eszközök, akiknek hatalom van a kezük
ben, és olyan célok megvalósítása érdekében használják 
fel, hogy egy közösség tagjait másodrendűekké degra
dáljanak.

Minden közösség, társadalom létezésének, fejlő
désének bizonyos fázisában, a fejlődés ellentmon
dásosságából eredő felgyülemlett negatív érzések,
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indulatok eredményeként megjelenik az igény arra, 
hogy ezektől az érzésektől megszabaduljon. Nos, 
ennek egyik eszköze, lehetősége -  mint ahogyan azt 
már korábban megfogalmaztuk -  az, hogy ezeket az 
érzéseket belevetíti egy másik, általa „bűnösnek” ki
kiáltott közösségbe.

Ilyen közösségi történésnek lett szereplője a vaj
dasági magyarság is az elmúlt évtizedek során. A tri
anoni trauma, az erőszakos leválasztás, a területi el- 
szakítás a nemzettestől olyan szenzibilizált állapotot 
hozott létre a leszakadt közösség identitástudatában, 
amelynek üzenete az volt, hogy tanuljunk meg kicsik 
lenni. Ebben az állapotban pedig mi sem könnyebb, 
mint áldozati báránnyá válni, a többségnek a kisebb
séget bűnbakká nyilvánítani. Ehhez persze saját kul
túrája tolerancia-igenlő mentalitásával is hozzá járult 
ez a magyar közösség. Mert mint korábban már lát
tuk, a bűnbak saját jellegzetességeivel maga is hozzá
járul ahhoz, hogy azzá - bűnbakká -  váljék. A bűn
bak pedig megtanulja, hogy szenvedései akkor nem 
súlyosbodnak, ha betartja a rá szabott viselkedési 
szabályokat. Ezek pedig rendre korlátozó jellegűek, 
a büntetés terhe alatt. A korlátozás legjobb eszköze 
a megfélemlítés, amelynek szinte beláthatatlan az 
eszköztára. A megfélemlített bűnbak-közösség pedig 
kezdi megélni azt, hogy valódi képességei nem va
lódi képességek, hiszen azokat nem fejlesztheti, nem 
kamatoztathatja, tehát neki kevesebbje van, mint a 
többségi közösségnek. És megjelenik a kisebbrendű
ségi érzés. Ez pedig erősíti a kisebbségi lét fájdalmas
ságát.

A kisebbrendűségi érzés természetes és átmene
ti velejárója a személyiségfejlődés korai szakaszának. 
Kisgyermekként, egy pillanatban, rádöbbenünk arra, 
hogy a felnőttek világához képest, amelyhez folyton- 
folyvást viszonyítjuk magunkat, menyivel kevesebbet 
érünk, kevesebbel rendelkezünk. Gyermeki világunk
ban a felnőttek mindenható, mindenre képes, idealizált
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objektumok. Idealizált mivoltukban arra képesek, hogy 
az általuk tett megállapítások, meglátások, vélemények, 
utasítások számunkra csak igazak lehetnek. Tehát, ha 
a szüléink rossznak és alkalmatlannak véleményeznek 
minket, akkor mi tényleg rossznak éljük meg magun
kat, és a képességeink soha sem lehetnek jók. És ez az a 
pont, amikor a generációról generációra való átadódás 
megtörténik. Amikor a kisebbségi lét kisebbrendűségi 
érzése apáról fiúra száll tovább. Ha az a minta áll ren
delkezésre, hogy az anyanyelvemet csak félve szabad 
használni, akkor ez találkozik ezzel a külső tiltással -  
amellyel mi itt, Vajdaságban nem egyszer találkozhat
tunk már -, még ha gyakran nem is mindig közvetlen 
formában jelenik meg.

Ha az a támogatás nyer megerősítést a szülők ré
széről, hogy a többségihez viszonyítva nekünk elég az 
alacsonyabb iskolai végzettség, akkor természetesen kö
vetkezik, hogy lényegesen kisebb számú magyar fiatal 
tervezi az életét úgy, hogy nincs megállás az egyetemig. 
És ha ehhez még hozzátesszük azt a szomorú tényt is, 
hogy ennek a kisebbségi közösségnek a vezetői nemrit
kán ellentmondásokkal teli kétirányú üzeneteket köz
vetítenek a közösség felé, akkor a „kicsinek maradni” 
nem tudatos törekvése tökéletessé válik.

A kisebbrendűségi érzés persze átrajzolja a szemé
lyiségszerkezet minden területét. Aki kevesebbként éli 
meg magát, az folyamatos regresszióban él. Ami azt je
lenti, hogy a lehetőségeihez képest alulteljesít, a várt és 
lehetséges érettségi szintje alá süllyed vissza. Ez ameny- 
nyire menekülés a valóságtól -  egy éretlenebb szinten 
nem kell szembenéznem a realitás tényleges valóságá
val -, annyira a másnak való magam-átadását is jelenti. 
Döntsön rólam, velem kapcsolatban más, irányítsa a 
sorsom más. Azt viszont, aki képes erre, úgy élem meg, 
hogy valami többje van, ami nekem nincs. És máris itt 
van a dühödt érzés, amely arra serkent, hogy megsem
misítsek, ellehetetlenítsek másokat, akik olyan dolgot 
birtokolnak, amire én is nagyon vágyok. így válik lehet
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ségessé, hogy az egyik legdestruktívabb érzés, az irigy
ség aktivizálódjék a kisebbségben. A kisebbrendűségi 
érzés és az irigység elválaszthatatlan páros. A kisebb
rendűségi érzés befelé rombol, az irigység meg kifelé.

Hasznos látni, hogy a kisebbségi létnek nem termé
szetes velejárója a kisebbrendűségi érzés. Azt az emberi 
történelem viharai hozzák, ezt meg mi tanuljuk hozzá. 
A kisebbségi lét másság, nem kisebbrendűség.
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HATÁRNÉLKÜLISÉGÜNK
HOZADÉKA



Élethelyzet, amelyben nem látjuk, vagy nem akarjuk 
látni határainkat. A belső diktátum nem hagy nyugton: 
valamit mindig bizonyítani kell, valami mindig halaszt
hatatlan elvégzésre vár. Mert folytonos bizonyítás nélkül 
mintha folyton kevesebbek lennénk, folyton kevesebbet 
érnénk. A soha nem nyugvó kisebbrendűségi érzésünk 
határnélküliségre ösztökél. Kiégésre szinte sohasem 
gondolunk, sohasem készülünk.

A kiégés érzelmi megterhelések, stresszek következ
tében fellépő fizikai, emocionális és mentális kimerülés 
állapota. Erre az állapotra a reménytelenség, az inkom
petencia érzése, a célok és ideálok elvesztése jellemző, 
amit a saját személyre, munkára, illetve másokra vonat
koztatott negatív attitűdök egészítenek ki. Legtöbbször, 
de távolról sem mindig visszafordíthatatlan folyamatról 
van szó, olyannyira, hogy a hivatásból, segítő szakmá
ból az illető embert végső kiszállásra készteti. Hivatás-, 
szakmaváltásra, pályaelhagyásra.

Leginkább érintetté a segítő szakmák művelői vál
nak, de alapjában véve senki sem védett vele szemben. 
A mentális jólét, az értelmi-érzelmi egyensúly állapota 
a mindennapi sikeres munka elengedhetetlen feltéte
le. Különösen jelentős ez abban az esetben, ha vezető 
beosztásban dolgozik az ember, de végső soron a kre
ativitás egyetlen területe sem lehet sikeres e nélkül. A 
társadalom bármelyik rétegében is éljünk és dolgoz
zunk, sikerélményeket csak akkor tudunk megélni, ha a 
konfliktushelyzetek megoldásához elegendő lendülettel 
látunk neki. Még így is nemegyszer patthelyzettel kell 
szembenézni, amely abból fakad, hogy túl sokat válla
lunk, határainkat, képességeinket meghaladó feladato
kat. Ami megy is egy darabig, de végül azt eredménye
zi, hogy több dolgot képtelenek vagyunk befejezni. A 
frusztráció, a sikertelenség elkerülhetetlenné válik.

Kiégésünk kialakulását egyfelől egyéni, személyiség
beli -  belső -, másfelől pedig munkaszervezeti -  külső
-  tényezők hajlamosítják.
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Belső tényezők esetében azt látni, hogy segítő fog
lalkozású emberekként általában fejlett empátiás kész
séggel rendelkezünk, fogékonyak vagyunk más em
berek gondjai, problémái iránt. Segítő szándékunkból 
adódóan igyekszünk támaszt nyújtani a segítségre szo
rulóknak. Hivatástudatunk -  legalábbis kezdetben -  
meglehetősen nagy, s ennek megfelelően a hivatásunk
kal, pályánkkal, pályatársainkkal és saját magunkkal 
kapcsolatos elvárásaink is nagyok. Minél nagyobb ez 
a hivatástudat bennünk, annál hamarabb érhet minket 
csalódás, és annál hamarabb jelentkezhet a kiégés. A 
gyakori, irreálisan magas elvárások és a valóság között 
húzódó éles szakadék elkerülhetetlenül törést okoz.

A külső tényezők között sok minden található. Elsőként 
talán a stresszt lehetne említeni. Stressztényező például a 
hosszú időn keresztül történő foglalkozás krónikus bete
gekkel, vagy a lelki megterhelést okozó szituációk, mint 
amilyenek az állandósult döntési helyzetek. Hajlamosító 
külső tényezők a nem megfelelő munkakörülmények, pl., 
ha több ember munkáját kell elvégeznünk, tartósan erőn
kön felül kell teljesíteni. Ha a munkánkhoz nem adottak a 
szükséges eszközök, ha lehangoló a környezet, a munka
hely, kevés a motiváció a munkában, a munkahelyen nem 
tudunk elégedettek lenni, ami csökkent teljesítményhez 
vezet, az mind hajlamosít a kiégés irányába. De ilyenek 
még a továbbképzés, a szakmai megbecsülés hiánya, anya
gi, erkölcsi elismerés, pozitív értékelés hiánya, és még so
káig lehetne sorolni.

