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 Azoknak ajánlom, akiket „felvezetıimnek” nevezek. Vilá-
gítva elkísértek addig, ahonnét már csak egyedül lehet to-
vábbmenni. Akkor elızékenyen meghaltak, hogy kiderül-
hessen, tudok-e saját lámpát gyújtani, vagy a sötétben bo-
torkálok tovább. 
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 „Felnıtt vagy, – szólok undorodva néha, és nem segíthetsz 
rajta, lásd be végre. Térj vissza, – szól egy hang ilyenkor, 
csak ülj a földre és beszélj az égre. Nem tudsz már? – kérdi, 
s mintha rína. A szék lábától, nézd csak! Balra Kína és jobb-
ra lóherés, örök vadászmezık. Ó, hol vagy régi, indiáni gıg? 
Nem érdekel már, honnan fú a szél? –  

Az ember egyre vénül, verset ír, tanít... „Csak ülj a földre és 
beszélj az égre.” S nem ül le. S nem beszél. Felnı és azt se 
tudja, hogy mivégre.” 

(Radnóti Miklós: Mivégre) 
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Elıszó helyett 
Váratlanul felnövök és nem értem az egészet 

Apám 184 cm magas volt, kopasz, szemüveges és szélesvállú. 
Az I. világháború honvédtisztjeként kapott egy rakás kitüntetést 
és „t őzharcossá” avatták. Esténként gyakori téma volt a 
Bruszilov offenzíva, ahol megsebesült és késıbbi tüzérségi meg-
figyelı helye az olasz fronton, a Monté Longarán. Vasárna-
ponként a természetet jártuk, úsztunk, eveztünk. Kutyája is 
volt – nem a kutyánk, az ı kutyája -, Milord, a hatalmas dán 
dog. Apám sokszor mondta nekem: „Ne félj, amíg engem 
látsz!” És én nem féltem. Átúsztuk a Dunát, ha elfáradtam, a 
vállába kapaszkodtam, végigmentünk a Rám-szakadékon, és az 
állatkertben etetéskor bementünk az oroszlánok barlangjába. 
Nem féltem. 
Apám tőzharcosként „kivételezett személy” volt, vagyis egy 
darabig nem számított zsidónak. Mint századparancsnok vonult 
be Erdélybe, és elragadtatásba esett a pap tamási forrás nagy-
szerő vizétıl. Amikor szabadságon volt, demizsonokban hozta 
haza. 

Apám tőzharcosként egy idı után mégis zsidónak számított, 
sárga karszalagot, leszerelése után sárga csillagot viselt. İ ma-
ga szabta ki valamennyiünknek, mert nálunk sárga volt a fote-
lek huzata. Ezután az egyik fotelen nem volt huzat. Késıbb elvet-
ték a lakást, és házmesterünk, a sváb Frühbauer bácsi költözött 
bele a családjával, nagy örömömre, mert szerettein ıket, és 
nagyfiuk, Frühbauer Ferike levente, a barátom volt. De soha-
sem látogatott meg a zsidóházban. Még késıbb egy légiakna 
megsemmisítette a lakásunkat és bútorait, csak a huzat nélküli 
fotel élte túl a háborút. Ródlira kötözve loptuk vissza a romok 
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közül 1945 tavaszán. 

Tőzharcos, 184 cm magas, szélesvállú, sárgacsillagos apámat 
az akkori Hitler téren, a késıbbi Marx téren, a mai Nyugati té-
ren géppisztolyos nyilas suhancok a szemem láttára megpofoz-
ták, és ı nem ütött vissza. Ez a nap volt felnıtté válásom kez-
dete. Én már soha nem mertem azt mondani a fiamnak, hogy „ne 
félj, amíg engem látsz”. Csak annyit mondtam neki kamaszko-
rában: „Túl sokat félsz fölöslegesen. Majd én szólok neked, ha 
félni kell.” Ez mőködött. A család vigalmára gyakran megkér-
dezte: „Apu, kell félni?' És én becsületesen válaszoltam: „Még 
nem.” Még nem kellett megélnie Isten közönyét, az erkölcs ve-
reségét az életmentı hazugsággal szemben, azt, hogy a döglött, 
vicsorgó ló ennivaló, és a halott ember keményre fagyott 
anyag. Az ı korában én már felnıtt voltam. İ még a tizenegy 
éves kisfiú életét élte. 

A háború után állkapocs tályogom keletkezett, amit meg kellett 
mőteni. Anyám utánam akart nyomakodni a mőtıbe, de hatá-
rozottan visszatolták a folyosóra. A pillanat megvilágosodásának 
a vakító fénye annyira elárasztott, hogy a mőtétbıl alig érzé-
keltem valamit. Hát én tudtam ezt, de elfelejtettem. Hiszen az 
egész zöld téboly alatt hamis néven és iratokkal, kopaszra nyírt és 
szemüvegétıl megfosztott „erdélyi menekült”, magányos kis ker-
tészinas voltam Pestkörnyéken. Szüléimet hetenként egyszer lát-
tam, amikor megbeszélt órában végigmentünk ugyanannak az ut-
cának a két oldalán. De most véglegesen megértettem, hogy egy 
ember mennyire zárt kozmosz. Bármennyire is szeret valaki, még 
anyám sem tud belépni a legbelsı köreimbe. A mőtét minden kín-
ját, félelmét egyedül kellett végigélnem. Mint ahogy az ember 
életének minden fontos helyzetében valószínőleg egyedül van. 
Egyedül préselıdik át a szülıutakon a világba, és egyedül lép ki 
a világból. A költı halálos pontossággal fogalmaz: 
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„Az meglett ember, akinek szívében nincs 

se anyja, apja, 
ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul 

kapja 

s mint talált tárgyat visszaadja bármikor - 

ezért ırzi meg, 
ki nem istene és nem papja se magának, 

sem senkinek.” 

A szív ürességét még csak elviseljük valahogy. Legfeljebb 
némi rendességgel, jó cselekedetekkel elfedjük azt, hogy jobbá-
ra szeretetre képtelen érzelmi korcsokká fejlıdtünk vissza a 
gyerekkorból. Rendelkezésünkre állnak pompás kábítószerek, 
italok, álszorgoskodások, hatalmi játékok, szerelmi mámorok és 
misztikus élmények, hogy elhárítsuk azt a nyomorúságot, mi-
szerint a világ lényei közül egyedül nekünk kell tudomásul 
venni saját eljövendı pusztulásunkat. Ám a legnehezebb ellen-
állni a pappá, istenné válás kísértésének. Itt bicsaklik ki és el a 
legtöbb lélek. 

Fıként tehát az Adolf Hitler nevő társadalom-reformernek és 
egy ismeretlen mőtısnınek tartozom hálával azért, hogy már 
kamasz koromban cafatokra tépték buta illúzióimat a világ és az 
emberi viszonyok mőködésérıl. Korai felnövésem ellenére a 
konzekvenciák fölismerése így is eltartott vagy huszonhat éves 
koromig. A homály tehát csak lassan oszladozott a fejemben, a 
homályok szokása szerint. 
 

 

De végül is megértettem, hogy az felnıtt ember, 
- aki tudja, hogy védtelen, sem istenre,sem emberre nem szá-

míthat, csak önmagára, 

- aki tudja, hogy az élet minden fontos helyzetében egyedül 
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van, születésében és halálában is. Aki megértette, hogy csak az 
egyedüli magány vagy a társas magány között választhat, 

- aki tudja, hogy a bőneit mindhalálig cipelnie kell, nem 
rakhatja át senki másvállára, 

- aki mindezt lázadozás nélkül elfogadja, 
- s aki mégsem rémül meg, és csak azért is mer játszani a vi-

lággal és önmagával. 

Egy intelligens fiatalembernek túl nehéz együtt élni ezzel a 
meggyızıdéssel. Ezért nem marad más választása, mint hogy 
szent legyen, bőnözı vagy öngyilkos. Ezt a lelkiállapotot úgy hív-
ják, hogy depresszió. A depresszió leghatásosabb ellenszere pedig 
az aktivitás. Hajtani, hajtani, túlterhelni magad a kifulladásig. 
A majdnem mániás állapotig. Legyél munkamániás, szexmániás, 
misztikus ırült, a pénz őzöttje vagy egyszerően csak politikus. S 
amíg bírod szusszal, valahogy kibírod magadat. Ám ha beteg-
ség, öregség miatt elfogy az üzemanyag, feltör a depresszió. 
Az orvosok összedugják majd a fejüket, s megállapodnak abban, 
hogy úgynevezett involúciós depresszióban szenvedsz, ami azt 
jelenti, hogy öregszik az agyad, kezdesz meghülyülni. De te 
magadban röhögd ki ıket, mert jól tudod, hogy már húsz éves 
korodban is depressziós voltál, de akkor még volt erıd aktivi-
tással kompenzálni a bajt. 

Mindez csak a felszín. Vajon honnét veszi az igazán felnıtt 
ember az erıt a játékhoz, a tevékenységhez, a humort az ab-
szurd világ kinevetéséhez. A felnıtt ember energiatartaléka a 
belsı szabadság. Szerb Antal elbeszélésében ezt mondja a Zsar-
nok: 

„A szabadság ragyog az álmok tárnája mélyén, mind ezt 
imádkozza le, ezért hatalmaskodik, és győlöli a még nagyobb ha-
talmat, de nincs köztük egy sem, aki tudná, mi az, hogy sza-
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badság. Ezer bilincset raknak magukra a szerencsétlenek: asz-
szonyt, gyermeket, atyafit, állami életet, a test örökös unszolását, 
mindegyik függ mindegyiktıl. Ha egyet megütök, mindegyik or-
dít, ha a bíró felesége kificamítja a kisujját, nem tudhatod, más-
nap nem siratja-e hat gyermek börtönben sínylıdı apját. Amit ık 
szabadságnak hívnak, értelmetlen és ostoba hazugság, mert ha 
megölnek is engem, egy vagy több százszor rosszabbat ültet-
nek a maguk nyakára, anélkül nem tudnak meglenni, megszok-
ták odahaza. 
Szabadnak lenni annyit tesz, mint egyedül lenni: szeretet nél-
kül, győlölet nélkül, félelem nélkül és remények nélkül. Megbírja 
ezt ember akárki?” 

Íme, a felnıttség elsı öröme és nyomorúsága! A belsı szabad-
ság és a külsı győlölet levegıjében élni. 

1. A mítosz, a kultusz és az ember élete 

Az antik görög nyelvben élt egy fogalom: Logosz. A Logoszt 
lehet Igének, Szónak, Közlésnek fordítani. Ám a Logosz mindig 
valamilyen szellemi folyamatról, alkotásról, intellektuális vagy 
misztikus történésrıl számol be. Például az Isten által alkotott 
„Világtervrıl”, a szeretet parancsáról, az Utolsó ítéletrıl vagy a 
csakrák mőködésérıl, az életerı, a prána áramlásáról, a Köztes 
Lét, a Bar Do létezésérıl. Újra meg újra a szellem dimenziójával 
találkozunk. Ezért mondja János Evangéliuma, hogy „Kezdet-
ben volt az Ige, s az Ige Istennél volt, és az Isten volt az Ige.” S 
éppen a Logosz szellemi-intellektuális jellege miatt képzıdött 
belıle a „logika” fogalma, ami a gondolkodás törvényeit foglalja 
össze. 
Létezett azonban egy másik fogalom is: Mítosz. A Mítosz is köz-
lés volt, de történeti közlés. Az emberiség szempontjából vala-
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milyen fontos eseményrıl számolt be: a Teremtésrıl, Krisztus fel-
támadásáról, Krisna megtestesüléseirıl, az egyiptomi kivonulás-
ról, Mózes kıtábláiról, Mohamed látomásairól és futásáról Mekká-
ból Medinába... Ezért a Mítoszból képzıdött a Mitológia szó, az 
erkölcs, a vallás, a megismerés fejlıdési útjának eseménytörténe-
te. 
Az archaikus korok embere úgy fogta fel a mítoszt, mint az 
ember megszólítását az istenség, az istenek, a szellemi világ ál-
tal. „Figyelj! – szól a transzcendencia az emberhez – Vannak fon-
tos események, amelyekrıl tudnod kell!” Ábrahám hajlandó volt 
feláldozni az Úrnak fiát, Izsákot, de Isten elfogadta az állat vérét 
a fiúé helyett. Véget ért az emberáldozatok korszaka. A Szentlélek 
leszállt Jézus tanítványaira, akik szertementek a világba az Igét 
hirdetni. Buddha megvilágosodott a fügefa alatt és megértette 
az újjátestesülések okát és azt, hogy miként lehet leszállni a 
lét kerekérıl. Mohamedet kényszerítette Gábriel arkangyal, 
hogy olvassa Allah üzenetét a Könyvbıl. Figyelj! Minderrıl tud-
nod kell! 
A mítosszal tehát az Ég kvázi „provokálja” a. halandókat arra, 
hogy a szellemi dolgokra is figyeljenek. Az ember válasza a mí-
toszra a Kultusz. Például: Transzcendens megszólítás: Krisztus 
feltámadásának mítosza. Emberi felelet: A húsvét ünnepe, a 
húsvéti szertartásrend. A kultusz szóból képzıdött a kultúra fo-
galma. A mítosz-kultusz viszony tehát párbeszéd Ég és Föld kö-
zött. A régi idık felfogása szerint kultúrája annak a népnek van, 
ahol ez a párbeszéd elevenen él, tehát hisznek a mítosz va-
lóságában és teljes átéléssel, aktívan részt vesznek a kultusz-
ban. Akik a mítoszt jó szándékú legendává degradálták, és a 
formálissá vált kultuszban legfeljebb mint nézık vesznek részt, 
azok barbárok. Az ı szemükben mi valószínőleg a magas techni-
kai civilizáció fokára eljutott barbárok lennénk. 
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A kultusz fogta össze a régi korok emberének életrendjét. A kul-
tusz sokféle fontos társadalmi funkciója közül most azt emeljük 
ki, amelyik stabilizálta az ember identitását, elképzelhetetlenné 
tette, hogy egykoron az Égéi tenger partján a messzeségbe bá-
mult egy görög, miközben elméjét és szívét kétségek gyötör-
ték: Ki vagyok én? Athéni? Egy kicsit spártai is? És föníciai 
ıseim vére nem tesz idegenné Hellas ege alatt? 

Harcuk szünetében, Ó-Babilon utcáin sétálva az İs Kaján – Ady 
cimborája, apja, császára, istene – így szólt a költıhöz: 
 

-„Nézd csak, ott megy egy céda ısöd,úgy nézem egyiptomi. 
Mellette meg egyzsidó.” 

Ady félve nézett a Korhely Apolló gúnyos arcába, majd elkapva 
lecsusszanó palástját, a várakozó lóra terítette. 

– „Miért mondod ezt?” 
– Vedd észre, hogy ezzel a két szóval – egyiptomi és zsidó – 
mennyi mindent elmondtam róluk. A hitüket, a vallásukat, 
Íziszt, Ozíriszt és Adonájt, a templomukat és a piramisaikat. 
Elmondtam a szokásaikat, a babonáikat. Elmondtam hogyan öl-
töznek, hogyan házasodnak,  hogyan  temetkeznek. Elmondtam 
a harcmodorukat, a fegyverzetüket. Már mindent tudunk a 
mővészetükrıl, a síkban ábrázoló festészetrıl, és a faragott ké-
pek készítésének tilalmáról. Pedig csak két szó hangzott el. Gon-
dolod, hogy nekik lehetnek kétségeik abban, hogy kicsodák? 

E beszélgetés óta alig háromezer év pergett le. S ha most azt 
mondja valaki: „Nézd, ott megy egy belga, ismerem a fickót!”, 
alig mond róla többet, mint hogy valószínőleg tud franciául. Az 
ókori embernek ez az identifikációs biztonsága jórészt a kul-
tusznak köszönhetı. Sıt, a kultusz más vonatkozásban is vezeti 
az embert. Végigkíséri az embert az életidın és nem hagy két-
séget afelıl, hogy éppen hol tart születés és halál között. Az 
élet legfontosabb eseményeit, fordulópontjait mítoszok értelme-
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zik. S a komolyan vett mítoszokra mélyen átélt kultuszok vála-
szolnak. S e kultuszok egyben válaszolnak arra is, hogy az em-
ber merre jár az idıben, kivé lett fejlıdésében, mit kívánnak tı-
le a halhatatlan istenek. A kultúrák sokfélék, mert sokfélék a 
kultuszok. Mégis megkereshetjük azokat a sarkalatos eseménye-
ket, amelyekrıl általánosítva elmondhatjuk, hogy mindig kö-
rüllengi ıket a mítosz és a kultusz. 

Belépés az emberi világba. A megszületés. A gyermekkor vége. 
Felnıtt férfivá és nıvé válás. A családalapítás. Házasság és 
gyermekek nemzése. Kilépés az életbıl. A halál. 

A megszületés. A mítoszok különbözık és ennek megfelelıen 
különbözık a kultuszok is. Van, ahol körülmetéléssel veszik fel 
az új embert Isten szövetségébe. Van, ahol megkeresztelik. Van, 
ahol úgy tudják, hogy a születés visszatérés. 

„Aki megszületett, annak halála biztos. Aki meghalt, annak szü-
letése biztos.” 

S a család brahminja körülbelül ezeket mondja az újszülöttnek: 

„Most, hogy a ritkán és nehezen elérhetı emberi test birtokába 
jutottál újra, -jól nézd meg, merre mész, mert az életben nincs 
idı tévutakra.”  

A csecsemı ébren vagy szunnyadva, mohón szívja magába a 
brahmin szavait, hogy egy életre megırizze ıket. Azután persze 
felnı és elmegy a tévutakra. Baj ez? „A pokolba vezetı út jó szán-
dékokkal van kirakva.” Fordítva is igaz lenne? „A mennyországba 
vezetı út rossz szándékokkal van kirakva!” Akkor megszülethet 
egy új szólás is: „A célhoz vezetı út tévutakkal van kirakva.” Ba-
bits fordításában így kezdıdik az Isteni Színjáték, azaz a Pokol: 
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„Az emberélet útjának felén 

egy nagy, sötétlı erdıbe jutottam, 
mivel az igaz utat nem lelem.” 

Weöres Sándornak baja támadt a Jutottam” szóval, ami na-
gyon gyengének tőnt az erıs dantei szövegben. A középkori olasz 
nyelv szavainak jelentéstartalmát vizsgálva az alábbi fordítási 
javaslatot tette: 

„Az emberélet útjának felén, 

Egy sötét erdıben eszméltem magamra, 

mivel az igaz utat nem lelem.” 

Így e három sor jelentısége megnı. Azt mondja, hogy az élet-
ben el kell tévedni ahhoz, hogy az ember önmagára eszmélhes-
sen. Tehát áldottak lehetnek a tévutak is, ha nem körbe visz-
nek, meddı keringésbe. Hiszen a tévút lehet csak kerülıút is. 
Elvezethet új megismerésekhez, felfedezésekhez. Önmagunk Ko-
lumbuszaivá válhatunk. Néha leborulhatunk a tévutak istenei és 
démonai elıtt. Ádonáj elıtt, aki kiválasztott népét az egyiptomi 
rabszolgaságba vezette, hogy négyszáz év múlva kinyújtott kar-
ral és erıs kézzel kivezesse ıket a szabadságba. Ám e négyszáz 
év nem múlt el haszontalanul. A zsidóság magába szívta a kor-
szak legmagasabb rendő spiritualitását, s elvitte magával az egy-
istenhitbe, a Kánaánba, s szerte a világba. 

Bizony, áldottak a tévutak. Hiszen a félrevezetés is vezetés – 
mondja Martin Buber. Tanúbizonyságot tehet errıl Anup is-
tenség is, az „utak nyitogatója”. Feltehetıen az ı sugallatára irá-
nyította Rebeka Izsák kezét Ézsau feje helyett Jákobéra, hogy 
az „Igazi” kapja az áldást, „nehogy szerencsétlenség történjen”.  
Talán a sakálfejő isten heccelte fel Lábánt, az „agyagtuskót”, 
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hogy Jákobot a nászéjszakán Ráhel helyett Lea testéhez vezesse, 
és sok idı múltán megint csak ı csábította arra az idıs nagy-
atyát, hogy karját keresztezve áldja meg József gyermekeit, 
jobbjával a másodszülött Efráimot és baljával az elsıszülött 
Menassét. 
Ismét Babits sorai járnak az eszünkben, amikor a tévutakból 
összetett igazi útra gondolunk: 

„Mert minden szó új korlátot teremt, 
 a végtelen testének szabva formát.  
S e korlátok közt kígyózik a rend lépcseje, 
melyen addig járjuk ormát új, meg újlátásnak, 

amíg messze lenn, köddé mosódik mindenrégi korlát, 

s képekbıl összeáll a képtelen, korlátokból korlátlan 
végtelen...” 

A gyermekkor vége. Belépés a felnıttek közösségébe. A természeti 
népek és az archaikus kultúrák – fıként a meleg éghajlatú tá-
jakon, ahol a gyermekkor a „látencia” periódusnak nevezett 
átmenet nélkül, szinte közvetlenül csap át a serdülésbe – jól 
tudták, hogy a szülık védıszárnyai alatt nem lehet felnıni. A 
nyolcvanéves mama  

szemében hatvanéves gyermeke is kisfiú vagy kislány, akire rá 
kell szólni: „Szeles az idı, vegyél sálat és jól gombold be a kabá-
tod.” Tehát bizonyos életkorban – általában 12-15 éves korban a 
gyerekek elkerültek otthonról, és úgynevezett fiú-házakban és 
lány-házakban várták felnıtté avatásukat. Ezekrıl az avatási 
szertartásokról a következı fejezetben számolunk be, mert té-
mánk – a felnıtté válás – szempontjából érdemes részleteseb-
ben szemügyre venni ıket. 
A házasság. A család megalkotása. Felelısség az utódokért. Ami 
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annyit jelent, hogy felelısség a törzsért, a nemzetségért, a népért. 
Mindez nem csak örömünnep, nemcsak lagzi. Az archaikus há-
zasság nem „legfeljebb elválunk, könnyed történés”. A házasság 
lemondás is és áldozat! 

