
Anyám vállkendõje
Amióta Erikson bevezette a pszi-

chológiában az „õsbizalom” fogal-
mát, a pszichoterápiai üléseken gyak-
ran felvetõdik ez a szó. Az emberek
sokszor megrettennek tõle, és többet
akarnak tudni róla. Mibõl fakad az
õsbizalom? Valóban annyira fontos
az egész életem szempontjából? Ta-
lán innen ered egyik-másik betegsé-
gem? Mit tegyek, ha bennem nem él
ez az õsbizalom?

Az õsbizalom valóban fontos. Erik-
son kimutatta, hogy nagyjából a gyer-
mek életének nyolcadik hónapjában
alakul ki. A szülõk, és mindenekelõtt
az anya természetesen hozzájárul ah-
hoz, hogy egyáltalán ki tud fejlõdni.
Mindannak alapján, amit tudunk, so-
kat jelent a gyermek további életére
nézve: állhatatosságot válságok ide-
jén, az életbe vetett bizalmat, a nehéz-
ségekben való kitartás képességét,
bátorságot még reménytelennek tûnõ
helyzetben is. – És ha valaki nem volt
képes õsbizalmat kifejleszteni, mit te-
gyen akkor? Az ilyen emberek eleve
kudarcra vannak ítélve emiatt? Meg-
éri-e egyáltalán ilyenkor, hogy az em-
ber munkát és fáradságot fektessen
bármibe is? Vagy mindez már nem
használ semmit?

Így hangzanak a pácienseknek az
õsbizalom jelentõségével kapcsola-
tos kérdései. Mit válaszoljunk rájuk?
Hogyan tegyünk általánosan érthetõ-
vé egy ilyen döntõ fogalmat? – Élet-
tapasztalatom alapján én a magam
módján felelek: Úgy vélem, az õsbi-
zalom anyám vállkendõje. Ez az egy-
szerû felvilágosítás meglepõ lehet, de
gyermekkorom egyik meghatározott
mozzanatával függ össze.

Akkoriban hosszú utat kellett meg-
tennem az iskoláig. Nehéz telünk
volt. Éppen csak túl voltunk a hábo-
rún, az éhezés és a hideg azonban to-
vábbra is üldözött minket. Minden al-
kalommal féltem attól a pillanattól,
amikor le kell szállnom a villamosról,
és el kell elindulnom, hogy gyalog te-
gyem meg a maradék utat hazafelé.
Az út lakatlan és védtelen, nyílt ma-
gaslaton át vezetett, ahol tombolt a
szél, és arcomba vágta a havat. Elõre-
görnyedve nekifeszültem a szélnek,
és ha szerencsém volt, akkor húsz
perc múltán otthon voltam.

Olykor azonban váratlan dolog tör-
tént. Kiugrottam a villamosból, és
még fel sem ocsúdtam, máris anyám
vállkendõje alatt találtam magam. Az
idõ túlságosan rossz volt, anyám elém
jött, s a villamos megállójával szem-
ben, egy kövön ült. A villamos meg-
állt, anyám széttárta a vállkendõt,

amelyet kabátja fölé vetett, s én a met-
szõ hideg ellenére a rám váró melegbe
ugrottam be. Amikor sokkal késõbb,
pszichológiai tanulmányaim során
megismertem az „õsbizalom” fogal-
mát, képzettársításként azonnal
„anyám vállkendõje” jutott eszembe.
Persze ez a vállkendõ, amely sok ne-
hézségünkben mintegy feltárul szá-
munkra, és hív, hogy lépjünk be alája,
minden ember esetében más és más;
de sosem téveszti el hatását. Számos
páciensemnek jutott eszébe beszélge-
tésünk során a belsõ elrejtettség ha-
sonló gyerekkori élménye, és egyszer-
re megint tudták, hogyan kell szembe-
nézniük a konkrét nehézségekkel.