Kiégés a mindennapokban

A kiégés sohasem egyik napról a másikra következik 
be. Folyamat eredménye, a határnélküliség hozadéka. 
Régóta ismert, hogy énképünk, önmagunk érzékelése 
ahhoz a szerephez kötődik, amelyet a társadalomban 
betöltünk, és önértékelésünk attól függ, hogy azt a sze
repet milyen jól töltjük be. így érthető, hogy ha szakmai 
szerepünkben csődöt mondunk, akkor önértékelésünk
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csökkenni kezd. Egy szerep értékének szétesése kifára
dáshoz vagy szerepkiégéshez vezet. A kiégés az empáti
ás kapacitás kimerülése.

A kezdetben, magas szakmai elvárásokkal rendel
kező emberként arra törekszünk, hogy tökéletesek, 
ideálisak legyünk a munkahelyen. Ezt kimondva vagy 
kimondatlanul el is várják tőlünk. Az ideálok követését 
a környezet amellett, hogy szorgalmazza, még elisme
réssel is honorálja, ami további fokozott energia-befek
tetésre ösztönöz. A bizonyítási akarás, ami belső készte
tésünk, a külső környezet serkentő hatására bizonyítási 
kényszerré válik. Ennek az lesz a következménye, hogy 
a különböző feladatok, a saját magunkkal szembeni el
várások egyre sürgetőbbé válnak. Lassan, de biztosan 
csökken a feladatok megfelelő megoldásához szükséges 
tényleges időtartam, ami felületességet eredményez. 
Megjelenik a kontrollvesztéstől való félelem, a bizony
talanságérzés: jól oldottam-e meg a feladatot? A pozi
tív külső visszajelzések sem oldják ezt a kínzó érzést. 
Kívülről még szorgalmasnak, célratörőnek látszunk. A 
teljesítménykényszer a feladatok felvállalásának növe
lésére serkent bennünket, ami persze kifáradást okoz, 
és az eredménycsökkenés elkerülhetetlen. Ez viszont 
tovább fokozza a bizonyítási kényszert.

Ebben a kényszeres állapotban egyre gyakrabban 
történik meg, hogy elfelejtjük elintézni személyes dol
gainkat. Minden fontosabbá válik számunkra, mint 
saját magunk. Lassan eltűnnek az életünkből a pozitiv 
érzelmek, a szerelem, a humor, a vidámság, az élettel- 
teliség, az életigenlés kisugárzása. Ilyenkor történik 
meg, hogy hazavisszük a munkát azzal a magyarázat
tal, hogy azt halaszhatatlanul el kell végezni. Lassan 
a hivatalos elfoglaltság lesz az egyetlen időtöltésünk: 
lassan-lassan megszűnik az igény saját magunk, a csa
lád, a gyerek... iránt. Beszűkül a horizontunk a valóság 
egy szeletére, saját életünket illetően csőlátóvá leszünk, 
abban a mély meggyőződésben, hogy tévedhetetlenül 
jól cselekszünk. Érezzük ugyan, hogy jobban kellene
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vigyáznunk egészségünkre, de ugyanakkor mindent 
megteszünk, hogy a környezetünk ne vegye észre az 
esetleges telyesitménycsökkenést. A testi kimerültség 
jeleire túlteljesítménnyel reagálunk, például, átalusszuk 
vagy átsportoljuk a hét végét, ami után persze még fá
radtabbak vagyunk.

A kiégés folyamatában megváltozik az értékrendünk. 
A felfokozott tempó és kényszeresség eredményeként 
szinte észrevétlenül mondunk le régi, szoros baráti kap
csolatainkról, a mindennapok biztonságérzetét jelentő 
relációinkról. Ennek hozadéka az lesz, hogy deformáló
dik az ítélő- és érzékelő-képességünk. Egyre nehezebbé 
válik számunkra elfogadni más véleményeket, meglátá
sokat, nem értjük, hogy a világ, a környezet mért nem 
látja kényszerességünk indokoltságát („amikor úgy 
szorít az idő”), megváltozott értékrendünk elvitathatat- 
lanságát. Minden megszűnik létezni számunkra, ami a 
teljesítménykényszeren kívül esik, a feladatra irányuló 
fixálódás személyiségünk részévé válik. A baráti láto
gatások, a beszélgetések -  ha mégis létrejönnek -  nyo
masztó, gyötrő teherré válnak. Csökken a tolerancia 
küszöbünk, tűrőképességünk határa. Beszűkül, majd 
megszűnik a politikai, társadalmi események irán
ti érdeklődésünk is. Mindezt fölöslegesnek, munkánk 
fontosságához viszonyítva jelentéktelennek érezzük. 
A folyamat előrehaladtával a személyiségműködésünk 
egyre kifejezettebb zavarai válnak láthatóvá. Megszűnik 
a belső világunkkal való kapcsolatunk, testünket ide
gennek kezdjük érezni, elvesztjük a veszélyérzetünket. 
Megjelennek a szorongás, a félelem, a pánikbetegség, a 
súlyos depresszió, meg persze a pszichoszomatikus be
tegségek tünetei. Az élet értelmetlenné, reménytelenné, 
örömtelenné válik.

A kiégés észrevétlenül kezdődik, akkor, amikor még 
a legnagyobb lendülettel végezzük munkánkat. Amikor 
még rendíthetetlen meggyőződéssel én-azonosnak él
jük meg fontosságunkat, amikor a halvány lehetőségét 
is elvetjük annak, hogy a problémák nélkülünk is meg
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oldódhatnak. Amikor úgy érezzük, hogy az események
nek nincsen spontán folyásuk, azok kimenetele kizáró
lag tőlünk függ. A lendület azonban magában hordozza 
a kiégés gyökereit is.

A mindennapi életben a kiégés általában öt fázison 
keresztül alakul ki, amelyek között nincsenek éles hatá
rok. Érdemes őket végigkövetni.

Az idealizmus szakaszát a szakmáért való nagy lel
kesedésünk jellemzi, a kollegákkal való élénk kapcso
lattartás. A személyiségünket tekintjük a legfontosabb 
munkaeszköznek. A segítés kudarcát saját felelősség
ként, saját kudarcként éljük meg. Segítőként irreális 
elvárások jelennek meg az azonnali és feltétlen változ
tatni akarásunkkal kapcsolatban. Túlazonosulásunk 
miatt összekeverednek saját szükségleteink a segítséget 
igénylő ember szükségleteivel, feloldódnak a határok 
szakmai és magánéletünk között.

A realizmus fázisát a szakmánk iránt elkötelezett, ko
operatív együttműködésünk jellemzi a kollegákkal, vala
mint kifejezett érdeklődésünk a segítségünket igénybeve
vő fejlődése iránt. A távolságtarás és részvét egyensúlyának 
megteremtésén fáradozunk. Kreatív terveink vannak, nyi
tottak vagyunk a kezdeményezések iránt.

A stagnálás vagy a kiábrándulás szakaszában csök
ken a teljesítőképességünk, az érdeklődésünk, a nyitott
ságunk. A klienssel való kapcsolatunk a legszüksége
sebbre korlátozódik. A kollégákkal való beszélgetések 
gyakran terhesek számunkra, vagy csak a saját védeke
ző viselkedésünk megerősítését szolgálja.

A frusztráció fázisában a szakmánkban visszahú
zódunk, az általunk segített embereket becsméreljük, 
egyre több negatív változást észlelünk rajtuk. A kap
csolattartásunkra a megengedő és a tekintélyelvű stílus 
lesz jellemző. A szakmai, közéleti tevékenységből való 
visszavonulás válik uralkodóvá, annak értelmetlensége 
és üressége miatt. Kétségbe vonjuk tudásunk és a hiva
tásunk értelmét és értékét. Miért csinálni? -  vetődik fel 
bennünk a kérdés.
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Az apátia fázisában a minimumra korlátozódik a se
gítő kapcsolattartásunk. A szakmai munka sematikusan 
történik. Hangulatunk a kliens irányába ellenségessé 
válik. A kollégákat kerüljük, a helyzet megváltoztatásá
nak lehetőségét véglegesen elvetjük. Apátiába, a „min
den mindegy” állapotába kerülünk, nincs múlt és jelen, 
jövő sem létezhet hát. Olyan állapotba, amely elviselhe- 
tetlensége miatt csak egy irányba haladhat: a megsem
misítés, a megszüntetés irányába. Ilyenkor vagy elhagy
juk a pályát, vagy önmagunkat semmisítjük meg.

A teljes kiégettség állapotában egészében elveszítjük 
régi motivációinkat, elhatalmasodik rajtunk az alkal
matlanság, a közömbösség, a reménytelenség érzése. 
Kerüljük a munkával kapcsolatos beszélgetéseket. A 
krónikussá váló depressziós állapot gyengíti az im
munrendszert, aminek eredményeként egymás után 
jelennek meg a pszichoszomatikus betegségek. Gya
korivá válnak a mellkasi szorítások, a gyorsabb pulzus, 
az emésztőrendszeri működészavarok, a szexuális élet 
zavarai. Gyakran megnő az alkoholfogyasztás, a kávé, 
a dohány vagy éppenséggel a drog használata. Érzelmi 
életünket az értelmetlenség érzése árasztja el.

Rajtunk múlik

A kiégést -  mint korábban említettük -  először a 
segítő foglalkozásúak körében figyelték meg és írták le. 
Nem hosszú időnek kellett azonban elmúlnia, hogy a 
tünetegyüttes gyakorlatilag az emberi tevékenységek 
egyéb területein is felismerhetővé, láthatóvá váljék. 
Mégpedig minden olyan aktivitásban, amelynek vég
zésében jelen van a határnélküliség. Sőt, kiderült, hogy 
nemhez kötött prediszpozició is létezik: a segítő fogla- 
kozású nők fokozottan veszélyeztetettek a kiégés szem
pontjából. A nők nagy többsége a társadalmi és családi
-  tehát a mentalitás diktálta -  szerepüknél fogva ter
mészetszerűleg a segítő foglalkozással azonos tevékeny
ségek eredeti formáját gyakorolja. Hagyományosan
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gondoskodnak a férfiakról, a gyerekekről, az idősekről 
és a betegekről. A hagyományos elvárások szerint min
denkinek eleget kell tenniük, és mindezt szeretettel, 
együttérzéssel, megértéssel. A történelem folyamán ez 
a fajta anyai, illetve nővéri gondoskodás vált hivatássá, 
foglalkozássá.