Thomas Mann híres regényében, a „József és testvérei”-ben 
újra elmondja Jákob házasságának a Bibliából jól ismert törté-
netét. Jákob hét évig szolgál Ráhelért. S amikor letelik ez az ir-
datlan idı, s szerelmének beteljesülése élete küszöbén van, 

akkor nem csak ujjongó boldogságot érez, hanem valamilyen is-
meretlen fájdalom is megszállja Jákob szívét. Megértette, hogy 
ezentúl nem lehet az egész élet az övé, hanem fiákba és lányokba 
kell szétosztania magát, s ı pedig lassan elindul a halál felé. 

Kilépés az Élet világából: a halál. Túl a különféle rítusokon, a 
tibeti Köztes Lét Könyvében (amit Halottas Könyvnek is nevez-
nek) igen fontos a sírás tilalma, a földi életbe visszahúzó gyász 
tilalma, mert ez a fajta „bár itt lennél közöttünk” utána nyúlás ko-
loncként ráakaszkodik az anyagi világtól távolodó meghaltra, s 
végül is saját magányát siratja az itt maradt élı. Más kultúrákban 
viszont siratóasszonyokat fogadnak, meghasogatják testüket és 
ruhájukat, nyolc napig ülnek gyászban, vagy nagy lakomát ren-
deznek az eltávozott tiszteletére. 

Van, ahol elégetik, madarakkal etetik meg a holttestet, mert a 
leiektıl elhagyott anyag tisztátalanná vált, s nem szabad vele 
tisztátalanná tenni a Földet. Van, ahol érckoporsóba temetnek, 
másutt gyékénybe csavarják a testet, hogy minél hamarabb 
egyesüljön a földdel, mert „Porból vagy te, s visszatérsz a por-
hoz”. Az ısi Egyiptomban balzsamoztak, megakadályozták a test 
külsı formájának tönkremenését, mert úgy vélték, hogy ezáltal 
hozzákötik a lelkét, aki nem bírja elhagyni a formáját megırzı 
testet, és segítıként a néppel marad. „Legyen örök az anyagi 
formai”, s nem kizárt, hogy itt gyökerezik a késıbbi korok ma-
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terializmusa. Mert sokfélék a halál-mítoszok és a nekik felelı 
kultuszok is. Ám a lényeg közös: tennivaló van az élet történései-
nek nagy csomópontjai körül. Az elmúlóban lévı korszakokat ha-
tározottan le kell zárni, és utat kell nyitni a készülıdı új ese-
ményeknek. A Zen egyik koanjában azt mondja tanítványainak a 
haldokló mester: 

„Ami megy, engedjétek.  
Ami jön, fogadjátok.  
Ennyi az egész.” 

A szülık védıszárnyai alól kiemelt ifjak tehát az egynemőek kö-
zösségében várták felnıtté avatásukat. A kezdet kezdetén az 

„Anyától való elválás” drámáját játszották el, halálos komolyság-
gal. Az anyák valódi könnyekkel siratták el gyermekeiket, mintha 
meghaltak volna. És meg is haltak a gyermeki lét és a szülıi gon-
doskodás számára. 

A számtalan variációt és szokást mutató avatási rítusokból kieme-
lünk néhány fontos közös elemet. Attól függıen, hogy mibıl élt a 
törzs – pl. ha vadászatból -, az ifjúnak egyedül el kellett mennie a 
dzsungel-be, elejtenie egy jelentıs vadat és egyedül hazahoznia. A 
misztikus hiedelmeket lehántva róla, ez egy szociális próbának tő-
nik. Képes-e önmagát és jövendı családját megfelelıen ellátni? 
Mert a felnıttség egyik alapfeltétele a szociális érettség, amely – 
normális társadalmi körülmények között – lehetıvé teszi, hogy 
igényeinek megfelelıen elıteremtse, amire feltétlenül szüksége 
van. Tehát nem térhetett vissza egy apró nyulacskával, sem a hír-
rel, hogy elefántot ölt, de nem bírja hazaszállítani. 
Amikor ezt a próbát sikeresen megállotta, következett a második. 
Jelentıs testi fájdalmat kellett nyikkanás és moccanás nélkül 
elviselnie. Volt, ahol tőzbe tartották a kezét, felhasogatták az ar-
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cát vagy körülmetélték. Ez az önuralom próbája volt. A felnıtt 
férfinek jelentıs tőrıképességgel, önfegyelemmel kell rendel-
keznie. 
Azután próbára tették lelki szilárdságát, a stresszek elviselését. 
Valamilyen misztikus vagy tárgyi módon a halál közelébe vit-
ték. Át kellett élnie a halálfélelmet, a más létdimenzióba való 
átlépés sokkját, élet és halál határmezsgyéjének a drámáját 
pszichés összeomlás nélkül. 

Aki nem állta meg valamelyik próbát, azt továbbra is gye-
reknek tekintették. Ez nagy szégyen volt. Akik a próbákon sike-
resen túljutottak, végül a legjelentısebb avatási szertartáson 
estek át: tudomásukra hozták a nép féltett mágikus titkait, 
amelyekrıl senkivel sem beszélhettek, legkevésbé nıkkel. A fe-
csegıt megölték. 

A titok 

A szuhua indiánok tizenkét éves korukban avatják férfivá a fiú-
kat. Elıtte három hónapig egyedül kell élniük egy kunyhóban a 
dzsungel mélyén és vadászzsákmányukból kell eltartaniuk ma-
gukat. Az ıserdıben ezerféle veszély leselkedik rájuk, mérges 
kígyók, vadállatok, vérengzı orchideák, halálos kórt terjesztı 
csípıs rovarok és nem utolsó sorban farkas-asszonyok, akiket 
hőtlenségük miatt a varázsló toportyánná változtatott. Éjszaka, 
amikor a Hold fehér hiénája a dzsungel felett kóborol, fényasz-
szonyként ölelkeznek azzal, aki a fekhelyre engedi ıket. Reggel-
re eltőnnek, mint az álom, és a férfi, akinek a karjaiban háltak, 
hetek alatt elsorvad. Nem siratják ıket és azokat sem, akiket 
megölt az ıserdı. De akik életben maradtak, azok igazi férfiak. 

A próbatétel három hónapja után újabb három hónapig szer-
zetesi közösségben élnek és a teremtett világ titkaiba avatódnak 
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be. Az utolsó éjszakán eljön hozzájuk a varázsló, a törzsfınök és 
a falu legöregebb embere, aki féllábbal már a sírban van. És 
szólnak: 
- íme, tudomásodra hozzuk az emberi lét legnagyobb titkát. 
 

 Ekkor a fiúk leborulnak és úgy maradnak. 

- Halálra születtél, és életre fogsz halni. 
- Závángá! – mormolják kórusban az avatottak, ami azt jelenti, 
hogy „Itt vagyok!” 
- Világ Istene teremtett téged. 
- Kóbi árách! – mondják a fiúk a földre borultan, vagyis: „A 
bimbó csukott.” 
- Világ Istene a tökéletes szellem volt, tehát nem tudta érzékelni 
az anyag világát. 
Ettıl kezdve a fiúk némán fogadják magukba a tanítást. 

- Ezért érzı lényeket teremtett, akik az ı érzékszervei lettek. 
Rajtuk keresztül érzékelte isten a Világ érintését, a kéjt és a 
kínt, a boldogságot és a kétségbeesést. 
- De az érzı lények nem tudták elviselni a végtelen örömök és a 
végtelen szenvedések örök váltakozását. Ekkor a Világ Istene 
lehasította a Halált az ı tökéletességébıl és az érzı lényekbe he-
lyezte. 
Ekkor elıször ütik meg a gongot, és a fiúk azt mondják: 
- Ákóbi zott. „A bimbó kinyílt.” 

És szól a legvénebb falubéli: 

 - A Világ Istene üresség lett. A Világ Istene szenvedéstelen. 
A Világ Istene örömtelen. A Világ Istene haláltalan. 

És szól a törzsfınök: 
- A Világ Istene helyett szenved az ember. A Világ Istene he-
lyett örül az ember. A Világ Istene helyett hal meg az ember. 

És szól a varázsló: 

- A Világ Istene az Üresség Istene lett. 
Az ember van tele a Világ Istenének kínjával, boldogtalanságával 
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és halálával. Az ember él az Üresség Istene helyett. 
Akkor másodszor is megütik a gongot. És a fiúk azt mondják: 
- Ákobi hár árách! „A bimbó újra bezárult.” 

És ettıl kezdve szabad férfiak.  
A felnıtt férfit tehát az alábbiak jellemezték: 

1. A szociális érettség,  felelısségérzet önmagáért és család-
jáért. 

2. Önfegyelem és önuralom. 
3. A lelki megpróbáltatások, stresszek elviselése. 
4. A hallgatni tudás. 
 

2. Ki mondja meg, hogy felnıtt vagy-e? 

Az ısi kultuszok régesrégen elenyésztek. Egy darabig még él-
tek hagyományok és szokások, amelyek még mindig adtak né-
mi visszajelzést arról, hogy hol tart érési folyamatában a felnö-
vı fiatal. Az „elemista” rövid nadrágban járt. Télen „mackó-
ban”. Amikor gimnazista lett, a „bricsesz” lett az általános vi-
selet. Hosszú nadrágot érettségire kapott. A lányok nem visel-
hettek hernyóselyem harisnyát, magas sarkú cipıt. Aki kifestve, 
felékszerezetten jelent volna meg az iskolában, azonnal haza-
küldtek, esetleg kicsapták volna. Gimnazista csak a délutáni mo-
zielıadásra mehetett, némely ostoba tanár ırjáratozott az esti 
elıadásokról kitóduló közönség között, hátha felfedez egy diá-
kot. A nyolcosztályos gimnáziumban a tanárok ötödikig tegez-
ték a diákokat. A „felsısöket” hirtelen magázni kezdték. Érett-
ségi után „szabadult fel”, cigarettázhatott, úgy öltözött, ahogy 
akart, még a „rosszlányokhoz” is elmehetett. Természetesen a 
gimnazisták állandóan meg- 

szegték e szabályokat, de az informatív hatásuk akkor is meg-
volt: „Itt tartasz, most ez vagy te.” 
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A serdülés korában tehát számos kellemetlen korlátozás érvé-
nyesült. Ez létrehozta azt az általános törekvést, hogy amennyire 
lehetséges, meg kell rövidíteni ezt a korszakot, minél elıbb sza-
bad felnıtté kell válni. Ez az alapérzés gyorsította az érési fo-
lyamatot. 
A modern serdülı nemzedék éppen ellenkezıre törekszik: 
igyekszik meghosszabbítani a tinédzser éveket. Ez lett a leg-
kellemesebb életkorszak, mert felnıtt jogokkal jár (öltözködés-
ben, szórakozásban, szexuálisan stb.), felnıtt életterhek nélkül. 
Nem ritka az a húszas-harmincas éveit taposó ember, aki még 
mindig tinédzser attitődökkel próbál élni. Illetve: testi igényeit 
és intellektusát tekintve felnıtt, érzelmileg és szociálisan ka-
masz. Ez a belsı ellentmondás feszíti. 

Mindehhez hozzájárulnak a felnövés szociális nehézségei. Ez kü-
lönösen az értelmiségi pályára törekvıket sújtja. Ha nagykorúsá-
gát elérve valaki anyagilag önálló akar lenni, legtöbbször élet-
színvonalának akkora zuhanását kellene elszenvednie, ami alig 
elviselhetı. Tehát továbbra is a szülık jövedelmét használja. Mire 
elvégzi az egyetemet, huszonnégy-huszonöt éves. S akkor még 
csak egy kezdı orvos, jogász stb. Mikor szakvizsgát tehet, már 
harmincéves kora körül jár. S mire egzisztenciálisan beérkezett 
szakember – belgyógyász, ügyvéd stb. -, már a negyvenes éveit 
tapossa. Eközben furcsa ellentmondásban él: egyrészt felelıs 
szakember, másrészt még mindig otthonról támogatják, ha vala-
mi jelentısebb kiadása, beruházása van (pl. lakásra, autóra vagy 
hosszabb külföldi útra vágyik). Felnıtt és gyerek egyszerre. 

Ráadásként az érési folyamatot lassítja az értelmiségi pályákon 
tapasztalható túl-gondoskodás, „overprotectiv” attitőd. Min-
denféle „tanácsadók” mőködnek körülötte, akik segítik választá-
sait. A professzorok „témákat adnak” a tudósjelölteknek, vagyis 
ık mondják meg, hogy mi érdekelje ıket a szakmájukban. Tudo-
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rok és konzulensek kísérik pályafutását. Mindezek helyette dönte-
nek, ítélnek és választanak. Egy amerikai szociológus szerint 
elsısorban az a túlzottan rendszabályozott óvoda infantilizálja 
ıket, amit úgy hívnak: társadalom. 

Johan Huizinga a világhírő történész és kultúrfilozófus A 
„holnap árnyékában” címő könyvében – éppen a 
pszichoanalitikusok infantilizmus fogalmától való megkü-
lönböztetés érdekében – „puerilizmusnak” nevez egy, a semmi-
féle lélektani spekulációt nem tartalmazó, tisztán társadalomtu-
dományi és kultúrtörténeti megfigyeléseken alapuló jelenséget. 
Nevezetesen „annak a közösségnek a magatartását, mely 
gyermekesebben viselkedik, mintsem azt ítélıképességének ál-
lása megengedhetné. Annak a közösségnek a magatartását, mely 
ahelyett, hogy az ifjakat férfiakká nevelné, saját viselkedését az 
ifjakéhoz idomítja.” 
Ezt a tendenciát tartja a jelen és a jövı társadalma egyik rákfené-
jének, és egy egész fejezetet szentel elemzésének. 

Egy filozófiára és pszichológiára figyelı körzeti orvosnı elıállott 
a következı megfigyelésével. Praxisában igen sok az idıs em-
ber. Azt látja, hogy vannak igen rossz fizikai állapotban lévı 
öregek, közel az elmúláshoz, akik mégis vezénylik a családot, 
uralkodnak a mindennapok fölött, tekintélyük van, netán kicsit 
félnek is tılük. Mások viszont relatíve jó testi állapotban elnyő-
gösödnek, panaszkodóvá, kiszolgáltatottá válnak, infantilis atti-
tődöket vesznek fel. Mitıl függ ez? – kérdezte. 

Ez a jelenség feltőnt a sztoikus filozófus római császárnak, 
Marcus Auréliusnak is. Vallomásaiban megállapítja, hogy 
„vannak, akiknél a test éli túl a lelket, s vannak, akiknél fordít-
va: a lélek éli túl a test romlását.” Ám a miértre ı sem vála-
szol. 
Interjúkban állapodtunk meg. A beszélgetések középpontjában 
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az a kérdés állott, hogy volt-e valaha életében olyan katartikus 
élménye, hogy ı felnıtt? Jó részüknek volt. Ez az élmény elsı-
sorban a szülık halálához kötıdött. Ezekbıl az emberekbıl váltak 
öregkorukra a családon uralkodó lelki nagyhatalmak. S azok, 
akiknek ilyen felnıttségi élményük soha nem volt, azok lelkük 
mélyén gyerekek maradtak, akik adott esetben nagyszerően ját-
szották a felnıttes szerepeket. Ám amikor ezeket a szerepeket el-
vesztették – már nem voltak „f ıorvos úr”, „tanár úr”, „m ővezetı 
úr”, sem „mővész úr”, hanem csak nyugdíjas, elıbukkant a ben-
nük rejtızı gyerek, nyőgösen, panaszkodva, minél több törıdést 
igényelve, kiszolgáltatottan és örök frusztráltságot átélve. 
Ezzel azonban nem elégedhetünk meg. Hiszen csak annyit ál-
lapítottunk meg, hogy a felnıttséghez fel kell nıni. 
A gyermeki lélekkel felnıtt maszkot viselı ember – „kisfiú nagy 
cipıben” – nehéz szerep eljátszására vállalkozott. Nagyon kell vi-
gyáznia, hogy a maszk le ne csússzon róla. A leleplezıdéstıl való 
félelem örökké aggodalmas, vagy dühös, komor emberré gyúrja. 
Játszani, hülyéskedni, önmagán röhögni nem mer többé. Késıbb 
már nem is tud. A maszk ráégett az arcára. Képtelen kikacsin-
tani alóla. 
Egy ilyen ál-felnıttet kineveztek egy tudományos intézet igazga-
tójává. A barátja megkérdezte: 
 

 - Mondd, jó játék intézeti igazgatónak lenni? 

Amire rácsattant a megbántottság válasza: 

- Kérlek, ez egyáltalán nem játék! 

Istenem, hogy megrémült a játék szótól. Amirıl Abody Béla egy-
szer azt mondta: „A játék... Fény a csúcson.” Amirıl Kosztolányi 
írta: 

„Játszom ennen életemmel, 
bújócskázom minden árnnyal,  
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a padlással, a szobával, 
a fénnyel, mely tovaszárnyal...” 

Sıt: „Mondd, akarsz-e játszani halált?' 

A felnıtté válás titkát kutatva a játékhoz jutottunk el. Az igazi 
felnıttnek nem kell felnıttet mímelnie. Szabadon és önfeledten 
játszhat. A gyermeklelkő ál-felnıttek kizárták magukat a játék-
ból, mert soha nem ülnek le a földre és soha nem beszélnek az 
égre. Komoly felnıtt csak nem tesz ilyesmit! Ehelyett zsémbe-
sen és irigykedve bámulják a játszókat, akiknek nem kell attól 
tartaniuk, hogy a felnıtt maszkja egyszer csak lepotyog az ar-
cukról. Rosszkedvően dörmögik: „Milyen éretlenek! Hát már so-
hasem fognak felnıni?”  

Az emberi viselkedés megítélése tehát a visszájára fordult. Nem 
ritkaság. Ahogy Lao-ce írja: „Aki a Taoban haladt elıre, azt el-
maradottnak mondják. Aki a Taoban megvilágosult, azt osto-
bának nevezik. Aki a Taoban elérte a békét, azt dúlt lelkőnek 
tartják. Aki a Taoban könyörületessé vált, az számukra go-
nosz.” 
így hát a külsı világból senkitıl sem várhatsz megbízható vá-
laszt arra a kérdésre, hogy valóban felnıttél-e. 

„E korban, melynek mérlege hamis, 

s megcsal holnap, mert megcsalt tegnap is.” 

- figyelmeztet Karinthy. Ki felel hát? Talán egy guru? Egy szel-
lemi vezetı? Egy „clear”? Egy bölcs, egy fıpap, egy csodarabbi? 

Ne feleljen egyikük sem. A guruk, próféták, az isteni és az 
emberi világ közötti közvetítık ideje lejárt, mióta a jeruzsálemi 
Második Templom legszentebb fülkéjét takaró kárpit széthasadt. 



FELNİTTNEK LENNI   25 

Ezzel minden hittitok nyilvánossá vált. Istennel, a sorsával, ön-
magával való viszonya minden ember legbelsıbb és legintimebb 
ügye. Minden lényeges kérdésre csakis önmagától várhatja a vá-
laszt. Ne higgy a beavatóknak, a tanácsadóknak, a titkokat fül-
besúgóknak. Buddhának higgy: 

„Legyetek önmagátok fénye, 

a biztonságot leljétek meg önmagatokban, 

idegen segítség nélkül.” 

Ki mondja meg, hogy felnıtt vagy-e? Te mondod meg önma-
gadnak. Nem vetted észre, hogy már régen te vagy a kérdezı és 
te vagy a válaszoló is? Akkor már meg is kaptad a feleletet: el-
felejtettél felnıni. Még mindig a „nagyoktól” várod az útmuta-
tást, a vezetést, a korholást és a dicséretet. 

3. Ösztön és cselekvés érett személyeknél 

Hallgassuk meg elıször Freudot, aki pszichoterápiás tapasztala-
tai alapján elsıként alkotott meg egy szerkezetileg leírható ösz-
tön-tant. Elmélete szerint amikor az ember megszületik, lélekta-
ni szempontból még csak az ösztöndinamikai rendszere van ki-
fejlıdve. Minden más lelki funkció – érzékelés, figyelem, emlé-
kezés, képzelet, gondolkodás, érzelmek, cselekvés – még csak 
fejlıdésének kezdetén tart, vagy késıbb realizálódó lehetıségként 
szunnyad. 
Mi hát az ösztön? Az ösztön tulajdonképpen az életenergiák ösz-
szessége, az ember veleszületett energiaraktára. Az ösztön az át-
ívelı híd test és lélek között. Az ember egész élete során, minden 
cselekvéséhez az ösztönök energiáját használja. Minden te-
vékenységünk – kollektív kultúrateremtésünk, civilizációnk, 
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pusztító aktivitásunk, egyénileg a tanulás, a munka, a szórakozás, 
a tudomány, a mővészet, a sport, emberi kapcsolataink, érzelmi 
kötıdésünk, haragunk, 
félelmünk, szorongásunk, örömünk, boldogságunk – mind-mind át-
alakított ösztönenergiákból táplálkozik. Az ösztönenergiák ki-
merülése az egyén halálához vezet. 

A kezdetben differenciálatlan ösztöntömeg elsıként az ön- és 
fajfenntartásra differenciálódik. Ebbe illeszkedik be a táplál-
kozás, a szexualitás, az agresszivitás, a menekülés, a bizton-
ságkeresés stb. Freud késıi korszakában az ösztöndinamikának 
két különbözı, de egymást kiegészítı törekvését határolta el: 
Erıst és Thanatost, másképpen az Életösztönt és a Halálösztönt. 
Az Életösztön a változásra, a fejlıdésre, újabb igények keletkezé-
sére és kielégítésére ragadja az embert. Ady így szól: 

„...Szállani, szállani, szállani egyre, új 
 új vizekre, nagy szőzi vizekre...” 

és 

,,... Új horizonok libegnek elébed, 
minden percben új, félelmes az élet...  
Röpülj hajóm! 
Új horizonok libegnek elébed.” 

és 

„Nem kellenek a megálmodott álmok 
új kínok, titkok, vágyak vizén járok...” 

Ez Erıs, az Életösztön hangja! 

Thanatos, a Halálösztön konzervatív és regresszív erı. A vál-
tozatlanságot és a változhatatlanságot képviseli. A dolog megme-
revedését. A tradíciót. A visszatérést a múlthoz, az egykor meg-
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történthez, korábbi énünkhöz, vissza, mindig vissza, egészen a 
létezésünket megelızı idıbe, a nemlétbe, a halálba. 

