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A ráutaló önazonosság

Az apa-szimbólum
hanyatlása
A minap egy lengyel kollégámmal franciaországi tanulmányútjáról
és ottani közös ismerőseinkről beszélgettünk. Történelmi érdeklő

désű tanártársam meglepetve tapasztalta párizsi hónapjai során,
hogy minden nevesebb francia pszichiáter így vagy úgy - Henri
Ey tanítványának vallja magát. Ugyanakkor a nagy mester műveit
igazában nem is ismerik, könyveit alig-alig olvassák, sőt, ugyan
csak hiányos ismeretük van Ey életrajzi adatairól is. Henri Ey sze
mélye a múlt homályába vész, a személy maga köddé foszlik. Ne
ve, tekintélye történelmi egyéniségként intézményesedik, és a szak
ember-utódok hivatkozási rendszerében ölt testet. Érdektelenné vá
lik, hogy a nagy név hordozója mit tett, mondott vagy alkotott. Már
nem önmaga többé, hanem "referencia-pont", része az utódok, a
hiteles vagy az önjelölt tanítványok szakmai identitásának. A tör
ténelmi személy így saját életciklusán messze túl is tovább él má
sokban. Az eredeti egyéniség nemegyszer teljesen átalakul az utó
dok, a követők, a tanítványok rejtett hálózatában. Esetleges negatív
vonásai elhomályosulnak, s a személy egyre pompásabb színeket
ölt a tanítványok rajongásának tükrében. A mester egyre több em
beri vonását az autoritás, a tekintély ragyogja körül. A tanítványok
a mester minden megnyilvánulását felértékelik (hiszen ezáltal ön
maguk is felértékelődnek), nemegyszer misztikus magasságokba
emelik. A mester mindennapi hivatkozások alapjává válik. Szavait
idézve vitákat lehet végérvényesen eldönteni. Tőle vett idézeteket
bírálni nem lehet többé, egyes szövegei szinte kanonizálódnak.

A mester tehát nem egyszeruen adatik, terem, hanem lesz, tör
ténik. A szakmai identitás mesterekre való hivatkozások folyama
tában bontakozik ki, s a mesterré válásban a tanítványok tekin
tély-igénye legalább olyan fontos, mint a mester személyi-szak
mai értékei.

A tekintélyek jelentősége a szakmai identitás kialakulásában
egy általánosabb összefüggésre utal. A fenti példa üzenetét két
szeresen is kitágíthatjuk.

A szakmai tekintélyekre való utaltság természetesen nem csu
pán a pszichiátria, vagy netán a tekintélyelvű orvosi pálya sajá
tossága. Kisebb-nagyobb hangsúllyal, de más szakterületek képvi
selői is gyakran hangoztatják, hogy Én X (neves, többnyire már
elhunyt szakember) tanítványa vagyok, vagy, ami ezzel egyenér
tékű: Én az Y iskola (egyetem, szakmai irányzat, stb.) egyik kép
viselője vagyok. A családok súlyos áldozatokat is hoznak annak
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érdekében, hogy gyermekeik minél nevesebb iskola diákjai és mi
nél híresebb tanárok növendékei lehessenek. A jövendő szakem
berek nélkülözéseket vállalnak, hatalmas erőfeszítésekre képesek
annak érdekében, hogy önmagukat minél vaskosabb identitás
gyökerekkel mélyítsék szilárd talajba.

Továbbmenve: a ráutaltság nem csupán szakmai hovatartozás
kérdése. Az én-azonosság (ön-identitás) egészében is ráutalt. Az
Én a Te-ben tárulkozik fel, bontakozik ki. Az Én a Te nélkül nem
definiálható, tanítja Martin Buber! vagy Jacques Lacan.2

A modem én-pszichológia Kelly3 óta önmagunknak, egymással
dinamikus viszonyban lévő három elemét különíti el: A reális Én
(ahogy az emberek engem látnak, megítélnek); Az önkép (én-kép,
self: amilyennek önmagamat látom); Az én-ideál (amilyen szeret
nék lenni). Az önazonosság ráutaltsága többnyire az éri-ideálban
jelenik meg. Az én-ideál vagy ideális én a személynek az az
összetevője, amelyben törekvései, etikai normái, értékei megjelen
nek. Az én-ideál a soha el nem érhető önmagunk letéteményese.
Az én-ideál a ráutalások sorozatában kristályosodik ki. Értékeket,
erkölcsi normákat, alapvető beállítódásokat veszünk át másoktól
személyiségünk fejlődése során.