A nők, ellentétben a férfiakkal, konfliktusok esetén 
hajlamosabbak arra, hogy önmagukban keressék a hi
bát. Ennek a mazochisztikus személyiségrésznek ma 
még nem tudjuk az okát. Bizonyos, hogy sok tényező 
határozza meg, bár ma úgy gondoljuk, hogy ezek közül 
mégis a társadalmi mozzanatoknak van döntő szere
pük. Különböző kultúrákat megfigyelve azt látni, hogy 
a nők azok, akik önzetlenül -  talán természetükből ki
folyólag -  képesek feláldozni magukat a segítés oltárán. 
Ennek megfelelően a segítés iránti elvárásokat sokkal 
hamarabb élik meg én-azonosnak, egyfajta imperatí
vusznak. A mai elvárások szerint a tradicionális érté
keket igyekeznek összeegyeztetni az új öntudatukkal: 
a felelősségteljes személyi szabadsággal, a modern nő 
eszményképével, és amikor ez nem sikerül, akkor ma
gukat hibáztatják. Pedig voltaképpen nem ők a hibásak, 
hanem ez a dilemma társadalmi szinten még nem oldó
dott meg, a társadalmi folyamat még nem zárult le. A 
krízis nem személyes, hanem individuálisan átélt szo
ciális krízis. Egy mentalitás csak hosszú idő múltán tud 
változni. Hogy ez a változás eredményezi-e majd a nők 
iránti elvárások változását, nem tudni, azt mindenesetre 
biztosan megjósolhatjuk, hogy ahogyan megmaradnak
- biológiai funkciójukból eredően -  az élet forrásának, 
a szeretet forrása is bennük marad.

A klasszikus elvárások és a modern nő eszményé
nek ma még összeegyeztethetetlen kettőségéből fakad a 
nőknél hatványozottan többször jelentkező túlgondos- 
kodás, mint reakció. Ez azt jelenti, hogy másokat túl
szeretnek, túlgondoznak, míg azt a természetes igényt, 
hogy ők is gondoskodást kapjanak, elcsökevényesítik. 
Rengeteg energiát fordítanak családtagjaikra és kör

164



nyezetük tagjaira. A saját magukra fordított energia és 
az önszeretet azonban rendkívül kicsi. A társadalom, a 
munkahely és a család ezt az önfeláldozó magatartást 
várja el tőlük, amibe sokan közülük előbb-utóbb fizi
kailag vagy pszichésen belerokkannak. Míg a családi 
normák továbbra is a kedves és másokról gondoskodó 
asszonyokat részesítik előnyben, addig a gazdaság első
sorban az önálló, kreatív, sikeres, jó munkaerőt igényli. 
Az ellentmondás ma feloldhatatlannak látszik.

A kiégés nem egyszeri jelenség, folyamat eredmé
nye, ennek ismeretében tehetünk is azért, hogy időben 
kezünkbe vehessük sorsunkat. A belátásunkat fontos 
elővennünk, a mindennapi életvitelünkbe való betekin
tést. Segít bennünket abban, hogy belássuk határnélkü
liségünk hozadékát: hogy valamit folyton bizonyítani 
törekszünk, kompenzálni, mert úgy érezzük, hogy nem 
vagyunk elégségesek, nem vagyunk elegek, kevesebbek 
vagyunk valakitől, valamitől. Hogy ott a kisebbrendű
ségi érzésünk, és arra vár, hogy ajtót nyissunk rá.

A kiégés megelőzhető, ha az okokat járjuk körül. A 
személyiségből eredő okok közül a legjelentősebb az, 
hogy állandóan magasra tesszük magunknak a mércét, 
vagy gyenge önbizalommal rendelkezünk. Az eredmé
nye ennek az lesz, hogy a sikertelenségek sorozata után 
könnyen kiégünk. Hasonló nem kívánt állapot követ
kezhet be, ha a munkahelyen állandóan támadnak min
ket, lelkileg terrorizálnak, akár nyíltan, akár burkoltan. 
Nem megfelelő elhárító mechanizmusaink eredmé
nyeként a személyiségünket egyre jobban elárasztja az 
alkalmatlanság, az értéktelenség, az értelmetlenség ér
zése. Ezekkel az érzésekkel a munkatársainkat is meg
fertőzzük. Fontos tehát, hogy mielőbb felismerjük azo
kat a jeleket, amelyek a veszélyre hívják fel a figyelmet. 
Egy munkahelyi vagy akár iskolai környezetben fontos 
szerep hárul a munkatársakra, csoporttársakra, akik se
gítségünkre lehetnek, ha problémával küszködünk. Egy 
jó csapatban a kiégés lehetősége a minimális szintre
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csökkenthető, köszönhetően az egymásra figyelésnek, a 
jó emberi kapcsolatoknak.

A kiégés megelőzésében fontos tényező a foglalko
zásválasztás átgondolása, tudatosítása. A motivációk 
tudatossága a döntő, mert ha nem valós szükségleteink
re válaszolunk a választott tevékenységgel, akkor azok 
nem is nyerhetnek kielégülést. A kielégületlen szükség
letek lappangva, belső feszültséget okozva továbbra is 
ott bujkálnak bennünk, elégedetlenség-, csalódottság-, 
sikertelenségérzés formájában. A kiégés folyamatának 
megállításában a szellemi beállítottság megváltoztatása 
a legfontosabb. Tisztázzuk magunkban, melyek azok a 
problémás területek, ahol sikertelenséget élünk meg. Jó, 
ha életünkben kialakítunk egy olyan rendszert, mely
hez a későbbiekben tartani tudjuk magunkat. Vissza
fordíthatatlan károkat okoz, ha lehetővé tesszük, hogy 
az ezernyi feladat elvégzése során lassanként elaprózód
junk. Figyeljük meg, melyek azok a helyzetek, amelyek
ben a túlterheltség jelei fellépnek, szánjuk magunkat a 
munkahelyi és magánéleti problémák megoldását je
lentő tisztázó beszélgetésekre -  elsősorban saját ma
gunkkal. Vizsgáljuk felül mindennapi rutinjainkat, és 
megtaláljuk azokat a területeket, ahol érdemes lenne új 
munkamódszereket kipróbálnunk.

Tanúi vagyunk egy viszonylag új viselkedésforma 
megjelenésének, amely úgy tűnik, csak egy alternatí
vát ismer el elfogadható életvezetésnek. Az ilyen sze
mély örökké siet, egyszerre mindig különféle dolgokkal 
foglalkozik, türelmetlen, versengő természetű, hirtelen 
haragú. Tökéletességre törekszik, nagy elvárásokat tá
maszt magával és másokkal szemben. Állandó készen
létben él. Nehezen ismeri el, hogy viselkedésével sokkal 
inkább árt, mint használ. A különböző pszichoszoma
tikus betegségek egyik rizikófaktora az ilyen típusú 
viselkedés. Meg egyenes út a mielőbbi gyors ütemben 
történő kiégéshez.

166



ÉLETKÖZÉPI KRÍZISEINK



Kisebbrendűségi érzéseinktől egyetlen biológiai 
korban sem szabadulhatunk. Sem az életközép tájékán, 
sem azután, az öregedés folyamatán. Időnk múlásával 
hűségesen követnek minket. Az élet delén áthaladva, a 
„lenyugvó nap” irányába továbblépve, akarva-akarat- 
lanul szembesülünk saját tetteinkkel, reményeinkkel, 
céljainkkal. Számadásra kényszerülünk, szembesülni 
azokkal a feszültségekkel, amelyeket az elért eredmé
nyekkel való elégedetlenségek fájdalma hoz felszínre, 
a „Mi végre az egész?” „Mi értelme van mindennek?” 
„Hogyan tovább?” formájában, amelyeket saját ma
gunknak teszünk fel.

Mindennapjainkban sokszor és sokan teszik fel eze
ket a kérdéseket hangosan is. Talán azért, mert szükség 
van egy külső „tükör”-re, amikor a számadást végezzük. 
A negyvenes éveiben, ereje teljében az érett felnőtt saját 
létezését eddigi eredményeinek az ismeretében, annak a 
tudatában élheti meg, hogy még mindenre képes, amit 
eltervez. Ereje teljében képes a valóságot „saját képére” 
formálni, tudatában a határ pedig végtelen. Az akadá
lyok magától értetődően azért vannak, hogy legyőzzük 
őket. Aztán mindannyian elérünk a csúcsra, ahonnan 
már magasabbra nem tarthatunk, ahonnan az életút 
már csak lefelé halad tovább. Ugyanakkor viszont a lá
tóterünk hatalmasra tágul, életpanorámánk szabaddá 
válik. Ez a csúcs az életközép, innen lehet a legmesz- 
szebbre látni és körültekinteni, meglátni a távolságokat, 
a még meglevő távlatokat, de a már kirajzolódó hatá
rokat, korlátokat is. Az életközép rádöbbenés, annak 
megtapasztalása, hogy a lehetőségeknek többé-kevésbé 
a fele már mögöttünk van, jónéhány perspektíva bezá
rult, már nem „minden” lehetséges, csak annyi, ameny- 
nyire eddig az életalapokat megteremtettük. Kénytele
nek vagyunk felmérni, mit értünk el és még mik a reális 
lehetőségeink. Űj szembesülésre van szükség, régi álma
inkat át kell rendeznünk a jelen határai között, amikor 
testi, lelki, kapcsolati és életérzésbeli változások jelzik
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számunkra kisebb-nagyobb veszteségeinket, a külső és 
belső változásokat.