Dsida Jenı versébıl:  

„...Mondd, néha mártottál-e már 
hófehér cukrot barna lébe, 
egy feketekávés pohár 
sötét, keserő éjjelébe? 

S figyelted-e a barna lé, 

mily biztosan, mily sunyi resten, 

kúszik, szivárog fölfelé 
a kristálytiszta kockatesten? 

Így szivárog az éjszaka 
beléd is cseppenként eredve, 
az éjszaka, a sír szaga, 
minden rostodba és eredbe, 

amíg egy lucskos ıszi éjjel 
az olvadásig itat át, 
hogy édesítsd valami isten 
sötét, keserő italát.”  

A görög mitológiában Thanatos, a Halál testvére Hypnosnak, az 
álom istenének. Nyugalmat, sıt, örök nyugodalmat ígér. 

„.. .Nyugodj meg végre, 

sorsodat tedd irgalmasabb kezekbe. 

Rosszra ne gondolj. 

Szívedben a penge megáll rezegve. 
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Fehér madonnád 
érdemes volt idefáradnod érte, 

utánad röppen, 
s a Védánál utolér, megígérte...” 

Babits írja: 
„...S ha szól lenézve a jövevény: Én vagyok 

az új!  
Feleld: A régi jobb volt!...” 

Erıs és Thanatos, szép mitológiai nevek, szimbólumok. Mégis 
vissza kell térnünk a realitások világába. Freud szerint egy ösz-
tön – mint energia – három szempontból írható le. 

Az ösztön jellege. Milyen szükségletet elégít ki. Pl. táplálkozás, 
szexus, önvédelem stb. 

Az ösztön intenzitása. Ez azt jelenti, hogy milyen erıvel jelentke-
zik. Pl. a vágy, a szomjúság, az éhség, a halálfélelem és a halál-
vágy egyaránt lehet gyenge, közepes, vagy nagyon erıs. 
Az ösztön tárgya. Amire az ösztön irányul, hogy kielégülhes-
sen. Pl. az éhség ösztöntárgya az élelem, a szexus ösztöntárgya 
lehet a partner stb. Az egy adott ösztöntárgyhoz való rögzült és 
szenvedélyes ragaszkodást, pótolhatatlanságot tárgy-
megszállásnak nevezik. 

Az ösztönöknek ez a veleszületett tömege alkotja a személyi-
ség szerkezetének elsı elemét. Latinul Id-nek, németül Es-nek, 
magyarul Ösztön-énnek nevezik. Már az eredeti latin és német név 
– ami tulajdonképpen határozatlan névelı – jelzi a fogalom bi-
zonytalanságát. Kosztolányi megpróbálta İsvalaminek fordítani, 
ám ezzel nem aratott sikert, maradt az Ösztön-én. 

Az Ösztön-én mőködését nagyon egyszerő rendszer szabályozza. 
Ennek a neve Örömelv (Lust Prinzip). Az Öröm-elv csak egy 
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szempontot ismer, azt, hogy „nekem jó” és azt, hogy „nekem 
rossz”. Szabályozó hatása úgy jelentkezik, hogy az egyed keresi 
a „nekem jó” és kerüli a „nekem rossz” helyzeteket. Örömkeresés 
és kínkerülés. Igen, de ebben az esetben mit jelent az öröm és mit 
jelent a kín? Elsıdleges öröm érzést okoz az ösztönök kiélése. 
Kínnal jár az ösztönfeszültségek felhalmozódása, a kiélés lehetı-
sége nélkül. Freud szerint a természetes körülmények között élı 
állatok viselkedése levezethetı és megérthetı az Öröm-elvbıl. 
Ám az ember kollektív lény. Gyenge biológiai fegyverzete színre-
lépésének elsı pillanatától kezdve arra kényszerítette, hogy kö-
zösségben éljen és a csoport közös erejével védje és tartsa fenn 
magát. Az Öröm-elv azonban nem alkalmas közösségi életre. A 
csoport érdeke néha fontosabb, mint az egyén öröme és kínja. 
Az egyéni örömkeresés és kínkerülés sértheti a csoport más 
tagjainak az érdekeit. Ezért az együttélés érdekében szabályozni 
kellett az Öröm-elv korlátlan érvényesülését. 

Kialakultak a viselkedési szabályok, a normák követelései és 
tiltásai (Ezt tedd! Ezt ne tedd!), amelyeknek egy része fokoza-
tosan hagyománnyá, szokássá, erkölccsé változott. Az erkölcs pe-
dig idıvel társadalmi védelmet kapott a normasértıket szankcio-
náló büntetés formájában. Megszületett a törvény, a büntetıjog. 
Ezt az utat járja végig egyénileg ma is mindenki. Kezdetben az 
Öröm-elv szabályozza a viselkedését. Ám az emberek világába be-
lépı leiekre kezdettıl záporoznak a legegyszerőbb, késıbb bo-
nyolultabb normák, amelyek mind ösztönkorlátozó jellegőek, 
kötelességeket írnak elı, szabályozzák mindennapjait, egyszóval 
szocializálják. Tisztán biológiai létébıl kilazulva társadalmi 
lénnyé kell válnia. A társadalom számos szokásából, erkölcsi 
törvényébıl, hagyományából, viselkedéskultúrájából, a személyes 
és társadalmi környezet hatásaitól függıen, több-kevesebb sza-
bály beépül a személyiségébe. Ez a beépülés sokkal több a meg-
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tanulásnál. Azt jelenti, hogy e normákat sajátjának érzi, azo-
nosul velük. E tudatosan vagy tudattalanul beépült erkölcsi-ma-
gatartási szabályokat, amelyek immár a személyiség integráns ré-
szévé váltak, nevezik Felettes-énnek. S ezzel véget ér az Öröm-elv 
önfeledt korszaka. 

Az ember lelkében tehát szembekerül egymással az ösztön törek-
véseket képviselı Ösztön-én és a szociális-erkölcsi szempontot 
érvényesíteni próbáló Felettes-én. Kialakul egy belsı konfliktus. 
Egy „igen”és egy „nem” feszül egyidejőleg egymásnak. Ez a 
helyzet könnyen cselekvési holtpontot eredményezhetne, képte-
lenné tenné az egyént minden döntésre, választásra, akcióra. Dön-
tıbíróra van hát szükség közöttük. Kialakul a személyiség har-
madik szerkezeti eleme, az Én. 
Az Én szabályoz az Ösztön-én és a Felettes-én között. Végsı so-
ron az Én alakítja ki az ember viselkedését. Az Én a lélek nagy 
opportunistája, a megalkuvások mestere, aki megakadályozza a 
zabolátlan, közvetlen ösztönkiélést, és módosítja az erkölcsi-szo-
ciális gátlások abszolút normáit, tiltásait, s elfogadtatja ezek re-
latív érvényesülését. Az Én mőve, hogy a kecske is jóllakjon és 
a káposztából is maradjon valami: az ember társadalmilag el-
fogadható módon juthasson ösztönkiélésekhez. Az Én a kerülı-
utak keresıje, megtalálója, kidolgozója. Pl. Rabolni, lopni nem 
szabad az üzletbıl, hogy az ember csillapítsa éhségét. Ez a meg-
oldás megfelelne az Ösztön-énnek, de nem a Felettes-énnek. Ám 
elmehet dolgozni, pénzt kereshet, s azon vehet magának élel-
miszert. Ez a szociális kerülıút. (Ha kap munkát!) Az Ösztön-
én talán kielégülne, ha valaki vágyában leüt egy nıt és meg-
erıszakol. A Felettes-én ebbe nem egyezhet bele. Kerülıútra van 
szükség a szexuális igény realizálásához. Eszpresszó, udvarlás, 
vacsora egy hangulatos vendéglıben, virág, ajándék, kedves-
ség... 
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Algom, a pszichológia világhírő rosszmájú tudósa szerint a fre-
udi személyiség-modellben egy szexırült majom (az Ösztön-én) 
vívja élet-halál harcát egy szőzies vénkisasszonnyal (a Felettes-
én), és ezt a meccset egy rendkívül ideges banktisztviselı (az Én) 
vezeti. Legyen! 

Az érett, felnıtt személyiség Én-erıi az alábbiakból ismerhetık 
fel: 
A cél fenntartása,  (Akadályok esetén.) 

A kerülıutak megtalálása. 

A kielégülés késleltetésének (idıleges frusztrációnak) az elvise-
lése. 

Kísérlet az akadályok erıszakos áttörésére vagy a célról való 
gyors és dühös lemondás az éretlen személyiséget jellemzi. 
Például, ha egy serdülı (vagy felnıtt) megkíván egy jó magne-
tofont, színes tévét, stb., de nincs pénze megvenni, az alábbi le-
hetıségek állnak elıtte: 
 

- Szomorúan lemond róla = célfeladás =gyenge én-funkció 
- Követelızik, pénzt sikkaszt, lop egyet= erıszak – gyenge én-

funkció 
- Külön munkát vállal = kerülı út- erıs én-funkció 
- Elviseli a „szeretném, de még nincs” frusztrációt = késlelte-

tés = erıs én-funkció 
- Hosszú idın át motiválja a vásárlás lehetısége = célfenntartás 

= erıs én-funkció. 
Az Én mőködése következtében az ösztön és érzelmi feszültsé-
gekkel az alábbi pszichodinamikai történések figyelhetık meg: 

Egyenes (direkt) kiélés. 
Szocializált kiélés. 
Szublimált kiélés.  
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Fékentartás.  
Elhárítás, elfojtás. 

Az egyenes kiélés az örömelv érvényesülését jelenti. A vágy, az 
indulat azonnal cselekvı akcióba megy át. (Pl. Dühös – üt. Megkí-
ván valamit – elveszi, ellopja, stb.) 

A szocializált kiélés esetében a vágy, az ösztön, az indulat ere-
deti jellege megmarad, de társadalmilag elfogadható módon ke-
rül kiélésre. Pl. ölési vágy, némi szadizmus legálisan kiélhetı a 
vágóhidakon. 
A szublimált kiélés az ösztönök és a vágyak átalakítását jelenti 
valamilyen más aktivitásformává, pl. munkává, mővészi alko-
tássá, sporttá stb. Ekkor az ösztönök eredeti jellege már nem fel-
ismerhetı. (Gyógyító sebészet, kick-box, meghökkentıen véres 
tartalmú képek, irodalmi alkotások.) 

A fékentartás azt jelenti, hogy a tudatosan felismert és átélt vá-
gyat, indulatot az ember nem viszi át semmiféle akcióba, hanem 
cselekvés nélkül elviseli annak feszültségét. 

Az elfojtás a lelki teherbírást meghaladó élményeknek, indula-
toknak a tudatból való kiszorítását, elfojtását jelenti. 

Az egészséges felnıtt ember lelki dinamizmusában mind az 
öt lehetıség mőködik. Mégis, a szociális érettség következtében 
a helyzetek többségében a szocializált és szublimált kiélés, va-
lamint a fékentar-tás dominál. A direkt ösztönkiélések dominan-
ciája jellemzi a gyerekeket, az infantilis fokon megrekedt (fixá-
lódott) felnıtteket, a bőnözıket és az ún. ösztönvészes szemé-
lyiségeket valamint az elmebetegeket. 

A túl sok, jobbára nem teljesen sikerült elfojtás neurózisokhoz ve-
zet, gyakran ugyancsak infantilis háttérrel. 

Az ösztönélet érettsége tehát azt jelenti, hogy napi élete folya-
mán az ember megtalálja a számára megfelelı szociális és szub-
limált kiélési formákat, vagy szükség esetén cselekvés nélkül el-
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viseli ösztöneinek, indulatainak feszültségeit. 

4. Az érett és az éretlen kommunikáció szintjei 

A felnıttéválás során az ember begyakorol érzelmi reagálási 
formákat és viselkedési módokat, amelyekkel külsı és belsı 
történéseire reagál. Ezen viselkedésformák és érzelmi reakciók 
zömét automatikusan váltja ki egy adott helyzet. Például gye-
rekkorában sokszor hallotta: „Hazudtál! Szégyelld magad!” S 
íme, felnıttként is, ha nem mondott igazat és leleplezik, automati-
kusan gyötörni kezdi a szégyen. Még akkor is lepereg a kínos 
szégyen-reakció, ha hazugsága szükséges vagy erkölcsileg indo-
kolt volt. Nem így reagál a pszeudológiás (kényszeres hazudozó) 
pszichopata. „Ön nem mond igazat!” „Persze!” – feleli nevetve – 
és tovább hazudik. 

Ismeretes annak a nınek az esete, aki megérkezett a pszichote-
rápiás órára és körülnézett, hova tehetné le a bundáját. 
Elsı órán. 
- Dobja csak le a díványra! 
- Nem, nem! A felsıruhát soha nem szabad kárpitozott bútorra 
tenni. 
- Honnét veszi ezt? 
- Magától értetıdı. Különben is így nevelt az anyám. 
 

- Majd kérdezze meg tıle, hogy miért. 
Második órán. 
- Na, mit mondott a mama? 
 

- Azt, hogy ezt mindenki tudja. Így természetes. 
- İ honnét tanulta? 
- A mamájától. Az én nagymamámtól.   

- Él még a nagymama? 
- Hát persze. 
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- Tegye meg, hogy ıt is megkérdezi. 
Harmadik óra. 
- Mit mondott a nagymama? 
- Hogy igazam van. 
- Nem kérdezte meg tıle, hogy ı honnét vette ezt a szabályt? 

- Dehogynem. 
-  És? 

- Egyszer csak emlékezni kezdett a gyerekkorára és dédanyóra. 
Tudod – mondta -,mellettünk egy nagyon nyomoronc család la-
kott. A gyerekek átjártak hozzánk játszani. A dédanyó csak ahhoz 
ragaszkodott, hogy a kabátjukat ne tegyék a díványra vagy 
egy fotelbe, hanem akasszák fel fém vagy fa fogasra. 
- Miért? 
- Attól félt, hogy tetvesek. És a ruhatető belemegy a kárpitozott 
bútor szövetébe... 
íme! Egy szabály, aminek valaha értelme volt. De az idık során 
elveszett mögüle az értelem, és mechanikusan ismételgették ge-
nerációk. Hagyománnyá, szokássá, rítussá vált. Tele vagyunk 
ilyen mechanizmusokkal. 

Viszonylag kevés ember vergıdik fel arra a szintre, hogy auto-
matikus reagálásait tudatosan átgondolja, revízió alá vegye, 
egyes inadekvát reakcióktól megszabaduljon, másokat, amelyek 
racionális megítéléssel   beváltak,   megerısítsen   magában. 

Mikor és hogyan épülnek belénk ezek a mechanikus viselkedési 
sémák? 

A kisgyermek szint 

Kialakulásának ideje a korai gyermekkor, kb. egy-három éves 
kor körül. Ekkor, ha valamilyen élmény kizökkenti a gyereket 
nyugodt lelkiállapotából – ijedtség, tiltás, kívánságának eluta-
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sítása stb. – csak két szélsıséges reakciót tud produkálni. Vagy 
dührohamban „szétrúgja maga körül a világot”, üvölt, a földre 
veti magát stb., vagy nyuszi tıén szorongani kezd, mint egy vég-
veszélybe sodort kis állat. A sérelmekre, frusztrációkra legin-
kább két végletes válasza van: 

a kritikátlan agresszivitás vagy a határtalan szorongás. 

Senkit ne tévesszen meg az elnevezés. A „kis-gyerek szint” csak a 
kialakulás valószínő idıpontját jelzi. Ám az ember akár mindhalá-
lig megırizheti ezt a reagálási módot. A legkisebb sérelem esetén – 
pl. nem találja az újságot, vagy elfelejtettek egy csekket befizetni 
stb. üvöltözik családtagjaival, tombol, avagy egy mártír búskomor 
és sértıdött hallgatásába merül, miközben valódi szorongásokat él 
át. 

A kisiskolás szint 

Megint csak a reakciók begyakorlásának valószínő életkorát jelen-
ti. Ekkor már változatosabbak a lehetıségek. A nyugati tudomány-
ban megtőrt angolszász humor könnyedségével elnevezve újfajta 
típusokat láthatunk: 

nyílt, érdeklıdı, lavírozó, Benjáminka, kis fasiszta 

A nyílt, érdeklıdı gyerek, érzelmileg stabil, vállalni meri önma-
gát, vágyait és nyitott a világ felé. Vonnegut híres könyvében, a 
„Macskabölcsıben” a Nobel-díj átvételekor így vall a világhírő 
fizikus: „Hölgyeim és uraim, azért állok most itt Önök elıtt, 
mert egész életemben úgy éltem, mint egy iskolát mulasztó kis-
fiú, egy szép tavaszi délelıttön. Minden érdekelt, minden kira-
katot megbámultam, mindennel játszani kezdtem. Most már 
hosszú ideje atomokkal játszom. Nagyon boldog ember va-
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gyok.” 
A lavírozó is stabil önmagában, de vegyes tapasztalatai vannak 
a felnıttek világáról. Ezért nem adja ki magát rögtön, hanem 
megpróbál ügyesen siklani a különbözı elvárások, szempontok 
között úgy, hogy végül is elérje a célját. 

Benjáminkának az a legfıbb törekvése, hogy mindenki várako-
zásának megfeleljen, mindenki elégedett legyen vele. Számára a 
legnagyobb iszony, ha megharagszanak rá. Kerül minden konf-
liktust, ıszintén vagy tettetve próbál alkalmazkodni az egész 
világhoz. Közben lassan elveszíti saját magát, már nem is igen 
tudja, hogy ı mit szeretne, mire vágyik. 

 A kis fasiszta a destrukcióban leli örömét. İ az az undok jöve-
vény, akit, ha kivisznek a strandra, a tengerpartra, minden 
gyerek épülı homokvárába gondosan belelép. Felnıtt korában 
is destruálja mások tevékenységét, furkálódik, piszkálódik, rá-
galmaz. 
A további érési folyamat során, a serdülıkor végén, amikor az 
ifjú már anya vagy apa lehetne, van még egy korszak, amikor 
mechanikus viselkedésmódok épülhetnek be a személyiségbe. 

Szülıi szint 

Ez két újabb attitőddel gazdagítja az eddig leírt repertoárt. 

A gondoskodó attitőd. Azt jelenti, hogy valaki bármely helyzet-
tel, problémával, konfliktussal szembekerülve elsısorban a se-
gítı megoldás felé orientálódik. Legyen szó a gyermek rossz 
tanulmányi eredményérıl vagy a férj iszákosságáról, baráti 
szövetségesként áll mellé. Együtt próbálják megkeresni a meg-
oldást. 

A moralizáló attitőd. Az élet nehézségeinek, zőrzavarainak esetén 
azonnal erkölcsi ítéletet mond. 
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Primitív példaként maradjunk a rossz félévi bizonyítványnál. A 
gondoskodó: „Hát ez nagy baj, kisfiam. Attól tartok, hogy ha az 
év végén is megbuksz matekból, magolással telik el az egész 
nyári szünidıd. Mit tegyünk? Azt ajánlom, hogy egy tanárt fo-
gadjunk melléd néhány hónapra, akivel behozod az elmaradáso-
dat.”  

A moralizáló: „Most megláthatod a felelıtlenséged eredményét. 
Hányszor prédikáltam neked, hogy tanulj! De neked a foci min-
dig fontosabb volt. Ha ez így megy tovább, megérdemled, hogy 
egész nyáron a pótvizsgára készülj!” 

Egy házassági krízis esetén a moralizáló támad, vádol és önma-
gát sajnálja. Ezzel legtöbbször elmélyíti és állandósítja az el-
viselhetetlen hangulatot, menekülésre ösztönözve a társát. A 
gondoskodó a válságot közös ügynek tekinti, és megpróbálja a 
kapcsolatot kimenteni a mélypontról, minden baj ellenére arra tö-
rekszik, hogy együtt- 

 léteik ne hozzanak létre mindkettejükben borzalmas közérze-
tet. 
És itt végzıdnek az újra meg újra, szinte rítusszerően ismétlıdı 
mechanikus reakciók, viselkedésmódok. 

Felnıtt szint 

Ebben az értelemben az felnıtt, aki vállalta a sokszor nagyon is 
kínos szembenézést önmagával és viselkedésével. Aki – önállóan 
vagy pszichoterápiás segítséggel – szemügyre vette magatartá-
sának paneljeit, mechanikusan alkalmazott sémáit és szigorú 
kritikával szelektálta ıket. Megırizte a jól beváltakat és kiirtott 
magából minden buta manírt, pózt és formalitást, ami akadály az 
életúton és az emberi kapcsolatok területén. Olvasóm, aki már 
nyilván besoroltad magad e típusok valamelyikébe, légy óvatos! 
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Azért ez a dolog a fenti sémánál kicsit bonyolultabb. Mert az 
ember élete különbözı területein nem áll egyforma szinteken. 
Van, ahol kisgyermekként viselkedik, másutt felnıttként. 
Eszembe jut egy barátom, aki 
 

szakmájának nagy embere, tudós, intézetvezetı. Egyszer meglá-
togattam, beszélgettünk mint szakmájukért lelkesedı felnıttek. 
S amikor kiderült, hogy mindketten nagyon éhesek vagyunk, 
meghívott vacsorára. Mint mondotta, rakott krumpli lesz, 
mindkettınk kedvence. Alig értünk el hozzájuk, valami érthetet-
len apróságon már az elıszobában összeveszett a feleségével. 
Asztalhoz ültünk. A felesége tálalni akart, mire ı: 
- Köszönöm, én nem kérek! 
- De hát annyira szereted.  Miért nem eszel velünk? 
- Nem vagyok éhes. 
- Csak egy kicsit a kedvemért. 
- Nem, nem. Egyetek csak... 
Bámulva néztem. A felnıtt tudós eltőnt, 
ottmaradt a laboratóriumában. Egy dühös kisfiú büntette a csa-
ládját azzal, hogy dacból nem evett. 

A legtöbb válságban lévı család igazi baja, hogy elbeszélnek 
egymás füle mellett, nem alakul ki közöttük valódi kommuni-
káció, mert különbözı szinteken szólalnak 

meg. Például hazajön a férj és azt mondja: 

- Drágám,  nagyon kellemetlen napom volt, valahol elvesztet-
tem a slusszkulcsomat. 

