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Szokatlan órán vehettek részt a Tatai Re-
formátus Gimnázium 11. a osztályának
tanulói. A rendezvény a könyvtári hét ke-
retében valósult meg, a Nemzeti Kulturá-
lis Alap (NKA) támogatásával. 

Almási Kitti pszichológus az elsõ pil-
lanatokban lefegyverezte elõadásának
résztvevõit azzal, hogy a kötetlen párbe-
széd érdekében tegezõdést ajánlott a fia-
taloknak. Ezzel feloldotta a kezdeti me-
revséget, s megteremtette az interaktív
foglalkozás lehetõségét. 

A fiatal, most érlelõdõ korosztálynak
sokszor önértékelési gondjai vannak, eb-
bõl adódnak a néha szélsõséges viselke-
dési formáik. Nem belsõleg szeretnék
megalkotni, felépíteni önmagukat, ha-
nem elsõsorban a külsõségek ragadják
meg õket, s azokat próbálják mintaként
követni. (Gondolhatunk itt az öltözkö-
désre, hajviseletre, egyéb külsõ jegyek-
re.) A kiforrott egyéniség már a maga
belsõ értékrendjét sugározza, és nem ke-
res kapaszkodókat. Ebben a korban még
az önértékelés sokszor téves, számtalan
esetben alábecsülik önmagukat a fiata-
lok. Barátságokban vagy párkapcsolat-
ban kevésnek érzik magukat a másikhoz
viszonyítva, s ezzel bekerülnek egy nega-
tív spirálba. Önmaguk megerõsítése ér-
dekében folyton bizonyítást kérnek a má-
siktól, aki viszont ezt úgy éli meg, hogy
nem elég az, amit õ ad, és eltávolodik. 
A másik fél ezzel önnön feltételezését
látja bizonyítottnak: „na ugye, nem sze-
ret, megmondtam!” Meg kell tanulni a
kudarcot, a szakítást úgy viselni, hogy az
ne sérülésként jelentkezzen, ne az egyén
önértékelését csorbítsa, hanem a kudarc

után is képes legyen valaki továbblépni,
felállni és újra elindulni. Vagyis az önér-
tékelése ne zuhanjon nullára egy csaló-
dás után. Fontos, hogy a másik is adni
tudjon, és annyit adjon, amennyi neki ké-
nyelmes, ne érezzen folytonos elvárást,
mert abba belefárad és eltávolodik. Ha
mindenki a saját egyénisége szerint adhat
és amit kap, az kielégíti õt, akkor beszél-
hetünk ideális egyensúlyról. „Szkafan-
derben nem lehet szeretni, a szerelem
meztelen” – szokta megfogalmazni
Müller Péter. Vagyis a tudatosan adagolt
érzelem, a rejtõzködés nem jó alap egy
kapcsolatban. 

Ha egy élethelyzetben valaki támad,
agresszívvé válik, akkor õ a gyenge, a tá-
madás az õ lelkiségérõl szól, nem a meg-
támadottról. Õ szorong valami miatt, és
ezt düh formájában kivetíti a másikra. Ha
erre szintén dühvel válaszolunk, semmit
sem oldunk meg. Ha azonban teljesen vá-
ratlan, pozitív reakcióval válaszolunk,
akkor a támadó megtorpan. A rettentõ fe-
szültség, nyomás egy pozitív reakció ha-
tására ellenkezõjére fordul, s a feszültség
feloldódik. A párkapcsolati mintát min-
denki otthonról hozza. Ha nem tekintjük
követendõnek az otthoni példát, ezzel a
tagadással is egyfajta függõséget gerjesz-
tünk. Ha megtanuljuk elfogadni szülein-
ket, vagyis el tudjuk fogadni a gyöke-
reinket, akkor válik stabillá az önértéke-
lésünk. 

Almási Kitti elõadása esszenciájaként
megismételte s útravalóként adta a diá-
koknak: akkor érett egyéniség valaki, ha
a kudarcot nem tragédiának fogja fel, ha-
nem képes felállni és továbblépni. ■

A tagadás is egyfajta függés
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