Az életközép eljöttével az, akit tizenévesen öregnek 
láttunk, most érett korú felnőtt. Huszonévesen merev
nek és olykor nevetségesnek láttuk az „idős” negyven
ötvenéveseket, most stabilnak, érettnek tartjuk őket. 
Észrevesszük, hogy a lépcsőn járás fullaszt, a futás és ci- 
pekedés kimerít, a haj hullik, a test hízik, a memóriánk 
olykor cserben hagy. A szüléink -  ha még élnek -  las
sacskán a „gyermekeink”-ké válnak, gondozásra szorul
nak. Csökkennek az ambícióink is, már nem feltétlenül 
akarunk a szakmai ranglétrán tovább kapaszkodni, fá
raszt az erőfeszítés, a szinten tartásért folyó küzdelem. 
Tudatára ébredünk múlandóságunknak, de felébred 
bennünk a maradandóság, az öröklét iránti vágy. A csa
ládból kiröppenő gyerekek üres fészket hagynak maguk 
mögött, a szülők ismét közvetlen kettesben maradnak, 
és az üres fészek-veszteség okozta fájdalom mellett a 
kapcsolat is újrarendezést kíván. A tudat mélyén jelzi 
megjelenését az érzés: mit hagyunk magunk után, mi 
marad belőlünk, és az kié lesz? Fontossá válik, milyen 
szellemi értéket, alkotást hagyunk hátra, amellyel mara
dandó mintát teremtettünk magunkról életterünkben. 
Megerősödik bennünk a szülőszerep, gyermekeink sor
sát aggódó igyekezettel próbáljuk kedvezően rendezni, 
bár ezt ők gyakran elutasítják, sokallják, mert túlságo
san beléjük hatolunk segíteni akarásunkkal, mégpedig 
anélkül, hogy ezt észrevennénk. Ilyenkor juthat eszünk
be, hogy hozzájáruljunk alapítványok, karitatív szer
vezetek, iskolák támogatásához, mert már megértjük, 
hogy jótetteink túlélik a személyes biológiai létezésün
ket. Lelkesedő fiatal lényünkből észrevétlenül formáló
dik ki a bölcsebb, tapasztaltabb önmagunk.

A pusztítás, az értelmetlen háborúk, a terrorizmus, 
a gyilkosság, az erőszak puszta látványa -  pl. tévében -, 
vagy akár a híre is megvisel bennünket, de még inkább 
növekszik az önbecsülés, a megalázás, a csalódások 
iránti érzékenységünk. Szembesülünk korábbi énünk
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hasonló, másokat megbántó, megalázó tetteivel, növek
szik a bűntudatunk, egykori életvezetésünk miatti szé
gyenérzetünk. Képessé válunk arra, hogy a rombolás
ból és a másoknak ártó impulzusokból másokat segítő 
késztetéseket szabadítsunk fel. Fontosabbá válnak szá
munkra az emberek és a család, a gyerekek, az unokák 
iránti kötődésbe befektethető szeretet, elfogadás. A ma
gány viszont egyre riasztóbbá válik, miként a betegség 
okozta elszigetelődés is, és ezért egyre többet teszünk 
azért, hogy megéljük a szeretteinkkel való együttlétet.

Az életközép táján -  kedvező esetben -  a párkapcso
lat bensőségesebbé válik, de a krízislehetőség meglehe
tősen nagy, ez idő tájt a férfi-nő kapcsolat, a házasság 
zátonyra is futhat. Az öregedés miatti pánik betörése ki
robbanthatja a kapcsolati válságot, mélyítheti a kisebb
rendűségi érzést A férfiak, akikben a autonomitásra 
való késztetés nagyobb, mint a kötődésvágy „folyvást 
előrenyomuló” attitűdjeikben lelassulnak, észlelve tel
jesítőképességük határait, egyre gyakrabban helyezik 
előtérbe a kényelmet, saját hobbijaikat. A nők számára 
kedves, hogy a férfiak életében ilyen pozitív változások 
következnek be, hogy a kapcsolat, az érzelmi élet fon
tossága megnő. A párkapcsolatban, a családi életben 
és a barátságban egyaránt érzelmesebben reagálnak, 
aminek lehet eredménye a kifejezettebb külső érzelmi 
vonzás. Ez pedig a kapuzárási pánikkal együtt -  ami 
mindannyiunkat megérint -  az „új szerelem-új élet” ke
resésére ösztönözhet.

Krízis nélkül nincs továbblépés, életközépi krízis nél
kül nincs éretté válás. A krízismegoldás mindannyiunkra 
vár, előbb vagy utóbb elő kell venni magunkban. A vál
tozásnak ellenállva a tagadással mondhatunk nemet 
a múló időnek -  egy lehetséges megoldásként -, nem 
akarván tudomásul venni a tényleges életkort, erőt, ké
pességeket. „Ugyanaz vagyok, mint húszévesen” hallani 
ilyenkor, amíg nem következik be egy jelzés -  egy sérü
lés, betegség -  ami segít bennünket ráébreszteni arra, 
hogy a húszévesség mégis csak a múltunk már.
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Kapuzárási pánik

Az ifjúságkeresők érvényteleníteni szeretnék a meg
élt időt és minden igyekezetük a fiatalító törekvésekre 
irányul -  nem akarván tudomást venni arról, ami elve
szett, elmúlt. A kapuzárási pánikból eredő feszültség új 
élet kezdési kísérletbe torkollhat, a szerelem kergetése, 
a kalandkeresés, a megszállottság, heves érzelmi hullá
mok jellemzik ezt a menekülési utat, életközépi krízis
megoldási kísérletet. A rövidtávú, gyors életváltozások, 
a „Szeressetek még egyszer, utoljára” mottón alapuló 
újrakezdési próbálkozások sikeres kimenetele viszont 
gyakran kétes. Megállítani az időt -  ez az életközépi krí
zis legerősebb törekvése -  harc az életkor maradandó 
nyomai ellen. A rohanás és fáradozás feledteti, nem is 
hagyja észrevenni a romlás jegyeit. A meg nem történt
té tevés ámokfutássá válhat. Az élet felén a belső ener
gia az önrombolás veszedelmét is magában hordozza. 
Gyakran a bennünk megjelenő nyugtalanság jelzi, hogy 
valami nem stimmel az életünkben, hogy rosszul vi
szonyulunk önmagunkhoz, életünkhöz, hogy valamit 
eddig kihagytunk belőle. Ahogyan az idő múlása tu
datosodik bennünk, egyre gyakrabban jelenik meg a 
szorongás, amelyet így fogalmazhatnánk meg: hát eny- 
nyi volt az egész? Mérleget kezdünk készíteni. Az ilyen 
mérlegkészítés termékeny krízishez vezethet, olyan 
feleszméléshez, amely lényeges változásokat hoz. De a 
válság veszélye is nagy. Ez a veszély elsősorban olya
nokat fenyeget, akiket eddigi életük sikerekkel kényez
tetett el, így aztán életük második felében nem képesek 
elviselni, ha ennek a folytatásáról le kell mondaniuk. 
Ugyanez a helyzet azokkal is, akik sikerüket szépségük
nek, vonzerejüknek köszönhették. Mert amikor ezek az 
értékek szertefoszlanak, nyomukba mély kétségbeesés 
léphet egészen a depresszióig, amit gyakran kábítószer
rel, vagy alkohollal próbálnak ellensúlyozni. Az olyan 
életszemlélet, amelyet igények és elvárások jellemeznek
-  különösen, ha az eredményekért nem kellett megküz
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deni -, nagy valószínűséggel válsághoz vezet túl az élet 
delén, ami egyben azt is jelzi, hogy az öregedésre-öreg- 
ségre nem készültünk fel eléggé. Talán nem is nagyon 
tévednek az ilyen emberek, amikor úgy döntenek, hogy 
nem akarnak tovább élni. Az élet csúcsain voltak, és ezt 
most fel kell adniuk. Az élet nekik már tényleg nem tud 
mit nyújtani. Ilyen esetekben valóban nehéz megváltoz
ni, hiszen ehhez teljes átállás kellene, amire a korábbi 
időkben egyáltalán nem készültek fel.

Kríziseket okozhat azonban a kielégítetlenül maradt 
élet is. Az élet közepe táján ez különösen sokakra ráne
hezedik: a foglalkozásuk untatja őket, nem látnak benne 
fejlődési lehetőséget, és beleborzonganak, ha arra gondol
nak, hogy ez már sohasem lesz másképp. Aki belül eleven 
tudott maradni, az még képes átállásra, ami aztán számára 
elképzelhetetlen távlatokat nyithat meg. Ha erre képtelen, 
a megkeseredés, a belenyugvás marad neki osztályrészül, 
hacsak valamilyen módon nem sikerül némi elégedettség
re szert tennie. Ebben valamilyen kedvtelés segíthet: aki 
valamit kedvelni tud, az már valamelyest védve van a kese
rűség és a megcsömörlés ellen.

Mindenki önmagában döntheti el, hogy miként tekint 
az öregségre. Nincsenek általános sémák, receptek, min
denki a maga módján oldhatja meg öregedésének problé
máját, mint ahogyan ki-ki a maga halálát kell, hogy halja. 
Többféle képet alkothatunk arról, hogy milyen legyen az 
öregségünk, mindenki megtalálhatja a számára megfele
lőt. Egy dolog azonban biztos: amit régen sorsnak nevez
tek, abból ma már nagyon sok minden tőlünk is függ.

„Több szempontból könnyebb volt megöregedni 
olyan korokban, amikor az élet nem volt ilyen zaklatott, 
dinamikus, mint ma. Magától értetődőbben kapta meg 
az idős ember a tiszteletet, mert valóban nagyobb tu
dásuk, tapasztalatuk és képességük volt. Ez alátámasz
totta előjogaikat. A nagycsaládban még funkcióik és 
faladataik is voltak. Ahogyan azonban lassan szétestek 
a nagycsaládok, megváltozott a helyzet és az öregek fö
löslegessé, sőt teherré váltak”. Némelyek tartós idillként
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képzelték el életük estéjét. Azt remélték, hogy méltóság- 
teljes tekintélyként állhatnak még a háttérben, és min
den fontos döntésnél megkérdezik majd őket a fiatalok, 
akik rászorulnak az öregek tapasztalatára. Mások meg
maradtak azon szilárd meggyőződésüknél, hogy nélkü
lük nem működnek a dolgok, így aztán nem is volt ér
zékük az idejében történő visszavonuláshoz. Már csak 
azért sem, hogy ne kelljen bevallaniuk saját öregedésü
ket önmaguknak és környezetüknek. Legtöbbjüknek a 
szeme előtt méltósággal, bölcsességgel és elismeréssel 
koszorúzott öregkor lebegett, és mindezt már csak azért 
is elvárták környezetüktől, mert beléptek az öregkorba.