Ez lehet egy felnıtt közlése. Mire a feleség: 

- Igen, mert te olyan rendeletlen vagy, mindig tudtam, hogy 
egyszer baj lesz belıle. 
A válasz moralizáló szülı szinten szól. Soha nem fognak össze-
találkozni. A válságból csak akkor kerülhetnének ki, ha egy-
másra figyelve, türelemmel és jóindulattal megtanulnának 
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azonos szinten beszélgetni. 

5. Az érzelmi ellentmondások kínjai 

- Hiszel Istenben? 
- Hiszek. 
 

- És az újratestesülésben? 
- Abban is. 
- Demokrata vagy? 
- Igen. 
- És a szakmádban hova tartozol? 
- A kognitív pszichológusok közé. 
- Szerinted van igazság az asztrológiában? 

- Nincs. 
- Szereted a feleségedet? 
- Nagyon. 
- Mindig? 
- Mi ez a hülyeség? Hát persze, hogy mindig. 
Pontos, egyértelmő válaszok. Úgy, ahogy Európa Szelleme meg-
követeli. Ez a Szellem még a teremtéstıl is egyértelmőséget kö-
vetelt. A Teremtés a dolgok szétválasztásából állt. Az Úr elvá-
lasztotta a fényt a sötétségtıl, a szárazát a vizektıl, az Ég alatt lé-
vı vizeket az Ég felett lévı vizektıl, a nappalt az éjszakától. El-
választotta a férfit a nıtıl, a jót a rossztól, a tejes ételt a húsos-
tól, a növényi rostokból készült fonalat az állati szırzetbıl ké-
szült fonaltól. Elválasztotta az ünnepet a hétköznapoktól, a 
szentet a profántól, az igazat a hamistól, sıt a szexuális élet he-
lyes folytatásának módját a helytelen lehetıségektıl. A világ 
kettısségében fogalmazódott meg: anyag és szellem, lét és tu-
dat, test és lélek, Isten és Sátán, Állam és Egyház, Üdvözülés és  
Kárhozat... 
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 Ebben a felfogásban az ember drámai lény, mert egyrészt benne, 
másrészt érte állandó küzdelem folyik: a kettısségek mindegyik 
oldala gyızni akar a másik felett. Vagyis a lét e dichotómiák 
megszüntetésére törekszik. Jöjjön el az Isten birodalma, avagy 
ne higgy gyermekded mesékben, csak az Anyag világa létezik. 
Szeress, vagy győlölj, vagy legyél közömbös. Döntsd el, hogy 
kikhez tartozol a politikában, a tudományban, a hit dolgaiban. E 
törekvések sugallata az egyértelmőség. S az emberek többsége 
igyekszik beletörni magát ebbe az egyértelmőségbe. 
Ám az emberi lélek távolról sem egyértelmő. Ellentétes tulaj-
donságok, vágyak, igények kavarognak benne. Biztonságot 
akar, no de kalandokra is vágyik. Hőséget és változatosságot, 
tisztességet és rengeteg pénzt, hitet és bőntudat nélküliséget 
szeretne egyszerre. Nagyszerő anya és a végzet asszonya akar 
lenni egyidejőleg. Tudós és politikus, polgár és kalandor ideáljai 
egyaránt csábítják. Így hát személyisége folyamatosságának 
megırzése érdekében nem 

tehet mást, mint hogy megpróbálja egyértelmővé hazudni magát, 
s elfojtásokkal védekezik a sokféle vágy csábítása ellen. Ezért 
neurotikus az európai kultúrkör társadalma. Ezért érezhetı min-
dig némi depresszív hangulat az úgynevezett magas kultúrák-
ban. Rengeteg ösztön és vágy kielégítésérıl kell lemondania 
annak, aki a modern technikai civilizációban beilleszkedetten 
akar élni. Avagy járhat a deviációk, az antiszocialitás, az önmaga 
elıli menekülés útján, alkohol, drog, pszichoszomatikus betegség, 
öngyilkosság. Az „én” behelyettesítése a „mi”-vel szélsıséges 
csoportokhoz való csatlakozás, elıítéletek és fanatizmus segítsé-
gével. 
Milyen lehetısége van az ezredvég emberének az elfojtáson és a 
menekülésen kívül? Talán csak egyetlen egy: fel kell nınie. El 
kell viselnie önmagát csalás, hamisítás, öngyőlölet nélkül. Összes 
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belsı ellentmondásaival együtt. 

A kamaszkorra jellemzı a konok törekvés tiszta érzelmi helyze-
tekre. A kamasz csak szeretni, csak győlölni, csak tisztelni, csak 
 megvetni akar. Ezért kénytelen érzelmi reakcióit irreális szélsı-
ségekig fokozni. Az érzelmi ellentmondásokat elpiszkolódás-
nak, elviselhetetlennek, erkölcsi értelemben valami „nem tisztá-
nak” éli meg. A végletesen megélt „igen” és „nem” a serdülı 
válasza a környezet kihívásaira és önmagára. S tagadhatatlan, 
hogy ebben fénylik valami tiszta erkölcsi naivitás. Lehet, hogy a 
kamaszkor az erkölcsi fejlıdés csúcsa. Innét már fokozatosan 
romlik az ember a kényszerő megalkuvások és félmegoldások 
felé. Érdemes eltöprengeni Karinthy megrázó elbeszélésén: 
Találkozás egy fiatalemberrel. Kérlek, Olvasó, ha még nem is-
mered, vedd a kezedbe! 

íme a verdikt: Az a felnıtt ember, aki el bírja viselni érzelmi el-
lentmondásait, ambivalenciáit, sıt polivalenciáit. 

6. Küzdelem a szorongás ellen 

A szorongás veszélyeztetettségi érzés. Ennyiben azonos a féle-
lemmel. Csakhogy a félelemnek van megfogalmazható tárgya: va-
lamitıl félek. Jogosan: reális félelem. Értelmetlenül: irreális féle-
lem, szélsıséges esetben fóbia. A szorongás tárgy nélküli veszé-
lyeztetettségi érzés, tudatosan nem megfogalmazható, hogy mi 
fenyeget. Ez nem azt jelenti, hogy a szorongásnak nincs oka. 
Van oka, de az nem tudatos. A szorongás megjelenik érzésként, 
jellemzı viselkedésként (általában gátlást okoz, amit néha kra-
kélerkedı viselkedéssel kompenzál a szorongó) és vegetatív tü-
netként is. (Pl. fulladás, gombóc a torokban stb.) 

A pszichológusok közül sokan azt vallják, hogy az egyik legko-
rábbi, közös emberi alapélményünk a kisebbrendőségi érzés, a 
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szorongás, vagy legalábbis egyfajta bizonytalanság, hogy „velem 
valami nincs rendben” a többi emberhez képest. A csecsemınél ál-
talában öt és nyolchónapos kora között a viselkedésben kifejezet-
ten szorongásra utaló jelek figyelhetık meg. Ezen nincs mit cso-
dálkozni. A világ tele van érthetetlen és félelmet keltı zajokkal, 
látványokkal, történésekkel. 

Alfréd Adler úgy véli, hogy minden magasrendően fejlett élı-
lény veleszületett törekvése, hogy tájékozódni tudjon a helyzeté-
rıl, és azt igényei szerint alakítsa. (Pl. fenyegeti-e veszély, mene-
külnie kell vagy támadnia, merre van táplálék, hozzáférhetı-e stb.) 
Ez a két dolog, az orientáció és a helyzetváltoztatás – mint a szi-
tuáció feletti uralom – alapvetı az önfenntartás, a biztonságérzet 
szempontjából. 

Ez az igény él a gyerekben is. Ám kénytelen belátni ennek re-
ménytelenségét. İ maga kicsi, gyenge, keveset ért a felnıttek vilá-
gából, nehezen lehet hatásos. Tehát közös emberi élményként át 
kell élnie valamiféle kisebbrendőségi vagy csökkentértékőségi 
érzést. (Ez a híres Minderwertikgeit-Gefühl-Komplex, amit a szak-
emberek a MIKO szóval rövidítenek.) A gyerekkori kisebbrendő-
ségi érzés további sorsa a felnıtt környezet magatartásától függ. 
Ha fölényességük-kel, agresszivitásukkal, veréssel erısítik, akkor 
megmarad felnıttkorban is. Ha a gyereket egyenrangú család-
tagként kezelik, testméreteihez alkalmazkodó bútorai, játéksarka 
vagy gyerekszobája van, sok sikerélményben van része, akkor a 
MIKO feloldódik. 
A felnıttkori kisebbrendőségi érzés nagyon sok gátlást, kudar-
cot okoz, s ezért gyakran önigazolásra, menekülésre készteti az 
embert. Menekülhet betegségbe, ami igazolja kudarcait, lehet tá-
madó, egészen a kriminalitásig, mindenkivel örökké rivalizáló, 
mérhetetlenül becsvágyó, teljesítmény-centrikus, szélsıségesen 
hiú, önimádó (nárcisztikus), másokkal önzı módon kíméletlen. 
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Karen Horney szerint a személyiség késıbbi fejlıdése attól 
függ, hogy az ember mit tud kezdeni a szorongásaival. Minden-
esetre megpróbálja csökkenteni ıket. Erre három úgynevezett 
szorongás-redukciós lehetısége van. 

A kapcsolat-teremtés. A támadás. A vállalt magány. 

Egy másik emberhez való kapcsolódás megnöveli az egyén bizton-
ságát és ezáltal csökkenti a szorongásait. Ezt már évezredekkel 

 ezelıtt is tudták. A Prédikátor Könyve így ír errıl:  

„Sokkal jobban van dolga a kettınek, mint az egynek... Mert 
ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedül 
valónak, ha elesik, és nincsen, a ki ıt felemelje. 
Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek; az 
egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg? 

Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak an-
nak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.” 

Valóban, a kapcsolatteremtés, a társra, életszövetségesre találás 
alapvetıen megnöveli az ember biztonságérzetét, csökkenti az 
egyedüllétbıl, a kiszolgáltatottságból fakadó szorongásokat. Az 
igazi összetartozás valószínőleg az élet legnagyobb értéke. És 
nyilvánvaló, hogy nem csak szerelmi összetartozásról van szó, ha-
nem barátságról vagy a nehezen meghatározható „közöm van eh-
hez az emberhez” érzésérıl is. 
Az összetartozásról – férje halála után - talán az edomita Ruth 
teszi a legszebb vallomást Naominak, zsidó anyósának. 
„Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott 
szállók meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem. 
A hol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. 
Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el 
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engem tıled.”  

Igen ám, de aki csak a kapcsolatteremtéssel akar átevickélni az 
életen, az igencsak pórul járhat. Miután ez az egyetlen eszköze 
szorongásainak csökkentésére, számára a legnagyobb borzalom 
egy kapcsolat megszakadása, elveszítése. Mindent megtesz, 
hogy ezt elkerülje. Ezen a módon pedig könnyen alárendeltté 
válik, függı helyzetbe kerül, s elviselhetetlen kompromisszu-
mokba is belemegy, csak hogy megtartsa a párját. Élete finoman 
vagy durván cizellált pokollá változik, ahol mindig elhagyással 
zsarolják. 
További következmény egy orientációs zavar kialakulása. Las-
san már nem tudja, hogy egy ember fontos-e neki vagy egy hely-
zet? A ragaszkodása egy férfinak-nınek-gyereknek szól-e, vagy 
az egyedülléttıl való pánikból fakad. Ebben a helyzetben gyakori, 
hogy a partnerek felcserélhetıvé válnak: „Valaki legyen mellet-
tem, mindegy, hogy kicsoda!” 

Freud azt állítja, hogy a kapcsolatok legısibb és legprimitívebb 
formája erotikus tárggyá válni a másik ember számára. Az ér-
zelmileg teljes értékő kötıdés képességének a hiánya magyaráz-
za az elhanyagolt serdülık korai szexuális kezdését, s általában 
az érzelmileg kielégületlen ember hajlamát a partnerek sőrő vál-
togatására, vonzódását a poligámia, a promiszkuitás és egyéb 
szexuális extravaganciák iránt. 

A támadó attitőd mint szorongás-redukciós módszer. „Ha képes 
vagyok támadni, akkor erıs vagyok!” És ennek alapján kia-
lakulhat egy örökké konfliktusokba keveredı, úgynevezett 
szurka-piszka, mindent lekicsinylı, folyton kritizáló, elégedet-
len, másokat örökké nevelı, munkahelyén és családjában egy-
aránt kellemetlen ember. 

Ám lehet, hogy erkölcsi hiányosságok következtében a támadó 
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kedv túllép általánosan elfogadott szociális korlátokon, s az 
egyén bőnözıvé válik. 
Mindenesetre az egyéni agresszivitás vagy agresszív csoportokhoz, 
gengekhez való csatlakozás lehet a feldolgozatlan szorongások 
következménye. Erıs agresszív feszültségben élı, de erkölcsileg 
túlszabályozott szorongó emberek olykor minden agresszív re-
akciót letiltanak önmaguknak. İk válnak a mindig mosolygó, 
szelíd, sima modorú, ıszintétlen maszk-emberekké. 

Ugyanis szocializált agresszivitásra is szüksége van annak, aki 
igényei szerint akar élni. Képesnek kell lennie megvédeni ma-
gát, adott helyzetben érvényesítenie akaratát, elképzelését. E nél-
kül pl. senki sem lehet jó vezetı, pedagógus, családfı stb. 
A vállalt magány mint lélekerısítı. Adódhatnak az életben olyan 
helyzetek, amikor az embernek jó egy idıre egyedül maradnia, 
befelé szemlélıdnie, elszámolni önmagával. Valamiféle belsı meg-
tisztulást átélnie. 

Ez a lehetıség sohasem adatik meg annak, aki retteg ötpercnyi 
csendtıl, magányosságtól is, aki, ha egyedül van egy szobában, 
azonnal bekapcsolja a televíziót, rádiót, magnót, mert nem tud hát-
tér hangok-képek nélkül élni. Legtöbbször ez sem elég, rohanni 
kell és legalább telefonon felhívnia valakit, programot szervez-
nie minden estére. 

Ez a félelem a magánytól jellemzi azt, aki azonnal átlép egyik 
szerelmi kapcsolatból a másikba, sıt parallel futtat több vi-
szonyt. 
Fel kellene ismernünk, hogy élet-szövetségesek vannak, de ez 
nem elégítheti ki azt a gyermeki igényünket, hogy terheinket 
áttegyük valakinek a vállára, másokra bízzuk sorsunk alakítását, 
konfliktusaink megoldását. A személyiség nagyon zárt szerkezet. 
Végsı soron már egy foghúzás félelmének, fájdalmának elviselé-
sébe sem tudunk belevonni másik embert, bármennyire is sze-
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ret bennünket, egyedül kell átélnünk. Az ember minden lénye-
ges dolgában egyedül van, egyedül születik és egyedül hal meg. 
Felnıtt emberek tudnak együtt élni, de nem igénylik azt, hogy 
egymásban éljenek. Erre különben is csak gyermeklelkőek képe-
sek, akik szívesen feladják szuverenitásukat egy szimbiózis csalfa 
reményében. 

A magánytól való félelem jellemzi az infantilis emberek párvá-
lasztását. Erre fıleg olyankor kerül sor, amikor szeretnének el-
szakadni a szülıi háztól, de nem viselik el az egyedüllétet. Te-
hát gyorsan megházasodnak. Párválasztásuk mindig szélsıséges: 
vagy náluk is jóval infantilisabbat választanak, aki mellett ık 
lehetnek az „oroszlán”, a támasz. Vagy pedig apás-anyás partnert 
keresnek, aki elég biztonságot nyújt gyermeki életstílusuk 
folytatásához. Végül mindkét kapcsolat-forma jól mőködhet, 
egy feltétellel, ha a biztonságot keresı nem nı fel, mondjuk egy 
új szerelemben vagy pszichoterápia hatására. Akkor az infantilis 
választáson alapuló kapcsolatok legtöbbször tönkremennek. Meg-
erısödik az igény szimmetrikus kapcsolatokra. 

Egészséges felnıtt emberben mindhárom lehetıség – kapcsolatte-
remtés, támadás, vállalt magány – jelen van és mőködıképes. 
Lelki zavar akkor keletkezik, ha csak az egyik vagy másik lehetı-
ség él az emberben. 

 I am okay, you are okayl 

A modern lélektan jelmondata. Ez az ideális állapot, amikor az 
ember úgy érzi, hogy ı is rendben van és alapvetıen a többi em-
ber is! Minden látszat ellenére ez azért nem egyszerő dolog, 
mert gyermekévei során legtöbbször nem ezt éli meg az ember. 
Kénytelen azzal szembesülni, hogy számos olyan dologra képte-
len, ügyetlen, kudarcos, amivel a felnıttek egyszerően és 
nagyszerően boldogulnak. Mindegy, mirıl van szó, kakilásról-
pisilésrıl, mosakodásról, gombolásról, masnikötésrıl, evıeszköz 
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használatról, írásról, olvasásról, számolásról, mindenrıl, amihez 
„te még kicsi vagy”, „ne ügyetlenkedj itt” megjegyzések tapad-
nak éveken át. Minden szándék ellenére kialakul az „I am not 
okay”, „valami nincs rendben velem” érzése. Az eddigiekbıl 
nyilvánvalónak kell lennie, hogy a felnıttek viselkedése oldhat-
ja vagy erısítheti ezt az érzést. Ha feloldja, akkor teremtıdik 
meg a kedvezı talaj az „I am okay, you are okay” érzése számá-
ra: rendben vagyok én is és a világ is. 

   Ám ha nem következik be ez az oldás, akkor a következı 
helyzetek állhatnak elı: 
- Velem nincs rendben valami, de a többi emberrel igen. Én hát-
rányos helyzető vagyok hozzájuk képest. Ezen az alapérzésen 
fejlıdnek ki a neurózisok, a kisebbrendőségi érzések, a követ-
kezményes depressziók. E lelki zavar terápiájának jók a kilátá-
sai, gyakori a gyógyulás. 
- Velem nincs rendben valami, de a többi emberrel sem. Hülyék-
kel, aljasokkal, gazemberekkel vagyok körülvéve. Egy sötét 
világban élek. Ezen a talajon alakulhatnak ki az elmebajok, az 
önfeladás, az endogén depresszió, az öngyilkossági veszélyezte-
tettség. A terápiás prognózis nem jó, a kezelés ritkábban ered-
ményes. 
- Csak én vagyok rendben, az egész világ ırült. Ez az antiszo-
ciális személyiségfejlıdés alapja. Szélsıséges nárcizmus, ego-
centrizmus, asszocialitás, sıt antiszocialitás fejlıdhet ki belıle. 
A terápiás prognózis itt sem jó. Karakter zavarokon nehéz, ám-
bár nem lehetetlen változtatni. 

7. Az erkölcs kialakulásának érzelmi alapjai 

Már a századfordulón világos volt a pszichológusok elıtt, hogy 
bármiféle erkölcsi viselkedési szabálynak csak akkor van értelme 
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valaki számára, ha rendelkezik a másik ember helyzetébe való be-
leélés és az érzelmi reagálás képességével. E kettıt együtt ma 
így nevezzük: empátia. 
Csakhogy egy újszülött semmiféle kimutatható empátiás érzékkel 
nem rendelkezik. Ellenkezıleg, ebbıl a szempontból állapotát az 
egocentrikus alaphelyzet elnevezéssel illetjük. Ezt nem szabad 
összetéveszteni az egoizmussal. Az egoizmus önzést jelent, azt a 
karaktervonást, amelyik arra indítja az embert, hogy saját érde-
két a tudatosság különbözı fokán érvényesítse másokéval 
szemben. Az egocentrizmus egy sajátos élmény-feldolgozási mód. 
Azt jelenti, hogy az ember a világ összes dolgát kizárólag a saját 
szempontjából, saját magára vonatkoztatva képes megélni. Vala-
mennyien ebbıl az alappozícióból indultunk el, amikor beléptünk 
az emberek világába. Például, ha egy, még a mászás mozgásszint-
jén lévı kisgyereket magunkhoz veszünk az ágyba, meg-
figyelhetjük, hogyan mászik át emberi arcon, s nincs olyan 
szempontja, hogy fájdalmat okozhat. Kis „totyis” korában gát-
lás nélkül elrabolja társa játékát, a sértett földhöz veri magát és 
üvölt, míg a rabló döbbenten bámulja, körülbelül ezzel az arcki-
fejezéssel: Hát ennek mi baja van, amikor nekem jó? (Közbeve-
tett kaján figyelmeztetés: félreértés ne essék, egyelıre kisgyere-
kekrıl van szó, nem szexualitásukban önzı férfiakról!) 
Minden kisgyerek ismeri és élvezi a „kukucs” játékot. Eltakarja a 
szemét: „Elbújtam!” Azután, szemét kinyitva: „Kukucs! Itt va-
gyok!” Vagyis meg van gyızıdve arról, hogy ha én nem látok, 
engem sem láthat senki sem! Ez is még az egocentrizmus meg-
nyilvánulása, amikor a saját érzékelési helyzetét tulajdonítja a 
többi embernek is. 

Piaget, a világhírő pszichológus, óvodásokkal végezte el az aláb-
bi vizsgálatot. Egy asztalra felépítették egy kis falu makettjét. 
 A makettet minden oldalról lefényképezték. Az óvodás csoport 
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ezután többször körbejárta az asztalt és a makettet minden oldal-
ról alaposan szemügyre vették. Végül megálltak az asztal egyik 
oldalánál. A másik oldalra egy babát állítottak, fényképezı-
géppel. A makett különbözı oldalairól készített felvételeket ösz-
szekeverték. 
A gyerekek feladata az volt, hogy a fényképek közül válasszák ki 
azokat, amelyeket a baba lát. A gyerekek értik a feladatot, de 
képtelenek megcsinálni, mindig azokat a képeket választják ki, 
ahogy ık látják. 
- Az a baba ugyanígy látja, ahogy ti? 
- Ugyanígy! – felelik meggyızıdéssel. 

A teljes egocentrikus alappozícióba semmiféle erkölcsi „nem fér 
bele”. Ám a fejlıdés folyamán a kezdetben totális egocentriz-
mus fokozatosan leépül, s így kvázi „hely csinálódik” az empá-
tia számára. 

Törvényként fogalmazhatjuk meg, hogy minél fiatalabb vagy 
éretlenebb valaki, annál erısebb az egocentrizmusa, azaz társa-
dalmi megítélés szerint annál erkölcstelenebb. (Pl. a bőnözık, 
akiknek érzelmi és szociális fejlıdése elakadt.) 