A túltelített sóoldatból kristály akkor válik ki, ha benne egy
olyan idegen test lebeg, amely köré a só lerakódhat. Az érésben
lévő, szocializálódó személy én-ideálja számára is szükség van hi
vatkozási pontra. Az apa szimbolikus képének ezt a meghatározó
szerepét a tekintély szóval kötik össze, tegyük hozzá, hogy felüle
tesen és hibásan. A tekintély ugyanis valami külső meghatározott
ságot tételez fel. A tekintély alapján szerveződő kapcsolatban az
egyik fél dominál, a másik alávetett. Érthető, hogy a modem idők

lázongásainak ez az tekintélyelvűség, az apák és fiúk közti fe
szültség adja táp talaját, Turgenyev korában éppúgy, mint a 68-as
diáklázongások idején. A pszichiátriai kongresszusok ellen tűnte

tők a gyermeki szabadságot féltik az apai pszichiátria ördögi esz
közeitől. A tekintély szó ördögi asszociációkat kelt sokakban, ért
hető módon, különösen Stanley Milgram4 híres könyvének megje
lenése után.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az apa-szimbólum a fiatal szá
mára nem külső, hanem belső meghatározottságot jelent. Nem
külső kényszer, hanem belső igény. Mint láttuk szakmai példá
kon, az apa-szimbólumot inkább ez a belső igény termeli ki, s
nem külső erő kényszeríti a kristályosodóban lévő személyiségre.

Az apa-szimbólum torz értelmezéséhez Freud is jelentősen

hozzájárult, amikor a neurózist mint az apai felettes én kény
szerével szembeni lázadást értelmezte. Nem vette észre, hogy az
apa a gyermekben teremtődik s alakul. A ténylegesen létező apa
ezt a folyamatot természetesen megkönnyítheti és zökkenőmen

tessé teheti.
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Az apátlanság

A nárcizmus

Az apa a morális fejlődés záloga. Kohlberg'' a morális fejlődés
három szintjét különíti el. Eleinte a gyermek a szülői vagy iskolai
tekintélynek, előírásoknak engedelmeskedve teszi azt, amit a kör
nyezet helyesnek tart. A megszokások szintjén a cselekvés vezér
fonala az általános előírásokhoz való ragaszkodás. (Így cselek
szem, mert mások is így tesznek.) A felnőttre jellemző szinten a
cselekvés morális vezérelvei belső jellegűvé válnak. (Azért teszek
így, mert ezt tartom helyesnek.) Szentmártoni" mutatta ki, hogy
lelkileg sérült egyének (például depressziósok) cselekedeteinek
morális vezéreltsége alacsonyabb fejlődési szinten reked meg.

Amikor apátlanságot emlegetünk, nem feltétlenül kell gondol
nunk az apa tényleges hiányára (a statisztikai adatok szerint a
modem társadalmakban a gyermekek mintegy harmada apa nél
küli családban nevelkedik). Az apa-hiány sokkal általánosabb je
lenség korunkban: jelenti a tradicionális apa-szercphez kötődő

funkciók és szerepek elsorvadását vagy érvényesülésük akadályo
zottságát. Bár az apa-hiány két formája gyakran egybeesik, az
utóbbi jelenség azonban sokkal tágabb körű. Így joggal beszélhe
tünk a jövőről úgy, mint apátlan társadalomról.

Az apa tehát az én fejlődésének katalizátora. Hiányában a sze
mélyiség fejlődése késik vagy torz irányba fordul. Amikor a föld
ben a mag megfogan, gyökere lefelé kúszik, szára a napvilágra
tör. A növény soha nem téveszti el az irányt, mivel a gravitáció
irányt szab kibontakozásának. A növénynek ezt a tulajdonságát
geotropizmusnak nevezzük - a szót földvezéreltségnek is fordít
hatnánk. A mi civilizációnk embere patritropikus. Az apa szerepe
elsősorban az, hogy képviselje az adott éri-struktúrában az én-ide
ál mozzanatot, azt a húzóerőt. amely a személy növekedésének
irányát meghatározza.

Az apa hiányában felnövő gyermek szocializációja gyakran fél
resiklik. Más esetben látszólag harmonikus ugyan a felnőtté válás
folyamata, azonban az első megpróbáltatás során kiderül, hogy a
személy sérülékeny, védekezési mechanizmusai elégtelenek, és ösz
szeomlik vagy különféle lelki zavarok áldozatául esik.

Az apa, mint a gravitáció, erőt szimbolizál. Irányít, befolyásol.
Hiányában a morális fejlődés már a kezdetben is megtorpanhat,
mivel nincs erő, amely a cselekvés másokra utaltságát tükrözhet
né. Az apa által képviselt erőt hagyományosan tekintélynek ne
vezzük. A tekintély századunkban alaposan lejáratódott, ugyan
úgy, mint komplementer fogalma, az engedelmesség. Hovatovább
csak katonai szervezetekben és szerzetesi közösségekben van lét
jogosultsága.

Századunk a tekintély elleni lázadástól áthatott eszmékkel, irány
zatokkal, mozgalmakkal terhes. Nem véletlen, hogy századunk ter
melte ki a történelem két legvéresebb tekintélyuralmi rendszerét.