Az öregségnek ez az idealizált formája ma már nem 
létezik. Az idillikus kép helyett ma sokak számára a 
valóság nem más, mint szenvedés, betegség, kiábrán
dultság, keserűség, magány, fölöslegesség-érzés. De az 
öregséggel kapcsolatos megszépítő illúziók még ma is 
kísérthetnek, és jócskán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
elhibázzuk az öregségre való felkészülést. Aminek az 
eredménye neheztelés, a fiatalok iránti gyűlölet, mert 
nem felelnek meg jogosnak vélt igényeiknek. Az ilyen 
elvárások -  amelyekről úgy gondoljuk, hogy „jár ne
künk” öregségünkre -  nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy ne is igyekezzünk felkészülni arra a realitására, 
amelyre legtöbben számíthatunk.

Ma a korosodó ember olyan feladatokkal találja 
szembe magát, amilyenek régen nem léteztek. Ma már 
nem érvényes az a nézet, hogy „a magas kor tapasztal
tabbá is teszi az embert”. A tudomány robbanásszerű 
fejlődése, az új találmányok megjelenése, a különféle 
felfedezések olyan új helyzetet teremtenek, amelyben 
a fiatalok hamarabb képesek helytállni. Nagyobb ru
galmassággal és mozgékonysággal rendelkeznek, nem 
terheli őket korábbi tudás és beidegződés, amit előbb el 
kellene felejteniük ahhoz, hogy az új bevésődjék emlé
kezetükbe. Az idősebbeket viszont zavarják és gátolják 
a már kialakult szokásaik, korábbi speciális tapasztala
taik az esetleges átképzésekben. Ez az új tényállás sok
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idős ember bátorságát szegi, mert rá kell döbbenniük 
arra, hogy a fiatalok tényleg rátermettebbek tőlük az új 
gépek és módszerek alkalmazásában.

Ma megöregedni azért is nehezebb, mert a fiatalságot 
abszolút értékként kezeli a társadalom. Ez nagy hibája. 
Ettől az öregedő emberben még inkább az az érzés ala
kul ki, hogy valami visszahozhatatlant vesztett el. Még 
inkább visszatekint a múltra, az elvesztett dolgokra, s 
azokat hasonlítja össze a mával, vagy pedig arra törek
szik, hogy lehetőleg sokáig maradjon fiatal, de legalább
is annak látsszék. Az ilyen beállítottság viszont szinte 
minden esetben arra irányul, ami már nincs, és vajmi 
keveset arra, ami még előttünk áll, s hogy azzal mit le
het még kezdeni. És ez az öregedés alapvető konfliktusa: 
a jövő már rövidre van szabva, és kicsit sem vonzó azok 
számára, akik az idő múlásában saját veszteséglistájuk 
növekedését látják, és ezért kétségbeesetten kapaszkod
nak abba, amijük még van.

A korosodó embernek azonban mindig van több
lete az ifjúsággal szemben: az általános élettapasztalat 
és a személyes érettség. Ebben a tekintetben az öregedő 
embernek mindig van -  és mindig lesz is -  adnivalója 
az ifjúság számára. „Sokkal kínosabb, ha ehelyett meg
próbál konkurálni a fiatalokkal, nem lévén képes meg
öregedni. Ezzel sok esetben saját maga játssza el annak 
lehetőségét, hogy a fiatalok tiszteletet érezzenek telje
sítménye iránt, mint amilyen maga az öregedni tudás 
is”. Ennek előfeltétele, hogy nem essen bele a fiatalságot 
túlbecsülő nézetek csapdáiba, hanem legyen képes elő
re nézni, és a véget is szem előtt tartva, rá tudjon találni 
az öregkor értékeire.

Az öregedés hátrányai és erényei

A modern orvostudomány mindjobban képes 
csökkenteni az öregség terheit. Sok olyan betegség, 
amely eddig gyógyíthatatlan volt, ma már késleltethe
tő megjelenésében, vagy legalábbis enyhíthető. Ilye
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nek az öregkori betegségek is. Az új gyógyszerek és 
műtéti eljárások képesek úgy befolyásolni szerveink 
funkcióit, ahogyan az régebben nem volt lehetséges. 
A korszerű diagnosztikus eljárások révén hamarabb 
ismerhetők fel a betegségek, a megelőzés pedig már 
gyermekkortól kezdve egyre nagyobb jelentőséggel 
bír.

Az orvostudomány jóvoltából ma az ember ké
sőbb érzi magát öregnek. Néhány évtizeddel ezelőtt 
egy negyven éves asszony már matrónának számí
tott, amit ruházatával és életstílusával is kifejezésre 
juttatott. A menstruáció megszűnése sok nő számára 
azt jelentette, hogy le kellett mondania a szerelem
ről és a nemi életről. A közgondolkodás és értékítélet 
rákényszeríttette a nőt arra, hogy korábban érezze 
magát idősnek, és nem felelt volna meg a társadalmi 
elvárásoknak, ha ezt nem vállalta volna. Mert senki 
nem vonhatja ki magát az ilyen és ehhez hasonló kol
lektív elképzelések hatása alól, és ha eszerint akkor 
nem illett, hogy egy középkorú nő fiatalosan öltöz
ködjék és fiatalos legyen, akkor nehezen tehette meg 
bárki, hogy erre ügyet se vessen. Ma ennek inkább 
az ellenkezője történik: anyák és felnőtt lányaik ver
sengenek egymással, és külsejük alapján néha nem 
könnyű megkülönböztetni őket egymástól.

A munkaviszonyban levő férfiak, nők közül néme
lyek áhítoznak arra, hogy nyugdíjba vonulhassanak, 
mások pedig rettegnek ettől. Akik vágynak rá, olyan 
öregkort remélnek, amikor kedvteléseiknek élhetnek, 
és nem nehezedik rájuk többé a munkájukkal járó fe
lelősség. Talán ma lényegesen több terület áll rendel
kezésükre, ahol kielégíthetik ebbéli igényeiket. Mások 
viszont azért gondolnak rá szorongással, mert még 
ott van bennük a tenni akarás és az alkotás vágya, és a 
nyugdíjazást úgy élik meg, hogy végleg ócskavas lett be
lőlük. De találkozni ma már olyan társadalmi területek
kel, ahol előszeretettel használják az idősebb emberek 
élet- és szakmai tapasztalatait, és ezeket az embereket
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tanácsadói minősítésben tovább alkalmazzák. Léteznek 
ma már rövid átképzési lehetőségek is, amelyeken a jó 
képességű és jó készségű idősödő emberek ugyanolyan 
eredményeket érnek el, mint fiatalabb társaik. Ez is egy 
módja lehet annak, hogy idős korban hasznosítsuk ma
gunkat.

Az élet második felébe haladva a magasabb kor meg
könnyítését jelenti az is, hogy a mai ifjúság dinamiku
sabb életformájának eredményeként a család korábban 
tehermentesül. A családi szerkezet fellazulása csökkenti 
a szülőkkel szembeni elvárásokat, aminek következté
ben hamarabb felszabadulnak gondviselési kötelezett
ségeik alól, és így hamarabb rendelkezhetnek szabadon 
önmagukkal. A család vonzóereje csökken: a fiatal fel
nőtt korábban akar független és önálló lenni.

A technika is hozzájárul az öregkor megkönnyíté
séhez. Az általános motorizálás segít az öregedő em
bereknek, hogy még jobban benne lehessenek az élet 
vérkeringésében. A közlekedés annyira kényelmes lett, 
hogy még olyan nagy utakra is rászánhatják magukat, 
amilyenekre régen gondolni sem lehetett. A szervezett 
utazások az idős emberek előtt is szélesre tárják a vi
lág kapuit. Nem kell lebecsülni ezeket a lehetőségeket, 
mert sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy bizakodóbban 
nézhessünk az öregedésre. Vannak, akik ilyenkor elégít
hetik ki először vállalkozó kedvüket. Nem ritka, hogy 
hetven- vagy akár nyolcvanévesek vágnak neki első vi
lág körüli utazásuknak.

Tarka az a kép, ki hogyan képzeli el öregkorát. Na
gyon sok körülménytől függ ez: milyennek tervezte, és 
eddig hogyan élte le életét, tartalmasnak érzi-e vagy 
beteljesületlennek, sikeresnek vagy kudarcokkal telinek 
stb. Az egyéni tényezők mindig meghatározzák, hogy 
milyennek éljük meg öregségünket. Vannak házaspá
rok, akik magas korban is boldogító szerelmi életet él
nek. Vannak ugyanakkor olyanok, akiknek nem jelent 
különösebb gondot, ha a szexuális ösztönük alábbhagy, 
sőt, akár megkönnyebbülést is hozhat ez a számukra.
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Mások ösztönigénye még magas korban sem csökken, 
de vannak olyanok, akik keservesen szenvednek attól, 
hogy alábbhagyott, mert attól félnek, hogy ezzel elve
szítik a számukra leglényegesebb örömforrást. Nincsen 
általános érvényű szabály arra vonatkozólag, hogy mi
lyen legyen az öregkori szexuális magatartás. Ezért fon
tos, hogy az ezzel kapcsolatos előítéleteket kritikusan 
tudjuk szemlélni. Sok házasságban élő asszony például 
úgy hiszi, hogy az öregedő férjek szexualitásának is úgy 
kell alábbhagynia, mint ahogyan az övék is csökken. 
Nem is veszik jó néven, ha a férjük közeledik hozzájuk. 
Ez válságot okozhat. A férfi máshol néz utána annak, 
amit a feleségétől már nem kap meg. Az élet írta regé
nyek sokasága szól erről. A nők egy része elhanyagolja 
magát ezekben az években, mert már veszteséglistára 
tette nemiségét, női identitását, pedig meglehet, hogy 
csak elterjedt vélekedéseket, előítéleteket vett át, a ki- 
sebbrendűségi érzései erősödtek fel anélkül, hogy ész
revette volna.