Most érkeztünk el az egyik legfontosabb kérdéshez, hogy mitıl 
is épül le a kezdetben totális egocentrizmus. Persze teljesen so-
ha nem tőnik el, jelentıs részét megırzi az ember. Ki többet, ki 
kevesebbet, s ettıl függ az egyén erkölcsi színvonala. 

Az egocentrizmus leépülése azért indul meg, mert már a pici 
gyereket is száz meg száz erkölcsi-magatartási normával „bom-
bázza” állandóan a család és a környezet. Kezdetben egyszerő-
ekkel – szabályozzák a napirendjét, táplálkozását, alvásidejét, 
késıbb az ürítési funkcióit, s naponta sokszor ismétlik, hogy 
mosakodni kell, igazat kell mondani, nem szabad lopni, üvölte-
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ni, amikor a papa alszik, stb. Késıbb a normák egyre bonyolul-
tabbakká válnak: kötelességtudónak kell lenni, udvariasnak, se-
gítıkésznek stb. 

Mi jellemzi a normákat? 
- A normák vagy követelnek vagy tiltanak valamit. 

 - A  normák  mindig  totálisak.   Parancsuk a „mindig” és a 
„soha”. Sohasem született még norma relatív fogalmazásban. 
Pl. Ritkán ölj! Gyakran tedd meg a kötelességedet. Keveset ha-
zudj, stb. 
A gyerek kezdetben el is hiszi, hogy a normák maradéktalanul 
megvalósulnak a felnıttek világában. A gyermeki világkép ösz-
szeomlásának kezdetét jelenti, amikor rájön, hogy errıl szó sin-
csen. A szülı és a pedagógus válaszúira kerül. Az egyik lehetı-
ség, hogy megpróbálja fenntartani a hamis látszatot. Pl. apuka 
azt hazudja a gyereknek, hogy ı sohasem hazudik. S tisztelet-
lenségként értékeli, ha a gyerek továbbra is gyanakvó marad. 
A másik lehetıség: megbeszélni a gyerekkel, hogy a normák 
erkölcsi ideálok, amelyek felé törekszünk, de legtöbbször nem 
teljes sikerrel. 
- A normák kellemetlenek, mert korlátozzák az ösztönös, 
spontán cselekvéseket. 

A fejlıdés késıbbi folyamán tanúi lehetünk egy csodálatos fo-
lyamatnak. Több vagy kevesebb idı elteltével a kellemetlen 
külsı normák, amikhez a gyereknek kezdetben semmi köze 
nincs, lassan beépülnek a személyiségbe, belsıvé válnak. Ez 
több, mint tanulás! Megtanulhatunk valamit – módszert, ideoló-
giát, erkölcsi felfogást stb. -, ami továbbra is idegen marad a 
számunkra, nem érezzük a sajátunknak. A személyiségbe való 
beépülés túllép a megtanuláson, sokkal mélyebb folyamat. Az is-
meret szubjektív meggyızıdésünkké, igazságunkká, személyes 
erkölcsi normánkká válik. Pl. Kezdetben a felnıtt beavatkozásá-
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nak hatására nem vesszük el a más tulajdonát, de már gyerek- 
és serdülıkorban sokan saját erkölcsi tiltásuk miatt nem lopnak, 
akkor sem, amikor bizonyosnak látszik, hogy senki sem jön rá. 
(Ezt a beépülési folyamatot nevezik interiorizációnak.) 
A szociális érés szempontjából az a kedvezı, ha a normák hatá-
rozottak, egyértelmőek, és a különbözı életkorú nemzedékek 
egyaránt elfogadják, tiszteletben tartják ıket. Az ilyen normák-
hoz relatíve könnyő alkalmazkodni. 
A gyors társadalmi átalakulások, életforma   változások,   érték   
átrendezıdések 
 hosszú idıre bizonytalanná teszik az egykor tradicionális nor-
mákat. Mai világunkban legalább háromféle norma létezésével 
kell számolnunk. 

a) Határozottan meghirdetett norma, a normasértés súlyos 
jogi és erkölcsi következményeivel. 

Például az emberölés tilalma. 

b) Határozottan meghirdetett norma, olyan kialakult társadalmi 
konszenzus mellett, ami szerint tőrt és elnézett a diszkrét nor-
masértés, csak a súlyos és látványos normasértést követi a társa-
dalmi-jogi reagálás. 

Ilyen a legtöbb szexuál-etikai norma (pl. a hőség, a monogámia 
meghirdetése) vagy a köztulajdon „lenyúlásának” a tilalma, 
amennyiben csak csekély értékrıl van szó. 

c) Határozottan meghirdetett norma, amelyik fordítottan (in-
verz módon) mőködik: az részesül retorzióban, aki a normát ko-
molyan veszi és betartja. (Például az ıszinteség, az elvhőség nor-
mája. Aki nyíltan elmond ja valakirıl a negatív véleményét, ma-
kacsul hirdeti aktualitásukat vesztett politikai nézeteit vagy kri-
tikáját, számíthat arra, hogy tevékenysége negatív értékítéletben 
részesül. Az ilyen típusú normák nagy része már elvesztette 
norma-jellegét, intelligencia-próbává változott: felismeri-e a 
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norma betartásának csapda jellegét?) 

Tapasztalható, hogy az emberek egy részénél végbemegy a társa-
dalmi erkölcsi normák beépülése a személyiségbe, másoknál vi-
szont hiányosan vagy egyáltalán nem. (Pl. pszichopaták, bőnö-
zık.) Lélektanilag és szociálisan az a fı kérdés, hogy mitıl függ 
ez az interiorizációs folyamat. 

Minden vizsgálat és tapasztalás azt bizonyította, hogy a normák 
interiorizációja független a normák tartalmától. Adott esetben 
a leghumánusabb normák sem épülnek be, más körülmények 
között az antihumánus normák is interiorizálódnak. Egyaránt 
lehet nevelni szerzeteseket és tömeggyilkosokat. A normák be-
épülése a személyiségbe ugyanis kizárólag egy érzelmi tényezı-
tıl függ: milyen viszonyban van egymással a norma-adó és a 
norma-felvevı? 

Az interiorizáció szempontjából a kettıs kötöttség az ideális: a 
szeretet és a félelem együttes jelenléte a kapcsolatban. 
Ebben az esetben a szeretet konkrét tartalma az, hogy valaki 
nagyon fontos egy másik ember számára, biztonsága, kielé-
gülése, életöröme szempontjából. A félelem tartalma is meghatá-
rozott: felismerése annak, hogy a fontos kapcsolat nem feltétel 
nélküli, hanem feltételek betartásához kötött, tehát elveszíthetı. 
A kapcsolatvesztéstıl (analitikus terminológiával: a tárgy-
vesztéstıl) való félelemrıl van szó. Az ilyen kettısen motivált 
kapcsolatot nevezik szaknyelven respektábilis kapcsolatnak, a 
norma adót respektábilis személynek. 

Normák beépülése a személyiségbe csak akkor megy végbe, ha 
emberek között létrejön ilyen respektábilis kapcsolat. Ez füg-
getlen az életkortól is, sıt, mindegy, hogy egyénekrıl vagy cso-
portról beszélünk-e. Felnıttkorban csak annyi a különbség, 
hogy nem csak személy, de intézmény, egyház, párt, eszmerend-
szer is lehet respektábilis valaki számára. 
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Mindezek alapján megfogalmazható az erkölcsi fejlıdés elaka-
dásának vagy torzulásának néhány alap-oka: 

Az egyén életében nem alakultak ki respektábilis kapcsolatok, 
mert hiányzott a szeretet vagy a félelem motívuma. (Pl. kö-
vetelmények nélküli túlszeretés, túldédelgetés vagy ellenkezı-
leg, egyoldalúan rideg, brutális környezet esetén.) 

Kialakult respektábilis kapcsolat, de a respektábilis személyek nem 
a társadalom által elfogadott normákat közvetítették. (Pl. züllött 
környezet, vagy antiszociális szekták stb.) 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 

- az erkölcsi fejlıdés másodlagos, elsıdleges az érzelmi fejlıdés, 
- egészséges erkölcsi fejlıdés csak egészséges érzelmi fejlıdés 
talaján alakulhat ki, 
- az erkölcsi fejlıdés elmaradásának, zavarainak a korrekciója 
csak az érzelmi állapot rendezése után valósítható meg. (A közvet-
len erkölcsi ráhatás megpróbálásának legfıbb módszere a 
„prédikáció”, aminek hatástalansága közismert.) 
Az erkölcsi értelemben vett felnıttség elı- 
 feltétele tehát az érzelmi felnıttség. Felnıtt az az ember, akinek 
kialakult a viselkedését szabályozó stabil belsı rendszere (Felette-
sén), s az alapvetıen szinkronban van a társadalmilag elfogadott er-
kölcs normarendszerével. Mindez képessé teszi, hogy súlyosabb 
konfliktusok nélkül vagy a konfliktusok megoldásának vagy el-
viselésének képességével éljen együtt más emberekkel, szociális 
csoportokkal. 

8. A gyermek, a kamasz és a felnıtt szexualitása 

Mai felfogásunk szerint szexualitásunkat hat tényezı határozza 
meg. Négy testi, egy szociális és egy pszichológiai faktor. 
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Kromoszomális nem 
Morfológiai nem  
Hormonális nem  
Másodlagos nemi jellegek  
Szociális nemi szerepek  
Nemi identitás 
 

 A kromoszomális nem a fogamzás pillanatában eldıl. Közismert 
XY vagy XX kromoszóma kapcsolódásról van szó. 

A morfológiai nem a méhen belüli fejlıdést jelenti, tehát a belsı 
és a külsı nemi szervek kialakulását. 

A hormonális nem a belsı elválasztású mirigyek mőködése követ-
keztében jön létre. 

A másodlagos nemi jellegek a serdülés idején alakulnak ki mint 
nıies vagy férfias testformák. 

Ebben a vonatkozásban van az embereknek a legtöbb problémá-
juk önmagukkal. Valami mindig túl nagy vagy túl kicsi, anél-
kül, hogy a kromoszomális, morfológiai vagy hormonális té-
nyezıkkel bármi baj is lenne. A saját testtel való elégedetlenség 
és az erre épülı gátlások általában a serdülıkorban alakulnak 
ki és rögzülnek. Legtöbbször lelki eredetőek. Azt fejezik ki, hogy 
valaki nincs igazán jóban önmagával. 

Sıt Kretschmer, akinek a nevéhez főzıdik a közismert alkattani 
típusok – leptoszóm, atlétikus, piknikus – leírása, ezeket kiegé-
szítette egy bonyolult néven „puberál-disztrófíásnak” nevezett 
típus variációval. Ijesztı neve ellenére semmi baja nincsen, 
normális változat. Annyit jelent, hogy egy kislányos, kisfiús alka-
tú egészséges ember, aki ezt a gyermekes-fiatalos külsejét öreg-
koráig megırzi. 
A szociális nemi szerep egy adott kultúra, ezen belül egy társa-
dalmi berendezkedés nemekre vonatkozó elvárásainak, szokásai-
nak, jogi szabályainak a győjteménye. Nık és férfiak társadalmi 
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helyzete (választójog, örökösödés, munkabér stb.), családi szerepe, 
kapcsolat a gyerekekkel, öltözködési szokások, viszonya az élveze-
tekhez (evés, ivás, dohányzás, szex, szórakozás stb.), beszédstílus, 
függés-függetlenség és még sok egyéb. 

A szociális nemi szerep kettıs arcú. A kultúra oldaláról hagyo-
mányırzı, konzervatív, az aktuális társadalmi igények oldaláról 
változékony. Ritkábban a nık, gyakrabban a férfiak értékei domi-
nálnak. Történelmi közelségben a rokokó századában érvényesült 
maximálisan a nıi befolyás és hatalom. Politikában, tudomá-
nyos és mővészi karrierben döntı volt a nık szava. Ez volt 
  

a nagy uralkodónık (Nagy Katalin, Mária Terézia), valamint a 
politikában hatékony királyi feleségek és szeretık (Marié Antoi-
nette, Mme Pompadour, Mme Recamier) korszaka. Párizsi szalo-
nokban jobbára nık döntötték el, hogy ki legyen a Francia Aka-
démia új tagja. Vagyoni, szexuális szabadságuk szinte teljes volt. 
Az Angliából akkor Franciaországban is megjelent sza-
badkımőves mozgalom majdnem megbukott, mert nem voltak 
sem vegyes, sem nıi páholyok. Sietve kellett pótolniuk ezt a hi-
ányt. Ennek következtében a Nagy Forradalom sem bánt gyen-
géden a nıkkel, már ami a guillotine használatát illeti. 

Napóleon becsvágya volt, hogy a nıket visszaszorítsa a férfiak 
dominanciája alá. Amire elérkezett a 19.-20. század fordulója, 
már teljesen megszilárdult az, amit mi ma „hagyományos férfi-
nıi szerepnek” nevezünk. (Politikailag, gazdaságilag, örökösödés 
és bérezés szempontjából háttérbe szorított nı. A férfi a családfı, aki 
az élet küzdelmeiben érdesebb, durvább lelkő, keményebb stílusú, 
ám el kell tartania a családot, és  ezért kiszolgálásban részesül. 
A gyerekek irányában inkább büntetı hatalom. Öltözködése szín-
telen. Az érzéki örömök felé – ital, étel, szexualitás – nyitottabb, 
jelentıs plusz szabadsága van a nıhöz képest. A nı csa-
ládcentrikus, érzelmesebb, lágyabb, ı teremti meg az otthont, 
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vezeti a háztartást, neveli a gyerekeket. Élete jóval zártabb, mint a 
férfié. Beszédstílusa finomkodóbb, kerüli az erıs kifejezéseket. 
Érzéki szempontból szemérmes, gátlásos. Öltözködése színes. 
O a „gyengébb nem”, akit ezért, legalábbis nyilvánosan, számos 
udvariassági elıny illet meg.) 
Ezek a hagyományos szerepek az I. világháború után lazulni 
kezdtek, fejlıdésük – különösen a II. világháborút követıen az 
uniszex irányába fordult, s efelé tart mind a mai napig. A fejlı-
dés során nyilván könnyebb mereven elhatárolt, egyértelmő 
normákhoz igazodni, mint bizonytalanul gomolygó, tisztázatlan 
elvárásokhoz. Ezért napjainkban nehezebben alakul ki egy szi-
lárd alapokon nyugvó férfi vagy nıi magatartás, lévén, hogy mi 
magunk mint nevelık sem tudjuk egyértelmően megfogal-
mazni a követelményeket. 

Ezt a helyzetet összevetve a felnıtté avatási kultuszokról írottak-
kal, egyre érthetıbbé válik, hogy miért küzdenek olyan sokan a 
szociális nemi szerepek bizonytalanságával, saját férfi és nıi 
szerepük kialakításával, egyszóval valamiféle serdülıkorra jel-
lemzı szexuális infantilizmussal. 

A problémát az ösztönfejlıdés oldaláról közelítette meg Freud 
pszichoanalitikus elmélete. Ebbıl a szempontból a csecsemı- és 
kisgyermekkort az ún. polimorf perverz korszak jellemzi. E fél-
reérthetı elnevezés azt jelenti, hogy ekkor még nem alakult ki 
az idegpályákat körülvevı velıs hüvely (myelinizáció), amely 
„szigetelı” funkciója miatt biztosítja a szervezetet ért hatások lo-
kalizációját. Ez azt jelenti, hogy ebben a korai életszakaszban 
minden ingerlés szétárad a szervezetben, adott esetben „az egész 
gyerek fáj”, vagy „az egész gyerek kéjt érez”. A test bármely 
pontjának kellemes ingerlése orgazmust válthat ki. 

Ezt követi az ösztönfejlıdés orális fázisa. 

Ezen a fejlıdési szinten a gyerek minden élményre elsısorban 
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a táplálkozási funkcióval reagál (jól eszik vagy étvágytalan, 
hány stb.). A száj és környékének izgató hatása alapvetı öröm-
forrás. (Mindent megrág, a szájába vesz, cumizik stb.) Felnıtt-
korban ennek az ösztön-szintnek felel meg, ha valaki imád be-
szélni, fontos neki a száj izgatása (cigaretta, rágógumi), elsıd-
leges öröme és feszültségoldása az evés, ivás. Nemi életében a 
csók, az orális szex különbözı lehetıségei kiemelkedı jelentısé-
gőek. Pszichés karaktervonásként – a népmeséi kisgömböc 
analógiájára – a mindent bekebelezni, birtokolni akarás jelent-
kezik kapcsolataiban, szexuális életében is. 

Következik az anális fázis. Az élményekre való reagálásra elsı-
sorban az ürítési funkciók (vizelés, székelés) szolgálnak. Has-
menést, szorulást, széklet visszatartást vagy nappali-éjszakai bevi-
zelést eredményezhetnek lelki traumák. Ebben a korszakban kü-
lönös élvezetet jelent a maszatolás, gyurmázás, festékek szétkené-
se, homokozás, sarazás, esetleg a kakival való játék. Itt gyökere-
zik néhány felnıttkorban is megmaradt ürítési zavar, fıként a 
stresszekre bekövetkezı hasmenés, vagy székelési képtelenség. 
Karakter jellemzıként a győjtıszenvedély, a kacatok halmozása és 
a zsugoriságra, kuporgatásra való hajlam gyökerezik ebben az 
ösztönfejlıdési fázisban. 

A fallikus korszakra az örök rivalizálás, teljesítmény centrikus-
ság a jellemzı. 
Végül az ösztönfejlıdés elérkezik a genitális korszakhoz, amikor 
az örömszerzés a nemi szervekre és a másodlagos nemi jel-
lemzıkre koncentrálódik mint fı erogén zónákra. 

Nyilvánvaló, hogy ez a szakaszolás eleve megteremti annak a le-
hetıségét, hogy a felnıttkori szexuális igényekben és szoká-
sokban életkorilag túlhaladott ösztönfejlıdési periódusok infanti-
lis szinten való rögzülését (fixáció) ismerjük fel. 
Freud szexuál-elméleti forradalma azonban másutt teljesedett ki. 
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Már a kiindulása is botrányos volt, amikor megmosolyogta a 
szexuális vágyaktól mentes tiszta gyermeki lélek tündérmesé-
jét. A botrányt növelte, hogy a konzervatív elıítéletekkel szem-
ben azt bizonyította, hogy az önkielégítésnek (maszturbáció, 
onánia) semmilyen káros vagy kóros következménye nincsen, 
hanem egy szükségképpen kialakult, normális ösztönkiélési 
lehetıség. A gyereknek, kamasznak már bıven vannak szexuá-
lis vágyai, de érzelmi és szociális éretlensége miatt még nem al-
kalmas partnerkapcsolatokra. Tehát egy ideig önmagának lesz a 
szexuális partnere. A valódi pszichés ártalmat az önkielégítés 
(autoerotizmus) miatt keletkezett bőntudatok és szorongások 
okozzák. Sıt, „horribile dictu” azt az álláspontot képviseli, 
hogy rendezett szexuális kapcsolatok idején is a háttérben, ki-
sebb súllyal tovább mőködnek az auto erotizmusok, mindhalá-
lig. Aki azt állítja, hogy ı sohasem élt és él ezzel a lehetıséggel, 
az vagy nem mond igazat, vagy szorongásában elfojtja ennek 
emlékét. 
Persze, ha normális körülmények között az önkielégítés mint 
alapvetı és elsıdleges igény kerül a szexuális élet középpontjába, 
akkor már jelezheti az ösztönfejlıdés infantilizmusát, pl. félel-
met az érett partnertıl. Általában a szexuálpszichológiának ma az 
az álláspontja, hogy semmit sem tekint szexuális zavarnak, 
perverziónak, ami a szexuális izgalom fokozása vagy levezetése 
érdekében megelız vagy követ egy normális, genitális aktust, de 
mindent perverziónak tekint, ami azt tartósan helyettesíti. Az 
igényeket támasztó, érett partnertıl való félelem motívuma fedez-
hetı fel több szexuális bőncselekmény – pl. a megrontás vagy az 
erıszak – mögött is. 

Amennyiben elfogadjuk az autoerotizmusok természetes megje-
lenését, össze lehet hasonlítani, hogy milyen a férfiak és a nık 
helyzete ebbıl a szempontból. 
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A fiúk autoerotizmusának fı erogén zónája a pénisz. S ez marad 
akkor is, ha megjelennek életükben a partnerkapcsolatok. Lá-
nyoknál az önkielégítés a klitoriszon történik. Freud szerint a 
partnerkapcsolatok esetén a hüvelyben való kielégülésre kellene 
áttérniük. Eszerint szexuális szempontból nehezebb egészséges 
nıvé válni, mint férfivá. A nıknek váltani kell fı erogén zóná-
jukat. Ennek megfelelıen Freud a klitorális orgazmust infantilis 
szexuális kielégülésnek tartotta, az érett nıt a vaginális orgaz-
mus jellemzi. 
Ez a felfogás hosszú idın keresztül rendkívül sok gondot, gátlást, 
kisebbrendőségi érzést okozott a nıknek. A klitorális orgazmus 
szexuális éretlenségként, infantilizmus-ként bélyegzıdött meg. 
Évtizedek elteltével, a fiziológiai vizsgálatok azt valószínősítet-
ték, hogy vaginális orgazmus nem létezik. A hüvelyben olyan 
kevés az idegvégzıdés, hogy ott orgazmus nem jöhet létre. Az a 
felfogás került elıtérbe, hogy minden orgazmus klitorális ere-
dető, bármilyen testhelyzetben, bárhogyan történik is a közösü-
lés. 
A legutóbbi, mőszeres technikát is alkalmazó kutatások viszont 
részben igazolták Freudot. Kiderült, hogy valóban kétféle or-
gazmus létezik, az egyik a klitorisz izgatásával, a másik a hü-
velybe beszájadzó méhszáj ingerlésével váltódik ki. Ez utóbbit 
vélte Freud vaginális orgazmusnak. 

Korszerő szexuális felfogásban nincsen értékelhetı különbség a 
kétfajta orgazmus között! Egyik sem tekinthetı infantilis vagy 
más szempontból problematikus kiélésnek. 