Az apahiány egyik leggyakoribb következménye a pszicholó
gusok által nárcizmusnak nevezett állapot. Mivel a felnőtré válás
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Hamis, torz apák

során hiányzik a valós és a megélt éntől különböző én-mozzanat
képviselete, az én-ideál (vagy felettes én) hiányosan fejlődik, vagy
ki sem alakul. Kultúránkban ugyanis az apa képe jeleníti meg el
sősorban a másikra utaltságot, tükrözi vissza cselekedeteink má
sokra való következményeit, s tanít meg arra, hogy döntéseink
ben e következményeket is figyelembe vegyük. Az én szerkezeté
ben hiányzik vagy aránytalanul csekély képviselethez jut az
"amilyen szeretnék lenni" mozzanat. Ennek híján az én-ideál he
lyét az önkép foglalja el. Más megfogalmazásban az önkép jelenik
meg ideálként is. Olyan vagyok, amilyennek lennem kell, vagy
ennek súlyosabb változata: ahogy cselekszem, másoknak is úgy
kell tenniük, vagy másoknak is hozzám hasonlónak kellene lenni
ük.

A nárcizmus a személyíségzavarok egyik legáltalánosabb jel
lemzője. Mindemellett korunk alapvető problémája, ahogy azt
már Christopher Lasch7 észrevette, amikor korunkat az önimádat
társadalmának nevezte (The age of narcissism). Az önimádat kiszol
gálására szerveződik a fogyasztói társadalom teljes gépezete. A
személy szabadságjogainak végletekig való hangsúlyozása (a kö
zösségi és családi jogok háttérbe szorulásával) ugyancsak a nár
cizmus szolgálatában áll. Az európai értékvizsgálat" jól mutatja
ezt az aggasztó irányú fejlődést. Az individualizáció folyamata,
amely a század elejétől napjainkig nyomon követhető, s valószí
nűleg még egy ideig a jövő évezredben is folytatódik, az értnek
az "önmagam" mozzanatát emeli oltárra. Elsorvad az énnek a
másokra utaltsága (én-ideál), amely biztosítaná a személy és em
bertársi környezete közötti harmonikus egyensúlyt.

Az apahiány következtében az ideák távolra sodródhatnak. Az
én-ideál elérhetetlen messzeségbe kerül, mivel a fejlődő gyermek
számára csak teoretikusan létezik, nem konkretizálható. A nem lé
tező apa az én-ideál kialakulásához szükséges értékeket, morális
szabályokat nem hozhalja elérhető, megvalósítható, reális közel
ségbe. A körűlmények szerencsétlen alakulása következtében a
személy irreális, szinte misztikus én-ideált kerget, amelynek fé
nyében az önkép természetesen negatív színezetet ölt. Az önmi
nősítésnek ugyanis az én-ideál a mércéje. Végtelenbe torzult én
ideál rnellett az átélt én (önkép) értéktelen semmivé degradáló
dik. A neurotikus állapotokra jellemző én-struktura a lakosság 15
20%-ára jellemző. E boldogtalanok gyakran betegségbe menekül
nek, kapcsolataik elromlanak, nemegyszer alkohol vagy kábító
szer áldozatául esnek.

Az apátlanság mint hiányállapot korunkban piacosodik. önje
lölt próféták, guruk, álvallások kínálják portékáikat, amelyek
vagy a nárcizmus tömjénezéset szolgálják, vagy a neurotikus álla
potra kínálnak gyógyírt. Robbanásszerűennövekszik a pszichote
rápiás módszerek száma, amelyek terápiás futószalagjaikon egy
tökéletesebb személyiséget vélnek előállítani. Gyógyszergyárak
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kémiai enyhületet ígérnek az apátlanság okozta tengernyi szenve
désre. Különféle szolgáltatások kínálják "csomagjaikat", amelyek
megoldást ígérnek minden problémára, amelyek végső forrása a
személyen belül rejlik. Az apátlan nemzedék védtelen és kiszol
gáltatott. A gravitáció megkérdőjelezhetetlen és csalhatatlan irá
nya helyett a súlytalanság állapota következett be: a gyökér nem
tudja, honnan ered, a szár alaktalan, torz formákat ölt. Az apát
lannak gyökere nincs, törzse a szeleknek engedelmeskedve haj
long jobbra-balra.

Az apa fogalma végső soron a cselekvések másra utaltságát, te
hát a morál princípiumát jeleníti meg. Az apátlan nemzedék
önazonosságát, cselekvéseinek vezérlését a morál helyett a jog és
a pszichológia vonja uralma alá.

A társadalom alapja

Az apa neveli a fiát, ahogyan az anya annak idején szop
tatta. Így kapcsolódnak hozzá új tagok az emberiséghez.
Ez ugyanis az alapja az emberi társadalomnak, amely nél
kül senki sem nőhet fel, s nem alakulhat ki emberí közösség.
Az ember tehát közösségre született. Erre tanítja a szülők

együttérzése, erre oktatják hosszú gyermekségének évei.

Johann Gottfried von Herder
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