Az öregedés folyamatában, úgy tűnik, nem köny- 
nyű átértékelni a szexualitást anélkül, hogy az ember ne 
akarná azt görcsösen megtartani régi intenzitásában. 
Ez általában nehezére esik a férfinak, éspedig annál 
inkább, minél jobban a nemi képességek alapján íté
li meg férfiasságát. így számára a potencia csökkenése 
a legrosszabbat jelenti, ami csak történhet vele. Mai 
kultúránkban még meglehetősen kifejezett az a né
zet, amelyet elfogadva büszkék a férfiak, ha öregedvén 
„még” tudnak valamit. Ennek érdekében nem kevesen 
vesznek igénybe potencianövelő szereket, még akkor is, 
ha a „jó eredmény” érdekében félre kell tenniük azok 
hatásával kapcsolatos kételyeiket, felvállalva ismert és 
kevésbé ismert mellékhatásaikat. Ezzel olyan illúziót si
kerül tovább táplálniuk, amelynek megszűnése később 
sokkal nyomasztóbban nehezedik majd rájuk, amikor 
már tényleg nem lesznek képesek régi formában és in
tenzitásban a szexuális teljesítményre. A biológiai óra 
számára nem léteznek vágyak, nézetek, előítéletek. Ha
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azonban az ösztönös vágy minden téren -  a nemi, a ha
talmi, az érvényesülési törekvésekben is -  lassan csen
desedik és szelídül a maga természetes folyamatossá
gában, és ennek nem próbálják meg útját állni, akkor 
az öregedő ember olyan lelki és intellektuális érettsé
get érhet meg, amely teljes mértékben kiegyenlítheti 
mindazt, amiről a másik oldalon le kell mondania. Ha 
régebben sokszor csak a szexuális kielégülést kereste a 
férfi vagy a nő, miközben a partner személyét alig vette 
figyelembe, most annál több figyelmet szentelhet neki. 
A meghitt közelség, gyengédség így nagyobb teret kap
hat együttlétükben. Ez úgy is megfogalmazható, hogy 
nagyobb jelentőséget kap az, ami a két nemben közös: 
az általános emberi. Sok példa van arra, hogy az élettár
sak öregkorukban külön utakra térnek, de ennek ellen
kezője is tapasztalható: kettőjük gyöngéd meghittsége, 
amilyen csak idős korban válhat lehetővé.

Ha mégis a külön utakra térést választják az élettársak
- ami ellen nincs örökös biztosíték -, az legtöbbször há
zassági krízishez vezet. Ámbár vannak házastársak, akik 
nagyon jól elviselik ezt az állapotot, nem állnak partnereik 
útjába. Némelyek nem is elégedetlenkednek emiatt, sőt te
hermentesítve érzik magukat, ha a partnerük e tekintetben 
már semmit sem kíván tőlük. Ilyen helyzetben mindig so
kat számít, hogy mi történt addig a házasságban, meg az 
is, hogy minek tekintették a házasságot. Aki azt jogi biz
tosításnak, egymás kölcsönös birtoklásának élte meg, az 
aligha tudott felkészülni az öregedés válságaira.

Az öregedés nem csak veszteségekkel jár, mint lát
hattuk már korábban is. Sok olyan megélés és belátás 
birtokába juthatunk -  és jutunk is -  az élet második felé
ben, amilyenekre a korábbi életszakaszokban egyáltalán 
nincs lehetőség. Az öregkor egyik erénye a higgadtság. 
A higgadtság türelmesebbé tesz másokkal és önma
gunkkal szemben. Könnyebben tudjuk elfogadni és ér
vényesülni hagyni más embereket. Ugyanakkor, ha tü
relmesebbek leszünk, az legkevésbé sem jelent mindent 
elfogadó gyengeséget, sőt éppen ellenkezőleg: tapasz
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taltabb, korosabb volta teszi az embert élesebb látásúvá, 
alkalmasabbá annak megítélésére, hogy mi a valódi és 
mi a jó. Ez a fokozott tolerancia azért lehetséges, mert 
az öregedő ember sok mindenhez kevesebb indulattal 
kötődik, amitől tárgyilagosabbá válik. További erénye 
az öregkornak a másfajta szeretőképesség, amit kifej
leszthetünk magunkban. A kor előrehaladtával ugyan 
fennáll a veszély, hogy öregségünkre önzőbbek leszünk, 
és gondolkodásunk elakad önmagunknál, de többnyi
re eljutunk oda, hogy nem kell már annyira komolyan 
venni magunkat. Háttérbe tudjuk szorítani nácizm u
sunkat, „önmagunk iránti rajongásunkat”, és az önzet
len én-odaadás természetesebbé válik. A birtoklási vá
gyat az adásvágy váltja fel. A „kapni szeretnék” igénye 
átváltozik „adni vágyássá”, ajándékozó magatartássá. 
Előfeltétele ennek persze az, hogy idejében kezdjünk 
felkészülni az öregedésre, idejében számoljunk azzal, 
hogy a biológiai óránk ketyeg.

Az öregkor talán legnagyobb adománya a szellemi 
szabadság. Társadalmunkban az egyénnek folyamato
san, változó mértékben alkalmazkodnia kell a környeze
téhez. Előrehaladottabb korban általában függetlenebbé 
válunk, megengedhetjük magunknak, hogy önmagunk 
legyünk. Kevésbé vagyunk elkötelezettek, kevesebbért 
vagyunk felelősek, a külső realitás követelményei sem 
kötnek már annyira, és feltehetően saját problémáinkba 
sem vagyunk már úgy belebonyolódva. így aztán a „vi
lág egy kissé odébb húzódik”, és elbocsát minket, idő
sebbeket. De nem csupán magányba, hanem nagyobb 
szabadságba is. Ebből a helyzetből adhatjuk tovább 
mindazt, amit átéltünk, tapasztaltunk és felismertünk.

Az öregedés esélyt ad arra, hogy új formában azono
suljunk önmagunkkal anélkül, hogy a korábbi szerepe
ket kellene eljátszanunk. Ezt úgy érhetjük csak el, ha a 
lehető legőszintébbek vagyunk önmagunkhoz. Ha ön
ámítás nélkül elfogadjuk önmagunkat. Nehéz magunk
nak bevallani, hogy öregszünk. A környezet részéről 
érkező részvét bántó, a gúny még bántóbb. De a környe
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zeten és magán az öregedő emberen is múlik, hogyan 
alakul a helyzete. Persze emberileg nehéz, ha elkerül
hetetlenül meg kell mondani valakinek, hogy bizonyos 
feladatot kora miatt már nem tud ellátni, főleg akkor, ha 
az illető maga ezt nem érzékeli, nem akarja vagy nem 
tudja észrevenni. Azzal az öreggel gyűlik meg a baj, aki 
semmitől sem tud megválni, és önfejűen azt hiszi, hogy 
mindenki rosszindulatú vele szemben, Vagy azt hiszi, 
meg akarnak szabadulni tőle, ha értésére adják, hogy 
jobb volna fokozatosan visszavonulnia. És az az „utód” 
találja meg a legnehezebben a megfelelő hangot, aki ti
tokban az előd távozására vár, hogy helyét ő foglalja el. 
Itt is kölcsönhatást látunk az idős ember magatartása és 
az arra adott magatartásválasz között, így nem lehet a 
probléma megoldását csak az egyik féltől várni.

A nyugdíjkorhatár csupán annyiban segít, hogy fel
menti az embert a visszavonulási döntés alól. Ebben nem 
ritkán az „el-tisztelés” üzenete is segít. Ha valakit vala
milyen „tiszteletbeli” elnöknek vagy hasonlónak tesznek 
meg, abban benne rejlik a néma utalás is: „Hanem most 
már végső ideje lenne leköszönnöd.” S akikben van egy kis 
életbölcsesség, azok ezt így is szokták értelmezni. A vissza
vonulás nem megy fájdalom nélkül, mint ahogyan sem
mit sem ad fel az ember szívesen, amihez ragaszkodott, és 
amibe beleadta élete javát. Valamikor azonban mindnyá
junknak rá kell erre szánnunk magunkat.

Hogy ez nehezünkre esik-e vagy sem, az megint attól 
függ, hogy hogyan készültünk fel az öregkorra. Azokat érinti 
a legsúlyosabban, akik a foglalkozásukon kívül semmi mással 
nem törődtek, munkájukkal teljesen összenőttek

„Az öregedés kibontakozási tendencia és önmegva
lósítási törekvés”. Nem kell lecövekelt állapotnak lennie, 
amely legtöbbször abban csúcsosodik ki, hogy az em
ber már csak a múltba merülve él. A passzív magatartás 
felerősíti azt a görcsös igyekezetet, mellyel meg szeret
nénk tartani azt, ami apránként úgyis kicsúszik a ke
zünkből. Ami az életben előkészületlenül éri az embert, 
mélyebben, keményebben sújtja. Mivel bizonyos hatá
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rig rendelkezünk az előrelátás képességével, sok min
denre felkészülhetünk, mindenekelőtt olyan dolgokra, 
amelyekre tapasztalataink alapján számíthatunk. Ilyen 
az öregség is. Az öregségre való felkészülés alaptétele: 
idejekorán számoljunk vele, tervezzük meg, hogy ha 
megérkezik, ne álljunk ott vele szemben gyámoltalanul. 
Ha rajtaütésszerűen szakad ránk, számtalan problémát 
hozhat felszínre. Ilyenkor esik meg legkönnyebben, pél
dául, hogy a szülő nem képes felnőtt gyerekeit elereszte
ni önálló életútjukra, mert még szüksége van rájuk. Ügy 
viselkedünk, hogy gyerekeinknek lelkiismeret-furdalá- 
suk támadjon, ha magunkra hagynak, kimutatjuk két
ségbeesésünket. Sőt lehet, hogy még meg is betegszünk, 
hogy magunkhoz láncoljuk őket, így demonstrálva azt, 
hogy mennyire nem lehet minket elhagyni. Az ilyen 
családi talajból tragédiák nőnek ki. A szülői „szeretet” 
oltárán sokszor mutatnak be gyermekáldozatokat. Ezek 
a gyerekek aztán nem kötnek házasságot, nem merik a 
maguk életét élni, mert szüleik szemrehányó magatar
tása akkora bűntudatot ébreszt bennük, hogy inkább 
lemondanak a saját életükről. Ami aztán bumerángként 
üt vissza: a szülői „mennyi áldozatot hoztam én érted” 
zsarolás a gyerekben a „bárcsak halna már meg” érzé
seket hozza felszínre. Ez a gyerekben tovább fokozza az 
egyébként is meglévő bűntudatot, s vezeklésül még job
ban igyekszik a szülő kedvében járni, hacsak nem tör ki 
ehelyett nyílt gyűlölködés. A kóros kör így be is zárul, és 
áldozatai úgy érzik, hogy nem képesek kitörni belőle.