A nemi identitás azt jelenti, hogy az ember melyik nemhez tarto-
zónak érzi magát, melyik nemmel azonosul. Most nem a nemi 
azonosság tudatáról van szó. A gyerekek egész korán megértik, 
hogy ık fiúk, vagy lányok. Ezzel kapcsolatban érdemes meg-
említeni a híres amerikai egyetem, az MIT (Massachusetts 
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Institute of Technology) vizsgálatát, amelyik azt bizonyította, 
hogy azokon a nyelvterületeken, ahol nem szerint ragoznak, 
hamarabb alakul ki a nemi identitás tudata, mint azoknál a 
nyelveknél, ahol nem ismerik a nem szerinti különbségeket. 
Óriási mértékő többlet információt ad a nemi hovatartozásról, 
ha pl. egy kislány a beszéd tanulásakor ezernyi figyelmeztetést 
kap, hogy csak nınemben fejezheti ki magát, mint az anyuka, s 
ugyanígy a fiúk csak az apai modellt követve ragozhatnak. 
Ám, minket most a nemi azonosulás, a nemekhez való, tudatta-
lan tényezık által befolyásolt érzelmi kapcsolódás kérdései fog-
lalkoztatnak. 
Gyakorlatilag minden kultúrában az ember nagy nıi hatalmaktól 
való függésben kezdi életét. A gondozás-táplálás elsısorban nıi 
feladat. Nıktıl függenek tehát az elsı életélmények: Mennyi az 
öröm, menynyi a szenvedés, megértik-e, vagy félreértik a jelzése-
it, egyáltalán jó-e élni, vagy sem. Ezért az elsıdleges érzelmi kap-
csolatok nıkkel alakulnak ki. Függetlenül attól, hogy a cse-
csemı fiú, vagy lány, az elsı érzelmi azonosulása nıkkel törté-
nik. Ez az oka annak, hogy nem csak a lányokban, de minden 
fiúban jelen vannak feminin reakciók, nıies viselkedési modellek 
is. Késıbbi életkorban a gyerekek észreveszik, hogy minden 
emancipáció ellenére, a családban jutalmazottabb helyzet férfi-
nek lenni. Akár a kedvenc ételekrıl, vagy a házimunkáról van szó, 
a férfiak helyzete kedvezıbb. Ezért mind a fiúkba, mind a lányokba 
beépülnek maszkulin viselkedési sémák, kialakul az apával való 
azonosulás. 

Elmélyíti ezt a folyamatot az ellenkezı nemő szülı iránti érdek-
lıdés és vonzódás valamint az ehhez kapcsolódó fantáziák: „Ha fel-
növök, én leszek apu felesége, az anyu férje” stb. Vagy amikor be-
látja ennek lehetetlenségét, felerısödik a másik nemő szülıvel való 
azonosulás vágya: „Ha nem lehet az enyém, legalább olyan szeret-
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nék lenni, mint ı.”  

Már az eddigiekbıl is kiviláglik, hogy nemi identitás szempontjá-
ból senki sem csak férfi, vagy csak nı, hanem mindenkiben jelen 
vannak az ellenkezı nemre jellemzı karaktervonások, viselkedési 
sémák is. A nemi identitás szempontjából csak dominanciáról be-
szélhetünk: Valaki lehet domináns nı, vagy domináns férfi. Ez 
a dominancia is csak a serdülés vége felé dıl el. Az ösztönfejlıdést 
sokáig az infantilis biszexuális nyitottság jellemzi, minden kóros 
jelleg nélkül. Kamasz fiúk, lányok annyi intimitást engednek 
meg az azonos nemőekkel, amelyek felnıttnél már ösztönfejlıdési 
rendellenességre mutatnának. (Közös maszturbálások, WC-re já-
rások, ölelkezések, puszilkodások stb.) Kamaszoknál ez még rend-
jén van. 
A nemi identitás kialakulása szempontjából fontos szerepe van 
annak, hogy a család nıi és férfi tagjai vonzó, vagy ijesztı pél-
dát mutatnak-e a serdülıknek. Pl. az „áldozatos anya”, aki ál-
landóan azt hangoztatja, hogy ı minden becsvágyáról le-
mondott a család érdekében, alárendelte magát a férjének, fel-
áldozott mindent a gyerekek kedvéért stb. riasztó nıi modell is 
lehet egy kamaszlány számára. Eliszonyodik a nıi szereptıl, 
attól, hogy rá is ez a sors vár. Nem akar felnıtt nıvé válni. 
Nem ritkán az is elıfordul, hogy a másnemő szülı iránt érzett 
erotikus vágy letiltása generalizálódik, minden férfire és minden 
nıre kiterjed. S most már elérkeztünk a szexuális fejlıdés zava-
rainak kérdéséhez, ami semmiképpen sem lehet ennek a könyvnek 
a tárgya. 

9. Érzelmi infantilizmus és érettség az erotikus kapcsolatok-
ban 

A zavartalan természetes fejlıdés során, hu másnemő embert sze-
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retünk, feltámad iránta a szexuális vágy is. Az ösztönnek és az 
érzelmeknek ezt az összekapcsolódását nevezzük erotikának. Így 
van ez a legtöbb kisgyerek esetében is. Erotikus érdeklıdés is kí-
séri viszonyát a szülıkhöz (fürdıszobai leselkedések, hálószoba-
titkok kutatása, féltékenység az együttalvó szülıkre, akiknek 
gyakran megjelenik az ágyában „félek” indoklással, fantáziák ar-
ról, hogy ha felnı, ı lesz anyjának vagy apjának a házastársa 
stb.). 
A mi kultúránkban a nevelés korán elszakítja egymástól az ösz-
tönöket és az érzelmeket. A családok igen határozottan képvise-
lik azt az álláspontot, hogy a szülıket illik, sıt kötelesség szeret-
ni, de bőnös dolog szexuálisan érdeklıdni irántuk. A kapcsolat 
érzelmi oldala biztatást, a szexuális oldala tiltást kap. Ez az oka 
annak, hogy mire serdülni kezd, a legtöbb esetben az ösztönök és 
az érzelmek egymástól elszakítva, elszigetelten mőködnek. 
Típusosnak mondható az a helyzet, hogy a kiskamasznak intenzív 
autoerotikus élete van, amit élénk fantáziák kísérnek. Ugyanak-
kor ez a nagy lírai szerelmek korszaka is. Ám a szexuális kiélést 
kísérı képzeleti aktivitás többnyire izgalmas regényrészleteket, 
filmjeleneteket, pornó látványokat, személytelen, sokszor agresz-
szív szexuális fantáziákat tartalmaz, de soha nem jelenik meg 
szerelmének a képe! Kamaszkorban él igazán a platói szerelem. 
És fordítva: nagy szerelmet tehet tönkre, ha valamilyen, a testi 
nemiségre utaló esemény, látvány zavarja meg. (Pl.a tanárjába 
szerelmes diáklány azonnal kiábrándult, amikor észrevette, hogy 
a tanár nadrágjából az öve felett kikandikál a gatyájának a széle.) 

A szexuális értelemben vett felnıttség azt jelenti, hogy megint ösz-
sze tudnak-e kapcsolódni az ösztönök az érzelmekkel. Vagyis 
abba szeret bele, aki szexuálisan vonzza, és az érzelmi érdeklıdés 
erotizálja. 
Ez a folyamat azonban gyakran elakad. Az ösztönkiélés és az 
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érzelem továbbra is külön „pályákon” fut, a szex és a szerelem 
összetalálkozása gátolja egymást. Pl. a szexológiai rendeléseken 
a leggyakoribb férfi panasz az, hogy ha érzelmileg számára kö-
zömbös nıvel akad össze, akkor nincs semmi baj, de ha szerelmes 
valakibe, potenciazavarai támadnak. Ezt az érzelmi-szexuális kü-
lönválást tapasztalhatjuk a prostituáltak nagy részénél is 
(amennyiben nem leszbikusok), s azoknál a férfiaknál, akik 
rendszeresen igénybe veszik a prostitúciót mint számukra a leg-
megfelelıbb szexuális kiélési módot. (Garantáltan érzelemmentes, 
megfizetett, alkalomszerő.) 
A kisgyerekkori szexuális tiltások felnıtt korra néha generali-
zálódnak: kiterjednek minden férfira és minden nıre, és meg-
akasztják a normális szexuális fejlıdést. (Incesztuózus szoron-
gások, megoldatlan ödipális helyzet.) 

Láthatjuk, hogy a szexuális fejlıdés elakadásai, infantilis rög-
zülései, torzulásai jórészt abból származnak, hogy valaki nem 
mer a saját valódi igényei szerint élni, hanem állandóan erısza-
kot tesz önmagán. Az éretlen ember számára mindig fontosabbak 
a külsı, környezeti megítélések (mit szólnak hozzá?), mint a sa-
ját vágyai. Már partnerválasztásában is megmutatkozik egy- 

 fajta színpadiasság, „a barátoknak és a barátnıknek” szeret, il-
letve szerelmet játszik. Kapcsolataival saját értékeit akarja bizo-
nyítani. Gyermekded lelkő embereknél gyakran tapasztalható, 
hogy nem is annyira a partner vonzza ıket, hanem a háttér, a 
partner foglalkozása, elismertsége. Vonzalom a színészek, mővé-
szek, élsportolók, hírességek vagy akár hírhedt emberek iránt. 
Úgy érzik, hogy a kapcsolat ezekkel az emberekkel nekik is 
„társadalmi rangot ad”. 
Legtöbbször tipikusan infantilis férfi hülyeség, hogy a szexuali-
tást teljesítményként élik meg. Nemi életükben legfontosabbak 
a „mennyiségi mutatók”: hány nıvel volt viszonyuk, egy éjsza-
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kán hány alkalommal bírnak közösülni stb. Az elsıdleges sze-
xuális örömöt a produkció öröme váltja fel, s a szexuális élet 
minısége szinte közömbössé válik. 

Ebbıl fejlıdik azután ki a tréfásan „Janisági komplexus”-nak ne-
vezhetı jellemvonás. Ennek a lényege, hogy számos férfi be-
lemegy olyan viszonyokba, amelyek tulajdonképpen nem kelle-
nek neki, nem vágyódik igazán rájuk, s csak azért csinálja, hogy 
a világnak és önmagának bizonyítsa, hogy „ı a Jani!” Gide írja, 
hogy 

„Igazi szomjúság nélkül inni, 

igazi mondanivaló nélkül beszélni, 

és igazi vágy nélkül lefeküdni valakivel, 

ez a három halálos bőn, 
amit az európai ember minduntalan elkövet.” 

Már más vonatkozásban érintettük azt, hogy a kapcsolatteremtés 
legısibb és legprimitívebb formája erotikus tárggyá válni egy 
másik ember számára. Arról is szó esett, hogy létezik egy 
„Benjáminkodónak” nevezett karaktertípus, aki mindenkinél ,Jó 
akar lenni”. E két sajátosság hozza létre szexuális szempontból 
azt az infantilis igényt, amit általános tetszeni vágyásnak ne-
vezhetünk. Az ideál mindenki eszményi nıjévé, eszményi férfijává 
válni. E vágy éretlen jellegét mutatja, hogy a szexuális megvaló-
sulás nem is fontos, elég az udvarlás, a személye iránti hódolás, a 
vágyakozás megélése. A személyiség érettségéhez kapcsolódik 
a helyzet és a személy viszonya a szexuális életben. A kamaszos, 
éretlen embert egy testileg intim helyzet hozza izgalomba. Va-
laki levetkızik, megpillantja a nı mellét, másokat lát szeret-
kezni. Közömbös, hogy kikrıl van szó. A szexuális értelemben 
felnıtt erotikus érdeklıdése adott személynek vagy személyek-
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nek szól. Nem csábítható el pusztán a helyzet által. Ezért általá-
ban unják is a pornó filmeket, vetkızı bárokat, live show-kat, 
amitıl az infantilis ember felfokozott izgalmi állapotba kerül. 
A szexuális éretlenség fontos mutatója az életmód hiteltelensége. 
Elıfordulhat, hogy egy valójában monogám életre vágyó ember 
mégis poligám életet él, a fenti okokból. S az ellenkezıje is ta-
pasztalható: poligám életet igénylı embert gúzsba kötnek a kon-
venciók és az elıítéletek, hőséges monogám partnerként visel-
kedik. S közben elköveti a „csalásnak” talán legundorítóbb 
módját: simogatja a feleségét vagy férjét, s közben más nıre, 
férfira gondol. 
Érettség szempontjából nem megnyugtató a partnerbe való gör-
csös kapaszkodás, a  totális birtoklási vágy. A társ tulajdonként 
való kezelése nem a kapcsolat erısségét, hanem labilitását bizo-
nyítja. A „nélkülem nem lehet örömöd!” követelés, amelyik sére-
lemként éli meg, ha a férj a barátaival, a feleség a barátnıivel tölt 
el egy estét a bizalmatlanságból, a partner elveszíthetıségének ér-
zésébıl, a „nem vagyok teljesen megfelelı” gyermeki szorongásból 
táplálkozik, s kezdete lehet a szélsıséges féltékenység kifej-
lıdésének, ami elıbb vagy utóbb minden kapcsolatot szétrombol. 

A szexuális felnıttséget az életmód hitelessége fémjelzi. 

10. Egy különleges folyamat: a nárcizmus alakulása 

Az önimádattá fokozódó egocentrizmust egykor az ösztönfejlı-
dés részeként tárgyalták. Az utóbbi idıben azonban a nárcizmus-
nak önálló fejlıdési utat tulajdonítanak, ami érintkezik ugyan 
az ösztönfejlıdéssel, de abból nem vezethetı le. Ezt nevezik a 
„nárcizmus új elméletének”. 

 A kezdetek – a mélylélektani iskolákra jellemzıen – a mítosz 
és a költıi legenda homályában vesznek el. Feltételeznek egy 
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méhen belüli, magzati élményvilágot, ami hatásában késıbb is 
érvényesül. Ennek az élményvilágnak az a lényege, hogy a mag-
zat egyedül él egy sötét térben, ahol minden ıt szolgálja. Egyre 
növekedve lassan betölti a saját kozmoszát. Ez szó szerinti érte-
lemben egy istenség élményvilága. Az érett magzat ebbıl az isten-
állapotból születik meg az emberek egyikévé. Végsı soron úgy, 
ahogy a Teremtés Könyvében is le van írva. 

„...setétség vala a mélység színén, 

és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. 

És monda Isten: Legyen világosság: 

és lın világosság;” 

Az anyaméhben is nagyon sötét van. A magzat a vízben lebeg. És 
amikor megszületik, egyszerre világosság lesz. Ebben az érte-
lemben minden ember egy megtestesült isten! A méhen belüli 
életnek ezt az élményvilágát nevezik nárcisztikus ısélménynek. 

A nárcisztikus ısélmény azonban nem tőnik el a megszületés-
sel. A kezdeti idıszakban a család tulajdonképpen ugyanazt a 
funkciót látja el, mint korábban az anyaméh. Véd az ártalmas 
vagy túl erıs hatásoktól, gondoz, ápol, táplál, ringat. Ezért még 
mindig létezik az érzés, hogy ı van a világ középpontjában, 
minden érte történik, a környezet létezésének egyedüli értelme az 
ı szolgálata. Ám nyilvánvaló, hogy a valóságban nem errıl van 
szó. Ami benne végbemegy, az a valóság egy kis szeletének álta-
lánosítása. Ezt az élményszintet ezért nárcisztikus illúzió név-
vel tisztelik meg. 
Rövid idı elteltével a nárcisztikus illúziót támadni kezdi a reali-
tás, az a tény, hogy ı csak egyike az embereknek. Az esetek 
többségében a nárcisztikus illúziót tiltakozva, keserően vagy 
kissé deprimáltan fel is adja a legtöbb gyerek. Maradványaiból 
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alakul ki a nárcisztikus karakter. Errıl késıbb majd részlete-
sen szólunk. 
Vannak olyan emberek, akiknek valamilyen módon sikerül töret-
lenül megırizniük nárcisztikus illúzióikat. A nárcisztikus illúzió 
megakadályozza, hogy valaki beilleszkedjen a társadalomba, adap-
táltan tudjon együtt élni különbözı emberekkel. Legfeljebb hasz-
nálni tudja ıket, együttélés helyett. Vagyis nem lesz helye az 
emberek között. 

Ezért csak két lehetısége marad: vagy a társadalom fölött, vagy 
a társadalom alatt kell élnie. Szent lesz belıle vagy bőnözı. Ezt 
az erkölcse dönti el. Az erkölcsileg magas színvonalú személyi-
ség a társadalom fölé fog emelkedni. Szent lesz belıle, az Isten 
beszélgetı partnere. Közvetítı Isten és az emberek között. Ez az 
állapot kielégíti a nárcisztikus illúziót. İ a kiválasztott, aki az 
emberek üdvösségéért él. 

Az erkölcsileg hiányosan fejlıdött ember hamar lezüllik, bőnözı-
vé válik. A bőnözıt is a nárcisztikus illúzió jellemzi, de ı nem 
az emberekért él, hanem az emberek ellen. İ is kívül áll a társa-
dalmi konvenciókon, de ı támadó erı, akinek mindent szabad. 
Csalhat, lophat, rabolhat, erıszakolhat, ölhet. 

Elsı megközelítésben nyilván nehéz elfogadni, hogy a szentet és 
a bőnözıt közös gyökérbıl, a töretlen nárcisztikus illúzióból 
származtatjuk. A dolog úgy értékelhetı, hogy a szent és a bőnözı 
egymás „kontrapunktjai”, két szélsıséges végpont a jó és a 
rossz skáláján. 

A nárcisztikus karakter. Gyakori jelenség. 

Jellemzıi: 
- Saját munkáját, tevékenység-ét mindenek fölé helyezi, szemé-
lyes kapcsolatait, barátságait, szerelmeit mindig alárendeli 
annak, amit éppen csinál. (Ezért nagyon nehéz, sok kompromisz-
szumot igényel együtt élni vele.) 
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- Munkáját, meggyızıdését, hitét glorifikálja. Amivel ı foglal-
kozik, amiben hisz, akikhez csatlakozik, az jelenti a legjobb, 
sıt egyedüli fontos és helyes, igaz utat. 
- Minden más felfogás, nézet, meggyızıdés, hit rossz. Azért 
rossz, mert más, mint az övé. Talán nem csak rossz, hanem go-
nosz is. Nem csak gonosz, hanem sátáni is, elpusztításra érdemes. 
(Ezért juthat el igen hamar egy ügy nárcisztikus képviselıje a 
szélsıséges agresszivitáshoz, pl. a szeretet kultuszától az inkvi-
zícióig.) 
- Az általa képviselt ügy glorifikálásából következik saját sze-
mélyének, a szorosan hozzá tartozóknak glorifikálása. (Ady: 
„...Bőn és szenny az élet. / Ketten voltunk csak tiszták, hófehé-
rek.”)  

- A nárcisztikus ember gyakran éri magát kiválasztottnak, ka-
rizmatikus küldetésőnek. Hivatottnak arra, hogy megjobbítsa, 
megváltoztassa azt, ami van. Ezért a valódi kreatív emberek, tu-
dományban, mővészetben, társadalmi mozgásokban az igazi nagy 
alkotók többsége nárcisztikus karakterő. (Freud még azt meg-
jegyzi, hogy ezt a „nárcisztikus többletet” legtöbbször a mamájuk-
tól kapják.) 
-E karakter kockázata, hogy gyakran magasabbra emeli a mér-
céjét önmagával szemben, mint amit teljesíteni tud. Nem tud 
megállni a sikerek csúcsán, hanem kudarcokba, bukásokba haj-
szolja bele magát. Ilyenkor elönti a szorongás, a depresszió, a vi-
lág megutálása és az öngyőlölet, ami elsodorhatja az öngyilkos-
ságig is. 
-A felsorolt tulajdonságok miatt a nárcisztikus karakter renge-
teg szereplése, a körülötte nyüzsgı hívek, rajongók s persze 
ellenségek tömegében végül is tragikusan magányos ember. 

„...Vagyok, mint minden ember,fenség, Észak fok, titok ide-



FELNİTTNEK LENNI   69 

genség, 
Lidérces messzi fény, 
lidérces messzi fény. 

De jaj, nem tudok így maradni 
 Szeretném magam megmutatni,  
Hogy látva lássanak,  
Hogy látva lássanak. 

S ezért minden önkínzás ének,  
Szeretném, hogyha szeretnének,  
S lennék valakié,  
S lennék valakié.” 

Nem véletlenül idézzük Adyt. Sok verse a költıi szépségben ra-
gyogó színtiszta nárcizmus. 

„Szeretlek halálos szerelemmel.  
Te hő, te jó, te boldogtalan,  
Te elhagyott, te szép, béna ember,  
Te: Én, szegény Magam. 

Te: Én, aki királynıket vártál  
S bölcs királyok meghódolásait,  
Nézd, szívekben hogyan be nem váltál: Csak én vagyok ma itt. 

Az egész világ helyett imádlak,  
Te hő, te jó, te boldogtalan,  
Te szép, kit a buták meg nem láttak:  
Te Én: szegény Magam.” 

A nárcisztikus karakter talán a legérdekesebb jellem a világon. 
Csak éppen elviselhetetlen. Illetıleg csak akkor lehet tartósan 
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élni vele, ha valaki örömmel vállalja a szolgáló alázat helyzetét. 

Íme, kiderült, hogy az infantilizmus hogyan tud kreatív erıvé is 
válni, nagy alkotói, népvezéri vagy prófétai magasságokba 
emelkedni. Azonban legtöbbször csak akkor mőködik igazán jól, 
ha van közönsége, emberek, sok ember, akik nagy szeretettel 
vagy nagy győlölettel nézik és reagálnak rá. A közönyben és a 
magányban lelkileg megfullad a nárcisztikus karakter. 
Igen ám, de mi történik, ha az élet realitásai, sérelmei végképp 
kiölik valakibıl a nárcizmusát? Keserő, szorongásos dep-
resszió, inaktivitás, halálos életfáradtság lép a helyére. Freud 
pontosan megfogalmazta, hogy ebbıl a szempontból szerinte mi-
lyen az ideális karakter. 

Olyan ember, akinek eléggé ép még a nárcizmusa ahhoz, hogy tö-
kéletesedni akarjon, és eléggé megtépázott a nárcizmusa ahhoz, 
hogy képes legyen elviselni a realitással való konfrontációt. 