Más esetben azt látni, hogy valaki teljesen beletemetke
zik a foglalkozásába, semmi egyéb nem érdekli, kizárólag 
azt látja, minden másra vak. Az ilyen egyoldalúság csúcs
teljesítményekre tehet képessé azon a bizonyos szakterü
leten, ám oda is szegezi az embert a valóságnak ahhoz a 
részéhez, amelyiknek szakértője. A teljes összpontosítás a 
valóságnak egyetlen aspektusára a dolgok egészének a ro
vására megy. Az öregség közeledtével, amikor már hivatá
sunkban biztos tudásra tettünk szert, gondolnunk kellene 
érdeklődési körünk bővítésére. Ennek hiányában, ha va
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lamilyen okból nem folytathatjuk régi tevékenységünket, 
megjelenik az üresség-, a tehetetlenségérzés, a keserűség, 
a kiábrándultság. Úgy érezzük, hogy „elhúzott mellettünk 
az élet”, és dühünket a családon töltjük ki, miközben nem 
vesszük észre, hogy mindezek kialakulásában magunk is 
aktívan részvettünk Ezek a példák egyáltalán nem ritkák, 
és valami fontosat mutatnak meg nekünk. Nevezetesen 
azt, hogy legkésőbb életünk delén el kellene gondolkod
nunk azon, hogy milyen is lehet életünk folytatása, milyen 
legyen, ha a gyerekek elkerülnek otthonról, ha már nincs 
szükségük ránk, és ha már nem leszünk aktív dolgozók A 
megtartás és az elengedés, a kötődés és a szabadság ben
nünk lévő ellentétes késztetések; bármelyik dominálóvá 
válása gátolja fejlődésünket. Ha túl sok a kötődés, az ka
litkába zár bennünket, felébreszti a veszítési félelmeket, és 
végül arra ösztökél, hogy minél több mindenbe kapasz
kodjunk görcsösen. A túl sok szabadság és elengedés vi
szont megakadályozhat abban, hogy képesek legyünk mé
lyebb élményekre. Különösen az emberi kapcsolatok terén 
fontos az egészséges középutat megtalálni a két hajlam, 
késztetés között.

Minden emberben rejlenek olyan lehetőségek és te
hetségek, amelyekkel öregkorában végre élhet. Egészen 
új dolgokat fedezhet fel magában az ember, ha sikerül 
megszabadulnia attól az elképzeléstől, hogy csak annak 
van létjogosultsága, ami „hasznos”, ami a környezet sze
mében „értelmes” dolog. Idős korunkban felszabadul
tan foglalkozhatunk olyan dolgokkal, amelyek iránt ed
dig titkos vágyat éreztünk, csak nem érkeztünk azokat 
megvalósítani. Nem az a fontos, hogy valami jelentőset 
alkossunk, hanem hogy olyant tegyünk, ami örömte
li számunkra, és éppen céltalansága teheti számunkra 
nagyon fontossá. Egyáltalán nem az a cél, hogy műal
kotásokat produkáljunk, hanem az, hogy közben fel
töltődjünk, és felfedezzük elhanyagolt belső világunkat. 
Ez tarthat meg bennünket elevennek és óvhat meg az 
öregedés elsivárosodásától. „Semmi sem öregít gyor
sabban, mint a beletörődő lemondás”.
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BENSŐSÉGES TEREINK



Kisebbrendűségi érzéseink végigkísérnek bennünket, bár
merre is járunk. Megjelennek bensőséges kapcsolatainkban 
is, amikor az elfogadás gyötrő dilemmája kerít hatalmába. Ha 
önelfogadásunk megerősödik, jelenlétük nem bánt majd to
vább bennünket, mert képesek leszünk az intimitásra.

Az intimitás bensőségesség. Az a bensőm, amit csak 
én ismerek. Valójában csak akkor ismerhetem meg, ha 
bensőséges közelségbe kerülök valami vagy valaki raj
tam kívül állóval. Az intimitás élményében az a sajátos és 
egyedülálló érzés, hogy kapcsolatban vagyunk valódi ön
magunkkal. Ennek az élménynek köszönhetően látjuk a 
világot olyannak, amilyen, s benne magunkat is. Nem kell 
néznünk vagy gondolkodnunk, közvetlenül történik meg: 
megtapasztaljuk. A legerősebb tudatosságot akkor tapasz
taljuk meg magunkkal kapcsolatban, amikor egy másik 
emberhez fűződő kapcsolatunkban nyilvánulunk meg. Ez 
a legmélyebb és legközvetlenebb módja annak, hogy mi, 
emberek megtapasztaljuk valódi önmagunkat a világban. 
És a legbátrabb emberi tapasztalatszerzés. Sokszor érezzük 
ennek az élménynek a hiányát, mert a fogyasztói életvitel 
következtében a másokkal való fizikai közelségből beérjük 
a mennyiséggel. A hiány valójában nem abból ered, amit a 
társunk, a szerelmünk, a gyerekeink elmulasztottak meg
tenni, hanem abból, hogy elidegenedtünk attól, hogy in
timitást érezzünk Ha mégis megtapasztaljuk, legtöbbünk 
nem érzi az intimitás jelentőségteljességét. Vágyakozunk 
utána, kívánjuk, mégis ritkán tapasztaljuk meg, mert fel
emésztenek bennünket a fizikai közelség játékszabályai.

Pedig az intimitásra mindannyian képesek vagyunk Csak 
választanunk kell. Ha nem választunk, nincs módunkban 
önmagunk lenni a másikkal szemben. Ha a másik határozza 
meg, milyenek legyünk vele szemben, vagy ha a másik vár
ható reagálásától tesszük függővé azt, hogy milyenek leszünk, 
akkor nem választottunk szabadon. Saját énünket kihagytuk 
az együttlétből. Az együttlétünk kompromisszumon alapul, 
tehát megalkuvó. Az ilyen magatartás esetén nem alakulhat 
ki intimitás. Az intimitás a szabad döntéssel kezdődik. Azzal, 
hogy meghallgatjuk a másikat. Nem elég nyitottnak lenni a
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beszélgetésre, meg is kell hallgatni, meg is kell hallani a mási
kat Erre kevesen képesek. A legtöbben már akkor megfogal
mazzák a választ, amikor a másik még be sem fejezte a mon
danivalóját Mintha valamilyen kockázatvállalást jelentene 
a végighallgatás. Ha vállaljuk a bizonytalanság kockázatát 
vagyis nem törődünk azzal, ki és milyen is az a másik, ezzel 
elősegítjük az intimitást. Mindannyiunknak vannak előítéle
tei „arról” a másikról, bárki legyen is az. Ha feladjuk ezeket 
az előítéleteinket lehetőségünk nyílik arra, hogy bensőséges 
kapcsolatba kerüljünk vele. A felismerés, hogy mennyire sze
retünk mindent és mindenkit beskatulyázni segít elengedni 
ezeket az előítéleteket A bizalommal teli nyitottság elenged
hetetlenül szükséges az intimitás megtapasztalásához.

Növeli az intimitást, ha tudatában vagyunk annak, 
hogy minden ember lényegileg hasonló. Több a hason
lóság bennünk, mint a különbség. Ha nem lépünk túl a 
különbözőségünk hangsúlyozásán, nemigen jöhet létre 
intimitás. Mindennapi hasonlóságaink lehetővé teszik, 
hogy megosszuk egymással a különbözőségeinket, és ez 
a megosztás maga az intimitás. A másnak, az ismeret
lennek a szépsége hozzáadódik a kölcsönösen elismert 
hasonlóságokhoz. Az intimitással lehetővé tesszük, hogy 
a másik is önmaga lehessen velünk szemben, vagyis ké
szek vagyunk átadni magunkat neki. Amikor átadjuk 
magunkat a másik igényeinek, valójában megosztjuk 
magunkat az ő énjével. Ez az önátadás nem passzív, ez 
nem belenyugvás, hanem aktív és pozitív válasz. A má
sikat megosztásra ösztönzi. Ez az igazi együttlét -  a köl
csönös létezésben történő együttlét -, az intimitás.

Intimitás és elfogadás

Az intimitásra a kölcsönösség jellemző. Az, hogy egy 
adott pillanatban én milyen vagyok veled, és te milyen 
vagy velem szemben, az a mi kettőnk egyéni és egy
mással megosztott létélményétől függ. Ha önálló léted 
tudatában vagy, megvalósulhat az intimitás, mert nem 
próbálsz meg uralkodni felettem, nem akarod, hogy

185



saját szájízed szerint legyek, és én sem próbálok meg 
uralkodni feletted. Egyformán osztozunk abban, hogy 
létezünk. Az intimitás világában nincs következés, csak 
egyidejűség. A kapcsolatunkban való részvétel milyen
ségéért mind a ketten felelősek vagyunk. Könnyebben 
kialakul köztünk az intimitás, ha mindketten tudjuk, 
hogy a kapcsolatunkban természetes a kölcsönösség és 
a változás. Az intimitás mindenkor vágyott bensőséges 
kapcsolatokat nyit meg előttünk: megélhetjük a válasz
tás, az elfogadás, a meghallgatás, az önátadás képessé
gét, a kockázat- és kölcsönösségvállalást. A kisebbren
dűségi érzéseink pedig elcsendesülnek.

Fontos számunkra, hogy kapcsolatainkban úgy 
fogadjanak el bennünket, amilyenek vagyunk. Néha 
ingerlékenyek, néha zavartak, de ezek is mi vagyunk. 
Egy kapcsolatban ilyennek fogadjanak el bennünket
-  erre vágyunk. Amikor úgy érezzük, hogy nem fo
gadnak el bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, 
megváltozni sem tudunk, mert nem tudunk a valós 
világban létezni -  abban a világban, amelyben a vál
tozás is lehetséges.