11. „Gondolkozom, tehát vagyok.” Mások is vannak? 

Gyanús, nagyon gyanús, hogy minket végül is az elvont fogal-
mi gondolkodás tett emberré, vagy legalábbis emberré válásunk 
folyamatára ı tette fel a koronát. Ebbıl a szempontból mellékes, 
hogy történelmünk folyamán hányszor váltunk méltatlanná e 
korona viselésére. A gondolkodásnak nincsen erkölcsi vonatko-
zása. A gondolkodás a végtelenbe táguló, tiszta Szellem. S köz-
tudottan szellemi például a Sátán is, még- 

 hozzá igen magas rangú szellem, különben nem lehetne az Is-
ten fia, néha segítıje, néha lázadó ellenfele. 

Persze a fejlett központi idegrendszerrel rendelkezı állatok is 
gondolkoznak, de nem absztrakt fogalmi szinten, hanem a 
konkrét és az elvont képzet szintjén. S valahonnét innen indul a 
csecsemı és a kisgyerek is. 

Nehezen lehet pontosan rámutatni az emberi gondolkodás kez-
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dı pillanatára, ha egyáltalán volt ilyen pillanat. Kollektíve va-
lószínőleg akkor, amikor az ember felfedezte az okság törvényét. 
Azt, hogy a dolgok ok-okozati összefüggésben vannak egymással. 
Talán ekkor kezdıdött el az évezredekig fennálló emlékezı kul-
túrák lassú felváltódása a gondolkozó kultúrákkal. A hagyo-
mány alapján történı reproduktív helyzetmegítélést és viselke-
dés-modellt lassan kiszorította a. produktív problémamegoldás. A 
gondolkodó kultúra nem tart igényt a múlt tapasztalataira a min-
dennapi élethelyzetek megoldásában, sıt a hagyomány, a tradí-
ció mindenképpen idegesíti. 
 

A gondolkodás egyéni fejlıdésében is sok a megtévesztı látszat. 
„Milyen okos ez a gyerek! – mondják – Amint meghallja a für-
dıszobából a víz csobogását, már repes az örömtıl, hogy fürdés 
lesz.” Tévedés. A pici gyerek még nem a következtetés, hanem 
az emlékezés segítségével ismeri fel az ismétlıdı helyzeteket. 
Egy aranyos történet rávilágít arra, hogy még jóval idısebb 
korban is milyen csalóka kizárólag racionális logikát felté-
telezni ott, ahol még egészen más folyamatok is mőködnek. Hat 
éves, elsıs kisfiú „munkaeszközül” kapott egy szép golyóstollat 
a szüleitıl. Néhány nap múlva bejelentette, hogy ellopták tıle. Le-
szidták, hogyne vádaskodjon, biztosan elvesztette. De ı nem hagy-
ta ennyiben. A lakásukkal szemben volt a rendırség, ı haver-
kodott az ırökkel. Most is hozzájuk ment, hogy feljelentést sze-
retne tenni lopás ügyében. Az ır belement a játékba és bevitte az 
ügyeletes tiszthez. 

- Mit óhajtasz? 
- A Kovács ellopta a tollamat. A rendırség dolga, hogy vissza-
szerezze.   

- Ez nagyon súlyos vád az osztálytársad ellen. Be tudod bizonyí-
tani? 
- Igen. Tanítás után a barátaimmal senkit sem engedtünk haza-
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menni, és minden kitıl megkérdeztük, nem ı vitte-e el a tol 
lat. És mindenki tagadta. Akkor bejelentettük, hogy orrpróba 
lesz. És mindenki hagyta, hogy megnyomjuk az orrát, csak 
a Kovács nem! 
A rendırtiszt elismeréssel nézte a gyereket, hogy milyen okosan 
következtet. Ám ı egy szusszanás után diadalmasan folytatta. 

- De mi lefogtuk, és megnyomtuk az orrát. Puha volt! 

Minél kisebb a gyerek, annál inkább csak konkrét fogalmakban 
gondolkozik. Pl. Mennyi kettı meg egy? Hallgat. És ha van két 
almád és anyukád ad még egyet, akkor hány almád lesz? Boldo-
gan feleli: három. 
Az infantilis gondolkozást felnıttnél ugyanez jellemzi. Pl. Fı-
iskolán a tanár azt játszotta a diákokkal, hogy milyen zenéket 
vinnének magukkal egy elhagyott szigetre. Az egyik hallgató 
megkérdezte? De hát van ott lemezjátszó? És honnét kap áramot? 
A gondolkodás érettségének másik mutatója, hogy kerülni 
igyekszik a hibás következtetéseket, vagyis gondolkozási folya-
matát önmaga ellenırzi. Az éretlen elme viszont hajlamos arra, 
hogy akár egyetlen tapasztalatból általánosítson. Pl. Elmegy 
egy görög bálra és ott elveszti a karóráját. Ettıl kezdve meg-
gyızıdése, hogy a görögök lopnak. Vagy: Zsidó barátnıje hőt-
lenül elhagyta. Következtetés: A zsidók paráznák és megbízhatat-
lanok. 
A gyermeki gondolkodás az álmot, a képzeletet és a valóságot 
egyenlı értékő realitásoknak tartja. A felnıtt ezen a téren diffe-
renciál, pl. a valóságban nem haragszik meg valakire azért, mert 
álmában megbántotta ıt. Óvatos és gyanakvó az álmoskönyvek-
kel szemben. A való életben ıt kínzó hiányokat nem helyettesíti be 
– szaknyelven: nem kompenzálja – kizárólag fantázia képzelgé-
sekkel. Pedig kamaszkorában még sokszor erre volt utalva. Egy 
taoista mese rávilágít ezeknek a lelki folyamatoknak a lényegére. 
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Egy férfinek meghalt a felesége. Halálos ágyán megeskette ıt, 
hogy soha más nıre rá  nem néz. Egy darabig betartotta a fogadal-
mát, de ezután el-elcsábult. Attól kezdve álmában rendszeresen 
megjelent a felesége és kínozta ıt: Én mindent tudok rólad! Tegnap 
is megfogtad Hui-Ling kezét. Arról is fantáziáltál, hogy legköze-
lebb a mellét is megsimogatod. Máskor meg: Tegnap megcsókol-
tad azt a ribancot. Le is feküdtél vele! Hát így tartod be az esküdet? 
A férfi kétségbeesetten elment egy taoista bölcselıhöz. Elmondta, 
hogy álmában a felesége gyötri, mert minden lépését figyelemmel 
kíséri. Ebbe bele fog ırülni. Mit tegyen? A bölcs így szólt: Téged 
az taszít kétségbeesésbe, hogy a feleséged mindent tud rólad, és 
mindent pontosan lát, ami veled történik. Ha legközelebb jelentke-
zik, szaladj a kamrába, markolj bele a babos zsákba, de azután ki 
ne nyisd a kezed. Kérdezd meg tıle, a mindentudótól, hogy hány 
szem bab van a markodban? Soha többé nem fog zavarni téged. 
Mert ı csak azt tudhatja, amit te is tudsz. Belıled táplálkozik. Az ı 
nevében te kínozod saját magadat. 

Konkrétan arról van szó, hogy a mai emberben élnek a gondolko-
zás ısi lehetıségei 
is, sıt kisgyerekkorban még dominálhatnak is. A felszínen lévı 
és domináló racionalitás mellett megtalálhatjuk a gondolkozás 
mágikus és mitologikus formáját is. Ezeknek nagyon nagy 
szerepük lehet a mővészi és misztikus élményekre való fo-
gékonyságban és azok feldolgozásában. Viszont infantilis reg-
ressziót jelent, ha átveszik az uralmat a racionalitás felett és ve-
zérelni kezdik az ember viselkedését. 

Ilyesmi elıfordulhat, ha az ember olyan nagy bajban van – be-
tegség, egzisztenciális válság, kapcsolatok kudarca, pótolha-
tatlannak érzett ember halála -, ami a józan eszével feldolgoz-
hatatlan, érzelmileg elviselhetetlen. Ezek a krízis elmúltával 
rendezıdni szoktak. Ám, ha megmarad az, hogy az egyén vagy 
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egy társadalmi csoport megrögzül a mágikus vagy a mitolo-
gikus gondolkozás szintjén, vagy e két szint összekeveredik a 
racionális gondolkozási elemekkel, akkor kialakulhat a fa-
natizmus, a monománia vagy a megbillent elmeállapotra jellemzı 
gondolkodásbeli zőrzavar, a logikai megismerés rendjének szét- 

 esése. Totális politikai rendszerekben, a társadalmi mozgások 
holtpontjain ez tömegesen is észlelhetı és mindig katasztrófába 
viszi azt a közösséget vagy országot, amelynek a vezetésében el-
uralkodott. 
Végül is a József Attila által adott program lehet iránymutató. 

„Én túllépek e mai kocsmán, az értelemig és tovább!”  

Mindig baj lesz abból, ha ez a program szétesik. Baj, ha valaki 
vagy valakik az értelem megkerülésével akarnak „tovább”jutni, 
gyermeki megszállottságban és rajongásban, önmagukat érzel-
mileg vagy kémiai szerekkel kábítva. És baj, ha valaki megretten 
attól, hogy a világ nem fér be a racionalitás határai közé, és ko-
mor álfelnıttként megvetı mosollyal vagy dühvel, tagadással 
reagál mindenre, amit „nem tud megmagyarázni”. A felnıtt em-
ber gondolkodását befolyásolja némi empátia. Azaz képes a 
szempontváltásra. Ez azt jelenti, hogy kifejlıdik a gondolkodás 
flexibilitása, „hajlékonysága”, változtatni tudja gondolatmenetét, 
megközelítési szempontját. Szemléletesen kifejezve: körül tud 
járni egy problémát, minden oldalról képes szemügyre venni. S 
ez hozzásegíti ahhoz, hogy beleélje magát más emberek szem-
pontjába, felfogásába, azonosulni tudjon velük. Ez az azonosulá-
si képesség csökkenti egocentrizmusát, növeli a szocializáltsá-
gát. A merev gondolkodási szerkezet öntörvényő, és csak saját 
szempontú, mint a kisgyerekeké. Egy napon el kellene hagynia 
minket, ha szívszorongva bár, de elengedjük, akárcsak a fiatal-
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ságunkat. Legfeljebb kicsit megsiratjuk: 

„Elment, míg én utána  
levett kalappal intek,  
elment arany határon,  
az ifjúság a nyáron,  
és vissza sem tekintett.” 

12. Ítélet van? Vagy nincs? 

A gondolkodás sajátos területe az erkölcsi ítéletalkotás. Hosszú 
fejlıdési útról van szó, akár a kultúrtörténetrıl, akár az egyéni 
fejlıdésrıl beszélünk. Lehetséges tehát, hogy valaki elakad ezen 
az úton, gyermekibb világképet és ennek megfelelı erkölcsi látás-
módot ıriz meg. S lehetséges az út végigjárása is. Ennek a fejlı-
dési útnak csak néhány fıbb állomását vehetjük szemügyre, 
hogy valamennyire is tisztán lássuk az infantilis és az érett er-
kölcsi ítélkezés különbségeit. Ahol lehetséges és fontos, felvil-
lantjuk majd azt az érdekes és nem teljesen megmagyarázott je-
lenséget, hogy a testi fejlıdés mintájára, ahol az egyéni (ontoge-
netikus) fejlıdés gyorsítva lényegében megismétli a faj (filoge-
netikus) fejlıdését, ugyanez történik az erkölcsi ítélkezéssel is. 
Az erkölcsi fogalmak és ítéletek egyéni fejlıdésének egyes fázi-
sainál feltőnı az egyezés a kultúrtörténeti periódusokkal. 

A következmény és a szándék értékelése az erkölcsi ítélkezésben. 

Minél ısibb idıkbe megyünk vissza, annál inkább azt látjuk, 
hogy a cselekedetek erkölcsi, késıbb jogi megítélését kizárólag a 
tett és a következményei határozzák meg. 
   

 „Aki ezt meg ezt követte el, ilyen meg ilyen büntetés várrá.” Tör-
ténelmileg csak viszonylag késın fejlıdött ki az a felismerés, 
hogy erkölcsi szempontból magánál a cselekedetnél fontosabb a 
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szándék és a körülmények vizsgálata és értékelése. Kialakultak a 
szándék-etikai és a következmény-etikai irányzatok. Tanúi lehe-
tünk annak a folyamatnak, amikor a szándék-etika egyre erı-
sebben uralja az erkölcsi ítélkezést és betör a jogi, büntetıjogi 
törvényalkotó gondolatvilágába is. Talán a Code Napóleon – Napó-
leon törvénykönyve – volt az elsı büntetıtörvény, amelyik al-
kalmazta a „-tól  -ig” elvet, tehát ugyanazért a cselekményért le-
het pl. hat hónaptól négy évig terjedı szabadságvesztésben ré-
szesülni. Az ítélet súlyossága az elkövetési körülményektıl, a 
szándéktól is függ. Létrejöttek a büntetı eljárás során érvényesü-
lı szempontok, pl. a felelısség, a bőnösség és a büntethetıség 
kérdése. 
Az egyéni erkölcsi ítélkezésben is érvényesül az éretlen személyiség 
kizárólagos cselekmény-centrikussága, míg érett felnıttként fon-
tosnak tartja a „miért tette”, „milyen helyzetben volt”kérdéseinek a 
tisztázását is. Egy költı-filozófus élete vége felé azt írta egy ba-
rátjának: „Arra kérlek, hogy ne ítélj meg engem úgy, mint az 
emberek, a cselekedeteim szerint, hanem úgy ítélj meg, mint az 
Isten, szívem rejtett szándékai szerint.” 

Az igazságosság megítélése. İsi idıkben azt tartották igazsá-
gos embernek, aki megjutalmazta a jót és megbüntette a rosszat. 
Méghozzá annál igazságosabb volt, minél bıkezőbben jutalmazott 
és minél szigorúbban büntetett. 

Többek között ez teszi érthetıvé a régi uralkodók végtelenül 
szélsıséges, sokszor már a birodalom, érdekeit sértı jutalomosztá-
sait, amikor „bearanyozott” valakit, és a kegyetlen, szadisztikus 
kivégzéseket, csonkításokat, amikor ítélt valaki fölött. S ugyan- 
így gondolkoznak a kisgyerekek és az infantilis emberek is. 
Egészen az irrealitásokig nagyon meg akarnak jutalmazni, na-
gyon meg akarnak büntetni valakit, mert nagyon igazságosak 
akarnak lenni. Ezért nem lehet pl. óvodások között társadalmi 
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bíróságot szervezni. 
 

A késıbbi fejlıdésben mind a jogi, mind az erkölcsi ítélkezésben 
az egyformaság vált az igazságosság fı követelményévé. Ennek 
érvényesülését elısegítette a cselekmény-centrikus ítélkezés. Azo-
nos tettért azonos jutalom vagy büntetés jár, függetlenül attól, 
hogy ki követte el. Pl. ennek megnyilvánulása a tálió elve: szemet 
szemért, fogat fogért. Ennek a szemléletnek volt egy racionális 
magja, ami a mai napig megmaradt: a törvény elıtti egyenlıség 
elve. Ám ez különleges nyomatékkal feltételezi a szándékok, kö-
rülmények vizsgálatának szükségességét. 

Társadalmilag különösen veszélyes, ha az egyformaság köve-
telménye érvényesül az élet különbözı területein, maga után 
vonva a közepesség rémuralmát. 

Az emberek egyforma megítélésének az igénye már csak azért is 
talmi, mert a valóságban az emberek semmilyen szempontból nem 
egyformák. Ez csak a magukat hátrányos helyzetben érzı 
gyermeteg lelkek és a tehetségtelenek vágyálma. Ugyanakkor 
mindenki nehezen fogadná el, illetve nem fogadná el, ha tehet-
ség, produktivitás, társadalmi értékesség szempontjából nem a 
legjobban minısítenék. Az ellenállás fı érve az lenne, hogy eze-
ken a területeken nincs megbízható mérési lehetıség. A minısítés 
problémáját egyedül a sportban sikerült megoldani, ahol a tel-
jesítmények idıvel, távolsággal, gólokkal stb. mérhetık. A kü-
lönbözı osztályokba sorolt sakkozó, vívó, futballista elfogadott 
dolog. Ám próbálna csak valaki elıállni egy javaslattal, amely 
szerint lehetne valaki pl. II. osztályú orvos, mérnök és III. osztá-
lyúnak minısített pedagógus vagy politikus... 

Rudolf Steiner szerint az e téren burjánzó zőrzavar a francia for-
radalom „szabadság, egyenlıség, testvériség” jelszavának félre-
értésébıl származik. Az ı felfogásában a szabadság a szellemi élet 
szabadsága, az egyenlıség a törvény elıtt megjelentekre, vagyis 
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az igazságszolgáltatásra, a testvériség pedig a gazdasági javak el-
osztására vonatkozik. 

A szolidaritás. Azt jelenti, hogy kivel vállalunk sorsközösséget. 
A fejlıdés korai szakaszában a szolidaritás mindig a fölérendelt 
hatalmak irányában nyilvánul meg. 
 

 Történelmileg mindegy, hogy az uralkodóházról, vezérrıl, törzs-
fırıl vagy a család fejérıl van-e szó. Egyéni fejlıdésben gyere-
kek szolidaritása is a felnıttek felé, szülık, pedagógusok stb. felé 
nyilvánul meg. A serdülés beköszöntésekor a társ szolidaritás 
lép elıtérbe, a fölérendeltek irányában enyhébb vagy erısebb op-
pozíció tapasztalható. Végül az igazában felnıttek szolidaritása 
nem formális, mechanikus tényezıktıl függ, hanem a szóban 
forgó ügy, konfliktus, probléma erkölcsi megítélésétıl. 
Mindebbıl végül is levonható az a következtetés, hogy a mindig 
„fölfelé” szolidaritás, vagyis a stréber attitőd serdülésig rend-
ben van, de a pubertás korban lévınél is megmaradva erkölcsi 
retardációnak számít, mert nem váltott át társszolidaritásra. 
Kis kitérıt talán megérdemel annak a bemutatása, hogy leg-
többször nem könnyő ez az erkölcsi elırelépés a felnıtt világ er-
kölcstelenségre csábító magatartása miatt. Óvodában vagy kis-
iskolás korban még sokat árulkodnak egymásra. „Meg leszel 
mondva” – ez a leggyakoribb fenyegetés. 

 Azonnal elárulják a pedagógusnak, szülınek, hogy ki követett 
el valami rosszat. Általános felsıben és középiskolában már 
más a helyzet. „Ki tette ezt?” – kérdi a tanár. S az osztály hall-
gat. Inkább vállal egy kollektív büntetést, de nem adja ki a tár-
sát. Mert a tanári követelés lappangó valódi tartalma így hangzik: 
„Lépj vissza a serdülés folyamatába, mondj le a társszolida-
ritásról, velem legyél szolidáris”. Serdülés elıtt rendben van, 
ha a gyerek felszámol egy kapcsolatot annak a követelésnek a 
nyomán, hogy „Te ne barátkozz Lacikával, mert rossz hatással 
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van rád, inkább barátkozz Gabikával, aki színjeles”. Ám, ha ezt 
kamaszkorában is megteszi, az erkölcsileg nem pozitív, hanem 
aggodalmat keltı. Erkölcsi szempontból egy serdülınek ki kell 
állnia, ki kell tartania a barátja vagy szerelme mellett. S ha a 
dolognak túlságosan nagy a kockázata, inkább „illegalitásba kell 
vonulnia”. 
Láthatunk olyan felnıtteket, akik megálltak a kisiskolás szin-
ten. Mindig szolidárisak bármilyen hatalommal, akár mint be-
osztottak, akár politikai értelemben. Hamar megalkotják az eh-
hez szükséges ideológiát. A közgondolkodás általában nem sze-
reti ezt a viselkedést, mert az illetı könnyen válik a hatalom ju-
talmazottjává. Gerinctelennek, szolgalelkőnek nevezik. Ezzel 
szemben tisztelik a minden hatalmat támadó, kritizáló, örökké 
ellenzéki magatartást, mert valami hısieset látnak benne, hiszen 
vállalják az esetleges hatalmi retorziókat. Holott ık is erkölcsi 
infantilizmusban szenvednek, csak éppen a kamaszkorban re-
kedtek meg. 
Ismételjük: Felnıtt az, akinek a szolidaritását nem a kapcsolatok 
formális elemei, hanem a történés erkölcsi tartalma határozza 
meg. Egyaránt tud szolidáris és támadó is lenni akár a föléren-
delt, akár a mellérendelt vagy az alárendelt kapcsolatok irányá-
ban. 
Az erkölcsi fejlettség két szintje: a heteronóm és az autonóm 
erkölcs. Az egyszerőség kedvéért vegyük sorra az alacsonyabb 
szintőnek tartott heteronóm erkölcs jellemzıit.   

1. Az erkölcsi szabály kívülrıl és felülrıl érkezik. 
2. Az erkölcsileg Jó” fogalma azonosul a szabályok betartásá-
val, vagyis az engedelmességgel. 
3. Az erkölcsileg rossz, a „bőzi” fogalma azonosul a szabályok be 
nem tartásával, az engedetlenséggel. 
4. Továbbá ezen a szinten bőnnek tekintik a szabályadó hatalom 
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kompetenciájának vagy a hozott intézkedések ésszerősé 
gének a firtatását, vitatását, bírálatát. 
5. Az engedelmesség-engedetlenség dimenzióján kívül a 
heteronóm erkölcs nem ismeri az ember önmagáért való er-
kölcsi felelısségét. 
így élnek a természeti népek, a primitív kultúrák. Pl. az élet 
szabályait kívülrıl és felülrıl a hagyomány, a vének tanácsa, a 
törzsfı és a varázsló határozza meg. A születési, házassági, te-
metési szertartásokat, a tabu állatokat, bizonyos ünnepeken 
emberáldozat bemutatását. Bőn, ha valaki ezeket a szabályokat 
nem tartja be. És mert nagyon igazságosak akarnak lenni, nagyon 
megbüntetik, a törvényszegés legtöbbször az életébe kerül. Az 
is bőn, ha valaki vitatja a törzsfı kompetenciáját vagy a tabu ál-
latra kimondott vadászati tilalom értelmét. Ám, ha valaki végre-
hajtja a rituális emberáldozatot, nem érzi magát gyilkosnak: ı 
csak engedelmeskedett. 