A feltétel nélküli szeretetnek alapvető jelentősé
ge van abban, hogy elfogadjanak bennünket, hogy el 
tudjunk fogadni másokat. Fogadj el olyannak, amilyen 
vagyok, és akkor talán majd más lehetek. Ha érezteted 
velem, hogy nem fogadsz el feltétel nélkül, nem tudok 
változni. Ha nem érzem az elfogadást, elpusztítom 
magamat általad. Szeress és fogadj el, amilyen vagyok, 
mert akkor tudok küzdeni azért, hogy más legyek veled 
szemben. Ha csak akkor fogsz szeretni, ha más leszek -  
akkor nem szeretsz. Ha valóban meg tudok változni, és 
azzá válók, amivé akarod, hogy szeretni tudj, akkor az 
irántad érzett szeretetem az alárendeltség szükséglete, 
nem szabad szeretet. Az alárendeltség szüksége legjobb 
esetben is csak neheztelő szeretet, ezért valójában egy
általán nem szeretet. Dacosan az maradok, aki vagyok, 
remélve, hogy végül is elfogadsz ilyennek, és mindvégig 
neheztelek rád, mert nem fogadsz el. Kapcsolatunk egy
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helyben topog. Nem tudok más lenni, nem tudok vál
tozni, mert a változás azt jelentené, hogy feladom ön
magam, azt a jogomat, hogy önmagam legyek. Fogadj 
el, még akkor is, ha nem szeretsz így, amilyen vagyok, 
mert akkor növekedhetek, más lehetek, és javulhat a 
kapcsolatunk is. Máskülönben elveszünk az el nem fo
gadás ingoványában.

Könnyen esünk abba a hitbe, hogy elfogadó embe
rek vagyunk. Az elfogadás nem döntés kérdése, hanem 
kemény, folyamatos munka eredménye. Egy állandó 
küzdelemé, amelyben újra és újra megvívok minden 
egyes közeli kapcsolatért. Ha valami rosszat tettünk, 
akkor segít az érzés, hogy megértenek bennünket, hogy 
elfogadják, mi is esendő emberek vagyunk, mint min
denki más. A megértés és a megbocsátás segít, de nem 
egyenlő az elfogadással. A hallgatólagos beleegyezés 
nem elfogadás. Az az érzés, hogy mindannyian egy csó
nakban evezünk, nem elfogadás. A tolerancia, a meg
értés, a hallgatólagos beleegyezés és a valahova tartozás 
mind-mind csodálatos élmény a társas kapcsolatokban. 
Ám az elfogadás személyes élmény. Ha elfogadottnak 
érezzük magunkat -  még ha nem is értenek egyet ve
lünk -, akkor nem azt érezzük, hogy tolerálnak minket, 
hanem hogy szeretnek. A legtöbben életünk túlnyomó 
részében megpróbáljuk kiérdemelni a szeretetet. Jók, 
gondoskodók, érzékenyek vagy sikeresek vagyunk, és 
ezért szeretnek bennünket. Úgy érezzük, hogy megdol
goztunk a szeretetért. De lehet, hogy nem. Az ilyen sze
retetet nagylelkűségből is adhatják, mivel „jók” voltunk, 
s mi kellemetlen bizonytalanságot érezhetünk emiatt: 
arra gondolunk, hátha épp a jóságunk idézte elő a sze
retetet. Az elfogadásban nincs kellemetlen bizonytalan
ság. Tudjuk, hogy rosszat tettünk -  legalábbis a másik 
szemében -, mindazonáltal mégis szeretnek, még rosz- 
szaságunkban is. Ez a szeretet személyünk pozitív ér
zelmi és tapasztalati jóváhagyása. Ha én a kedvedben 
járok, te pedig szeretsz engem, akkor bensőségesek va
gyunk egymással.
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Az elfogadásnak nincs sok köze az ítélethez. „Az 
elfogadásban nincs jobb vagy rosszabb, egészségesebb 
vagy betegebb, érettebb vagy éretlenebb” Az elfogadás
nak el kell boldogulnia a különbségekkel, ítélet nélkül. 
Más vagy, mint én, de nem vagy se jobb, se rosszabb ná
lam, csak más. És ez a különbség nem elválaszt minket, 
hanem lehetővé teszi a bensőségességet. Mindannyian 
másképpen fejezzük ki szeretetünket. De a „szeretet 
nem kisebb értékű azért, mert másképpen fejezzük ki” 
Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat 
a szeretet-megnyilvánulásokat tekintsük szeretetnek, 
amelyek hasonlóak saját kifejezésmódunkhoz. Legköz
vetlenebbül úgy fejezhetem ki a szeretetemet -  mert én 
ilyen vagyok -, hogy élvezem a jelenlétedet, megérin
telek, gondtalannak érzem magam veled, vagy egysze
rűen csak békésen üldögélek melletted, szó nélkül. De 
ugyanilyen szeretetet jelent az is, ha ajándékot veszel, 
vagy éppenséggel megjavítod a csöpögő csapot. Az élet
ben ez gyakran nem egyértelmű. A csendben üldögélő 
partnere közelében lévő ember nem biztos, hogy ezt a 
jelenlétet a szeretet kifejezésének éli meg. Vagy az, aki
nek az ajándékot vesszük, lehet, hogy ezt nem a szere
tet megnyilvánulásának éli meg. Hajlamosak vagyunk 
arra, hogy úgy lássuk, mások jobban szeretnek, ha úgy 
fejezik ki szeretetüket, mint mi, mert ilyenkor könnyeb
ben fogjuk fel szeretetként azt, ahogyan ők nyilvánítják 
ki a szeretetüket. A miénktől eltérő megnyilvánulásokat 
sokkal nehezebben tekintjük szeretetnek. Életbe vágóan 
fontos tudni: az emberek különbözőképpen szeretnek 
ugyan, de azért mindannyian tudnak mélyen szeretni.

Valakinek a közelében lenni ősi, ösztönös igény. Azt 
a szoros együttlevést óhajtjuk újra és újra átélni, amit 
születésünkkor elveszítünk, majd aztán egész életünkön 
át keresünk. Különálló egyeddé válunk, felnövünk és 
„meghódítjuk” az életet, de a közelség utáni vágyunktól, 
ettől a regresszív részünktől nem tudunk szabadulni. 
Éltet és motivál bennünket a mindennapokban, hogy 
megéljük az elfogadást -  azt az érzést, mely közelséget
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ad. Mindannyian megéltük életünk kezdetén, hogy csak 
csupán azért szerettek és fogadtak el bennünket, mert 
léteztünk, és ezért semmit sem kellett cserébe adni. A 
feltétel nélküli elfogadás egyetemes érzését ekkor épí
tettük magunkba. A feltétel nélküli elfogadás birtoklás 
nélküli, gondoskodó viszonyulás, amelyben nem ér
tékelünk, nem címkézünk, hanem elfogadjuk a másik 
embert pillanatnyi érzéseivel, értékeivel, reakcióival 
együtt. Ez az elfogadás nem teljesítményhez kötött, nem 
formális, hanem olyan tartalmakkal telített, amelyben 
benne van a megtartás, a támogatás melegsége. Szemé
lyiségünk fejlődése során alkalmazkodunk a valóság
hoz, nyitottá válunk mindenféle élmény iránt, így min
den kívülről jövő hatás hozzáférhetővé válik a tudatunk 
számára. Csecsemőként -  a valóság bennünket érintő 
hatásaihoz viszonyulva -  megtanuljuk a jó tapasztala
tokat pozitívan fogadni, a károsakat pedig elkerülni. 
Sírunk, ha fáj a hasunk és mosolygunk, ha jóllaktunk. 
A későbbiekben aztán -  a gyermekkorban -  a tapasz
talatok egy része elkülönül bennünk, szimbolizálódik, 
azaz képessé válunk azokat az értékeléseket, elképzelé
seket tudatosítani, amik ránk vonatkoznak. Ezzel együtt 
fejlődik ki bennünk a pozitív értékelés szükséglete is, 
az az általános érvényű igényünk, hogy környezetünk 
személyiségünket pozitívan minősítse. Ez a pozitív ér
tékelés alakítja ki bennünk az önelfogadási szükségletet. 
Saját magunk is képessé válunk sikereink, kudarcaink, 
történéseink értékelésére. Azoknak az értékeknek men
tén haladunk majd, amelyekkel minket fogadtak, illetve 
utasítottak el.

Minden embernek szüksége van az önmegvalósítás
ra, amely akkor teljesedhet ki igazán, ha szeretünk, és 
szeretnek bennünket. A szeretet biztosítja azt a légkört, 
amelyben értékelésünk optimálisan működhet, és egye
di képességeink megvalósulhatnak. Ebben a légkörben 
tudunk előítéletek, düh, harag, bosszúvágy stb., tehát 
a negatív érzések hatásától mentesen részt venni egy 
kommunikációban, kapcsolatban. Ahhoz persze, hogy
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minderre képesek legyünk, magunkat kell szeretnünk, 
magunkat kell megtanulni feltétel nélkül elfogadni. Az 
énelfogadás teszi lehetővé, hogy viselkedéseinket reális
nak ismerjük fel, még akkor is, ha azokat nem tartjuk 
kielégítőnek, megfelelőnek. „Ha szeretjük magunkat, 
akkor másokat is képesek vagyunk szeretni, és ezzel az 
élménnyel telítve képesek vagyunk a feltétel nélküli el
fogadásra is”. Ahhoz, hogy valaki érezze elfogadásun
kat, éreznie kell azt is, hogy kiismerve őt sem utasítjuk 
el az esetleges furcsa, szokatlan tapasztalatait, megélé
seit. Éreznie kell, hogy megértjük és mindenek ellené
re elfogadjuk őt. Elfogadásunk elfogadást eredményez: 
megtapasztalhatjuk, hogy szabadon választhatunk 
érzéseink közül, amelyeket meg akarunk valósítani a 
kapcsolatunkban, és meg is valósíthatunk. Ha nincs 
távolságtartás, hidegség és elidegenedés, kapcsolatunk 
aligha válthat ki ilyen előjelű visszhangot a másik em
berben. így nem a távolság-, hanem a közelségtartás vá
lik meghatározóvá.

Mindannyiunkban ott él mélyen a pozitív értékelés
re való igény, hogy ilyennek jelezzen vissza bennünket 
a kapcsolat. Ha pozitívnak éljük meg magunkat, akkor 
önmagunkat is fel merjük vállalni, nem válik alapszük
ségletünkké a függőség, a függőségben maradás. Ha 
tudunk elfogadni, személyiségünk szabaddá válik és 
érzelmileg olyan éretté, hogy kisebbrendűségi érzése
ink már többé nem háborgatnak bennünket -  s ennek 
megvalósítására vágyunk valamennyien.
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Magamba fojtottam 
magam,
a pirkadó tavaszt, 
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Lezárva.
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mint a
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