Így él a kisgyerek is. Felsıbb hatalmak szabják a törvényt. A jó 
gyerek szófogadó. A rossz engedetlen. Ám ezen túl nem érez er-
kölcsi felelısséget önmagáért. Pl. jól tudja, hogy nem szabad a fő-
re lépni. A jó gyerek nem is lép rá. De, ha odagurul a labda és az 
óvónéni azt módja, „kérlek, hozd vissza”, akkor máris fut a fü-
vön. Ha a csısz rárivall: „Te gyerek, hogy mersz a főre lépni?”, 
halálosan biztos, hogy ezt válaszolja: „Az óvónéni mondta!”, 
vagyis elhárítja magától az erkölcsi felelısséget, ı csak végrehaj-
totta a felsıbb utasítást. 

Az európai kultúra már évszázadok óta elszakadóban van a 
tiszta heteronómiától, s az autonómia felé tart. Az autonómia 
jellemzıi: 
1. A viselkedés szabályait az interiorizált, sajátjává vált erköl-
csi törvények határozzák meg. „Az én vezérem bensımbıl ve-
zérel!” – írja József Attila. 
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2. A jó nem az engedelmességet jelenti, hanem azt, hogy össz-
hangban cselekszik saját meggyızıdésével. 
3. A rossz nem az engedetlenség, hanem saját erkölcsi törvé-
nyének a megsértése. 
4. Kötelessége vizsgálni, hogy amit a hatalom követel tıle, az 
ésszerő-e és jogos-e. 
5. Ezért a belsı szabadságért az önmagáért való erkölcsi felelıs-
séggel fizet. Ekkor már nem csak az érdekli, hogy tetteihez 
mások mit szólnak, hanem mit szól ı maga. Ebbıl fejlıdhetnek 
ki a nagy erkölcsi konfliktusok,  bőntudatok,   öngyőlöletek, 
néha az öngyilkosságig. 
Ami váratlan, megsejthetetlen és máig megmagyarázhatatlan, 
hogy a 20. században az európai kultúra évszázadokat zuhant 
vissza a régen túlhaladott heteronómiáig. Ez a totális rendsze-
rek megértésének a kulcsa. 

1. A helyes gondolkodást és viselkedést újra a felettes hatalmak 
szabják meg. 
 

2.  Rendes ember, aki ezek szerint él és beszél. 
3. Gazember, aki nem engedelmeskedik. 
4. Gazember, aki bírálja a hatalom intézkedéseit. 
5. Megszőnt az ember erkölcsi felelıssége önmagáért. 
Felelısségre vonás esetén a tömeggyilkos is azt feleli: „Pa-
rancsra tettem!” 
S ez a válasz arról az erkölcsi szintrıl szól, mint: „Az óvónéni 
mondta!” Ebbıl az erkölcsi zuhanásból nehéz visszajönni. Gon-
dolnia kellene erre annak, aki napjaink erkölcsi értékvesztése 
miatt nyivákol. És az elemzı magyarázat késik. Elmélet gyár-
tással, hazudozással, meg nem történtté tevés mágiájával próbál-
koznak a jövendı gazemberei. Ám még mindig, sıt azóta egyre 
jobban érvényes Mérei Ferenc követelése: A szociálpszichológia 
hallgasson, amíg meg nem tudja magyarázni, hogy fordulhatott 
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elı, hogy Krisztus után kétezer évvel embermészárszék alakult 
ki Európa közepén. Hozzátehetjük: s azóta még hányszor! 
Ahhoz, hogy erkölcsileg felnıtt legyél, 
 állandóan fejlesztened kell autonómiádat, vállalva ennek összes 
kockázatát. Félj a kívülrıl irányítható, infantilis embertıl, mert ı 
bármire felhasználható. (Kérem az Olvasót, bocsássa meg, hogy 
prófétai indulattal tegeztem.) 

A költıtıl kérek felmentést, aki arra tanított: 

„Tanuld meg, hogy a legszebb szó is malaszt, vénasszony nyel-
velés, ha nem hevíti tőz, ha érte nem markol kést a kéz!” (Ben-
jámin László) 

13. Boldogok, akik szellemért könyörögnek... 

A hagyomány azt tartja, hogy kétezer évvel ezelıtt Júdeában egy 
fiatal rabbi így tanított: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a 
Mennyek Országa. ”Vajon tényleg ezt mondta? Ennek a mondat-
nak rengeteg furcsa következménye lett. Az együgyőség, a pri-
mitívség, az infantilizmus kultusza. A gyerek szexualitástól men-
tes „tiszta lelkének” hirdetése, mintha nem ember lenne, hanem 
angyalka. A reneszánsz idején Firenzében a pápa züllöttségét osto-
rozó Savonarola gyerekcsapatokat szervezett, akiknek joguk 
volt minden házba bemenniük és szelektálni a mőkincseket: me-
lyik sátáni és melyik nem. Az ı tiszta gyereklelkük volt a garan-
cia arra, hogy helyesen ítélik meg a képzımővészet legnagyobb 
tehetségeinek alkotásait. Ezek a kis kommandósok a fıtérre 
győjtötték össze az általuk sátáninak vélt alkotásokat, és felgyúj-
tották a hatalmasra növekedett máglyát. Így vált hamuvá Boti-
celli, Leonardo, Boltraffio számos alkotása is. „Boldog-ok a lelki 
szegények”... Nem lehetséges-e, hogy szövegromlással állunk 



FELNİTTNEK LENNI   83 

szemben? Hiszen akkoriban még azt tartották, hogy az ember 
három részbıl áll: testbıl, leiekbıl és szellembıl. (Csak a niceai 
zsinat iktatta ki a szellem fogalmát, és tette kötelezıvé a kétta-
gú, test és lélek embermodellt.) Próbáljunk ki variációkat, jól 
tudva, hogy a fantázia birodalmában tévelygünk. Hátha azt 
mondta: 
 „Boldogok, akik szellemi erıkért könyörögnek az Éghez...” 

Vagy: 
„Boldogok, akik szellemet koldulnak az Égtıl...”  

Késıbb, mikor a szellem fogalmát már nem használták: „Bol-
dogok, akik lelket koldulnak.” 

Vagy: „Boldogok a lélek koldusai...” 
A koldusok szegények. Szinonimaként is használható a két fo-
galom „Boldogok a lélek szegényei...” 

Végül: „Boldogok a lelki szegények...” 

Történelmileg ennél nagyobb szövegromlásokat is ismerünk. 
Ám hagyjuk a történészkedést, hiszen kinyilatkoztatásként el-
ismert szövegrıl van szó, ámbár csak az eredeti szöveg szent, nem 
a fordítása. 
Mégsem állom meg, hogy a fordítás ügyében ne idézzek fel egy 
részletet John Steinbeck „Édentıl keletre” címő regényébıl. Li, 
a kínai filozófus olvassa a Biblia elsı angol fordítását, Jakab ki-
rály korából. A Káin-történetben az áll, hogy „körülvesz téged a 
bőnök tengere, de te uralkodjál rajta”. Késıbb kezébe kerül a 
Biblia standard amerikai fordítása, ahol ezt olvassa: „a bőnök 
tengere vesz téged körül, de te uralkodni fogsz rajta”. Li meg-
döbben: ez az emberiség egyik alapszövege. Az egyik fordítás-
ban parancs, a másikban jóslat. Nem lehet közöttük ekkora el-
térés. A család bölcseihez fordul. S azok egyetértenek vele. 
Nincs más hátra, meg kell tanulniuk héberül. S a vénemberek – 
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már jóval kilencven felett – nekilátnak. Az agyuk, mint a villám. 
Elıször egy rabbitól tanulnak, aztán egy orientalistától. Két év 
után már jobban ismerik a nyelvet mindkettejüknél. S akkor ki-
nyitják az eredeti szöveget. S a szemükbe tőnik egy szó: timsel. 
Ami többek között azt is jelenti, hogy lehetıség. S akkor megér-
tik, hogy nem parancsról, nem is jóslatról van szó. Az Úr így 
szól Káinhoz: „Körülvesz téged a bőnök tengere, de én megadom 
neked a lehetıséget, hogy uralkodj rajta.” Igen, talán ez az 
ember életének egyetlen értelme, hogy éljen a lehetıségekkel, 
amit a sors elébe hoz. 

Európában a legtöbb családban – németül, magyarul, csehül 
vagy franciául – este így imádkoztak a gyerekek: 

„Én istenem, jó Istenem, Becsukódik már a szemem, De a Tiéd 
nyitva, Atyám, Amíg alszom, vigyáz reám. Vigyázz az én szüle-
imre meg az én jó testvéremre. S mikor a Nap jókor felkel, Csó-
kolhassuk egymást reggel. 

Ámen.” 

Gyerek ima, gyermeki látásmóddal és várakozással a transz-
cendencia felé. 

Az elsı, ami szembetőnik, Isten és ember kapcsolatának szülıi 
modell szerint való elképzelése és megélése. Az Isten (nevezzék 
Zeusznak, Marduknak vagy Jehovának) egy hatalmas Apa, és mi 
a gyerekei vagyunk. Van túlvilági Anyánk is, Dia anya, Astarte 
úrnı a pogány mitológiában, Mária a keresztényben. S ez a 
megélési mód felnıttkorban is folytatódhat, rögzülhet. Mi a Vi-
lágszellem ártatlan vagy pajkos kicsinyei vagyunk. Csínyeinket 
(némi emberirtást évezredeken át, kínpadjainkat, az értelmetlen 
éhhalálokat, csonkításokat, megalázásokat) a Nagy Szellemi Pa-
pa ıszinte megbánás és sok vezeklı ima hatására végül is meg-
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bocsátja, és mi az İ védelme alatt élhetünk tovább, üdvözülé-
sünkre készülıdve. Mi ebben a gyermeki? 

- Az, hogy tulajdonképpen az Égiek vannak miértünk. Az a fel-
adatuk, hogy ránk vigyázzanak, büntessenek, jutalmazzanak, 
minket egyénileg segítsenek, védjenek. A kisgyerek is ezt gon-
dolja a szüleirıl. 
- Az, hogy a legmagasabbra értékeljük a megbocsátás eszméjét, 
ami biztat minket: van esélyünk arra, hogy disznó tetteink 
ránk zúduló következmények nélkül múlnak el a világból. Va-
gyis megpróbáljuk lelki életünkbıl kiiktatni az ok és következ-
mény, az akció és reakció egyetemes elvét. 
- Az,  hogy meglóghatunk az erkölcsi autonómia terheitıl egy 
megnyugtató, ám 
 bár szigorú heteronómiába való belesimulással, ahol újra gyer-
mekkorunk legfıbb erkölcsi mértéke, az engedelmesség, a szó-
fogadóság az irányadó. 

- Az, hogy a hitet, a vallásosságot használni akarjuk materiális 
célok: jobb egészség, gyógyulás, hivatásbeli siker, javuló képes-
ségek elérésére. 
- Az, hogy lelki értelemben halhatatlannak nevezzük ki magun-
kat, remélve, hogy ezáltal megszabadulhatunk a halál minden 
iszonyatától: a végsı magára maradottságtól, az ismeretlentıl, 
az ürességtıl, a megsemmisüléstıl.. . 
Szabó Lırinc írja: 

„S ez a legfurcsább, a semmi, 
hogy lehet többé sose lenni, 

ez a legfélelmetesebb. 

Végsı lakójául agyamnak 
a nagy csodálkozás marad csak, 

hogy voltam és hogy nem leszek.” 
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A távolkeleti ember hitvilága, különösen ami a hinduizmust, a 
buddhizmust és a taoizmust illeti, talán a transzcendenciához 
való viszony érettebb, felnıttesebb formáját teszi lehetıvé. 
Egy felnıtt ember elıbb-utóbb rádöbben arra, hogy minden szel-
lemi út jó, ami elvezeti valahová, az ı igényeinek megfelelı ma-
gasabb szintő életforma felé. Ám rájön arra is, hogy a valódi 
szellemi utakat nem lehet világi célokra használni, vigasztalódni 
halottaink miatt, alkalmasabbá tenni magunkat Mammon isten 
vagy Astarte úrnı szolgálatára, visszanyerni egészségünket stb. 
A transzcendens orientáció lehetısége biztosan bezárul elıttünk, 
- ha fecsegünk szellemi élményeinkrıl, 
- ha gıgössé vagy türelmetlenekké leszünk a más utakon já-
ró „tévelygıkkel” szemben, 
- ha a szellemi vezetést életvezetési tanácsadásnak, pszichés 
irányításnak tekintjük, 
- ha   az   egzotikumoktól   megszédülve külsıségesekké le-
szünk, 
- ha elidegenedünk a saját kultúránktól, 
- ha elveszítjük a humorérzékünket, és 
 véglegesen az arcunkra tapad valami áhítatot kifejezı maszk, 
- ha megriadva kételyeinktıl fanatikussá, aszkétává válunk, 
megtagadva a természeti világot és a társadalmat. 

Bizony, nem véletlenül nevezték már a régiek is az életnek ezt a 
szféráját a Szigorúság Birodalmának. 

A hit világáról elgondolkozva érintenünk kell a menekülés 
problémáját is. A világ szellemi lényegébe vetett bizalom 
együtt jár a való világ vállalásával. Életünk eseményeinek, ha 
úgy tetszik, sorsunknak a vállalásáról van szó, valamiféle koz-
mikus igenrıl. El lehet menekülni illúziókba, öngyilkosságba, 
alkoholba, drogba. Sokfélék a menekülés útjai, de a lényegük 
ugyanaz: megbicsaklás az élet terhei alatt. A régi legenda sze-
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rint a nehéz élet Isten bókja, bizalma a lelki teremtményének lel-
ki erejében, tehát a menekülés az Isten megszégyenülése. 

A drog problémájáról szeretnék személyes tapasztalatot is el-
mondani. Fiatal koromban próbáltam megismerni kizárólag 
nem szintetikus drogok hatását. Egyrészt azért, mert kíváncsi 
voltam, másrészt azért, mert úgy éreztem, hogy mint pszicholó-
gusnak nincs jogom hozzászólni olyan kérdésekhez, amelyeknek 
élményhátterérıl fogalmam sincs. 
Az ópiumtól napokig tartó fejfájást kaptam, a marihuánától kel-
lemesen könnyővé és fürgévé váltak a gondolataim, és bolondosán 
vihogóvá lettem. Jó volt. Érdektelen volt. 

A meszkalin hatására viszont már megéltem valamit. Extatikus 
mámor fogott el, a tehetség olyan megrendítı áradása a lel-
kemben, ami boldoggá tett. Világraszóló képzımővésznek érez-
tem magam. Festeni kezdtem. És amikor szemügyre vettem a 
képeimet, elragadtatással borultam le szépségük elıtt. Sajnál-
tam magam, hogy csak ilyen késın derült ki a zsenialitásom. 

Négy nap múlva megtekintettem alkotásaimat. Hát... Legjobb 
esetben egy jó manualitású gimnazista stilizált torzképeinek vél-
tem volna ıket. S ekkor derengett fel bennem elıször ennek a 
dolognak a sátáni jellege. Úgy éreztem, hogy aranyba marko-
lok, és kiderült, hogy semmi sincs a kezemben. 

Késıbb külföldön engedtem a hasisevık hívásának. A hasist for-
ró teában kellett feloldani, egyszerre meginni. Egy darabig nem 
éreztem semmit. Azután könnyő vegetatív rosszullét fogott el, 
némi émelygés, szívdobogás, izzadás, nem tarthatott egy ne-
gyedóránál tovább. Hirtelen elmúlt. S akkor száguldani kezd-
tek a gondolataim. Olyan tömegben tódultak fel a legkülönbö-
zıbb asszociációk, elemzı következtetések, amit addig nem tar-
tottam lehetségesnek. S a gondolataim kristálytiszták voltak, 
mert minden érzelmi reagálás megszőnt bennem. Élesen és pon-
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tosan láttam önmagamat, életem eseményeit a miértjükkel 
együtt, hibákat, kudarcokat, sikereket, gyerekkorom, szexuális 
és érzelmi életem összefüggéseit, a tévutakat és a megoldási le-
hetıségeket. Mindezt teljesen objektíven, érzelmek nélkül. Ke-
zemben volt életem minden problémájának megoldása. 

Megrendítı élmény volt. Pál apostol jutott eszembe: .,Most tü-
kör által homályosan látunk, de odaát majd színrıl színre.” 
Hirtelen megértettem, hogy mirıl beszél. Azután lassan csök-
kenni kezdett, majd elmúlt a hatás. Autón hazakísértek. De a fél-
órás utazás alatt is úgy éreztem, hogy már napok óta úton va-
gyunk, mert még mindig olyan nagy tömegő gondolat cikázott át 
az agyamon. Reggelre ébredve kb. ennyit tudtam az éjszaka 
eseményeirıl, mint amit most leírok, de a gondolatok tartalmá-
ból semmi sem maradt meg. Kétségbeestem. Elhatároztam, 
hogy újra megpróbálom. És megint ugyanazt éltem meg. Talán 
le kellett volna írnom, magnóra mondanom ıket? Azonnal be-
láttam ennek a lehetetlenségét a viharzó gondolatok sodrásában. 
És megint csak Ördög úrfi jutott az eszembe. 

„ Vigyázz, a hegy varázzsal van tele, s ha tán lidérc mutatja hol 
az út, csak menj tovább és ne gondolj vele.” 

- írta Thomas Mann a Varázshegyben. 

S ugyanı írta le a hóviharban eltévedt Hans Castorp látomását 
az emberi élet lényegérıl. S megmenekülése s egy órai alvása után 
már csak homályos foltokban emlékezett arra, amit látott, s amire 
emlékezett, az is értelmetlennek tőnt már a szemében. Úgy lát-
szik, ez a törvénye az önkábításnak. 

Mindez nem éri meg a világból való lassú kiszakadást. Hiszen a 
drognak éppen az a hatása, hogy kijózanodva az ember egyre 
szürkébbnek érzi a világot, a realitást, és visszavágyik az álmok 
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és az illúziók birodalmába. 

A század elején élt egy fiatal költı, Wojticzky Gyula, akinek elsı 
verseskötete ezzel a címmel jelent meg: A XXX. század. Meg-
küldte Adynak. Ady versben felelt, ami így kezdıdik: 

„Jó fiam, ma minden magyar elvágyik, 

ki messze, ki messzebb. 

De Magánál kandibb szemet az idıbe 

tán még senki sem meresztett. 

De messze él már, jó fiam, mitılünk. 

Szép átálmodni magunkat a mából  
a nincsbe, a szépbe,  de ezer évet sietni, s nem élni, 
édes fiam, nem irigylem érte,  
mert jaj annak, aki kihull a mából.” 

Jaj, bizony! 

14. A búcsú percei 

Lassan elköszönök az Olvasótól. Szokásomhoz híven nem a „témát 
írtam meg”, még kevésbé tankönyvet a felnıttségrıl. Gondolatokat 
vetettem fel, amelyek régen foglalkoztatnak, és valószínőleg 
nyugtalanítani fognak életem végéig. Énbennem végleges meg-
oldás, gıgösen szilárd vélemény legtöbbször nincs. Ne is legyen. 
Ezt a szellemi nyugtalanságot, ami mindenre nyitottá teszi az 
embert, tartom az élet értelmének. S most már el kell árulnom 
az alcím titkát. „Létezı embernek” nevezem a felnıttet. Felnıtt 
az, aki élete nagy kérdéseire megkapta a bizonyosságot, nem kell 
tovább keresnie, kérdeznie. Most már elég, ha pénzt keres, házat 
épít, tanít és különbözı bizottságok, zsőrik és egyletek tagja, 
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elnöke. 
 Szabad idejében az autóját bütyköli, meccsre jár, zsugázik, udva-
rol és iszogat. Hazaérkezett az élet nagy kalandjából. 
A „készülı ember” az, akinek kettıs a lelke. Felnıttként tud 
részt venni a külsı világ dolgaiban, és vidám gyerekként neveti 
ki önmagát és „komoly ügyekben” fontoskodó felnıtt társait. Én 
és Énke, ahogy Karinthy megírta. Örökké úton van. Létezı em-
bernek lenni biztonságosabb, védettebb önmagával szemben, 
nagyobb a fölénye embertársai felett, jobban tájékozódik az 
„élet erdejében”. İ tudja az igazságot, a helyeset és a helyte-
lent, s a maga helyére teszi Istent és a Császárt. A készülı em-
ber sokat bolyong a saját poklában, balek az ügyeskedık kö-
zött, sátorverése mindig ideiglenes, soha nem érkezik meg se-
hova kalandos útjáról, legfeljebb egyszer végleg beleájul az or-
szágút árkába. 

A létezı ember polgár. Hisz a rendben és az egyensúlyban. Hisz 
az alkalmazkodásban és a problémák megoldhatóságában. Ha a 
véleményét kérdezik valakirıl, elsısorban azt mérlegeli, hogy az 
illetı okos-e vagy buta. Megbízható-e vagy megbízhatatlan? 
Mindig nagyon kapós mőfaj. 
A készülı ember szellemi csavargó. Kételkedı és gyanakvó. A 
problémák zömét nem tartja megoldhatónak, legfeljebb elviselhe-
tınek... Ha a véleményét kérdezik valakirıl, azt mérlegeli, hogy 
az illetı jó ember-e vagy rossz. Derős-e vagy komor? Nem 
igen lelkesednek érte. 

Mindegy, hogy melyik típus tetszik neked. Mindegy, hogy mi 
szeretnél lenni. Az egyetlen kérdés: mi vagy? És ami vagy, az is 
maradsz mindhalálig. Ne majmold a másféléket, ha hiteles életre 
vágysz. Ne haragudj a másfélékre, ha nem akarod nevetségessé 
tenni magad. 
Pinyó, a Csan-Tao mestere és vén piaci vagány, mindig azt 
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mondta: „Ne foglalkozz folyton magaddal, mert olyan leszel, 
mint egy bolond macska, ki mindig a saját seggébe akar bújni. 
Inkább élj.” 
Igaza van! Inkább éljünk. És ha hozzájutunk egy kis italhoz, koc-
cintsunk az életre. Héberül úgy mondják: „Le cháim!” VÉGE 
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