De mi a helyzet akkor, ha valakinek
tényleg nincs semmilyen „vállkendõ-
je”, és legjobb szándéka ellenére is
csak rossz, fenyegetõ dolgokra képes
visszaemlékezni? Ilyenkor mi a teen-
dõ? – Egyszer találkoztam egy ilyen
férfival, akinek semmije sem volt, ami
belülrõl hordozhatta volna õt. Házas-
ságon kívül született gyerek volt. Fia-
tal anyjának ott kellett hagynia õt a
szülészeti klinikán, mivel csak nélküle
mehetett haza a szüleihez. A kicsit
egyébként rögtön örökbe fogadta egy
házaspár, és otthont és jó nevelést ad-
tak neki. Sajnos elmulasztották, hogy
adott idõben megfelelõen felvilágosít-
sák származásáról a fiatalembert. Ez
késõbb végzetesnek bizonyult. Idõ-
közben Hitler magához ragadta a ha-
talmat, s minden érettségizõnek bizo-
nyítania kellett árja származását, mie-
lõtt letehette volna a vizsgákat. Így
derült fény az egész történetre. A múlt
utolérte az ifjút, és szakadékba taszí-
totta. Tehát így állt vele a dolog; „el-
dobott gyerek” volt, akit kegyelembõl
tartottak életben. Most már nem szá-
mított neki az örökbe fogadó szülõk
barátságossága, sem a taníttatásából
fakadó lehetõségek. Csak az „eldobott
gyerek” fogalma vájta bele magát ki-
irthatatlanul. Hogyan lehet itt még õs-
bizalomról, védettségrõl és önbiza-
lomról beszélni?

Sokáig beszélgettünk errõl a prob-
lémáról, megpróbáltunk álmokat
értelmezni, és kicseréltük gondolata-
inkat az élet értelmérõl és értelmet-
lenségérõl – kevés, vagy éppen sem-
milyen sikerrel. De aztán eszembe ju-
tott valami. Meséltem a férfinak egy
fáról, amelyet Indiában, Adjában, a
teozófusok egyik központjában lát-
tam, s amely valóban egyedülálló. Ez
egy banjafa volt, amelynek megvan a
maga különlegessége. Ahogyan nõ,
ágai teljesen vízszintesen növeksze-
nek, körülbelül 10–12 méter hosszan.

Mivel ezek az ágak természetesen
könnyen letörhetnek, léggyökereket
fejlesztenek, amelyek évrõl évre
hosszabban lógnak le, és végül bele-
kapaszkodnak a talajba. Az idõk so-
rán aztán szabályos fatörzsek kelet-
keznek ezekbõl a léggyökerekbõl. Az
Adjában található fa olyan sok ilyen
törzset fejlesztett az évek során, hogy
úgy festett, mint egy sok-sok külön
térrel bíró katedrális. A teozófusok
rendszerint ebben a fában tartották
összejöveteleiket. Igencsak jól oda
kellett nézni, hogy az ember felfedez-
hesse az eredeti törzset, mert az már
csak az egyik volt a sok közül. Most
már nem egyedül rajta múlott, a többi
törzs is táplálta a fát.

Páciensem feszülten figyelt, ami-
kor megpróbáltam megvilágítani szá-
mára, hogy valamiképpen az ember is
kifejleszthet ilyen léggyökereket. Hi-
szen születésének története, bármi-
lyen szomorú legyen is, idõ múltán
már csak életének egyik eleme a többi
között. Fokozatosan sokkal fontosab-
bá válik saját megélt története a maga
hullámzásával, ha az ember nem hát-
rafelé, hanem elõrefelé tájékozódik,
hogy hûséges maradhasson a saját út-
jához. „Az ilyen ember ahhoz a fához
hasonlít, amelyet folyó mellé ültet-
tek, s amely meghozza termését a ma-
ga idején.” Ez után az „ahá-élmény”
után az analízis nemsokára sikeresen
véget ért.

Jó, ha az ember magáéval hozza
gyerekkorából „anyja vállkendõjét”,
hogy a sokféle válság idején soha ne
kelljen egészen egyedül maradnia a
hidegben. De a hátrányos helyzetû
emberek számára is készen állnak se-
gítõ erõk: azok az archetipikus képek,
amelyek belsõ útmutatóként akarnak
szolgálni. Ezek minden embernek
rendelkezésére állnak, hogy segítsé-
get nyújtsanak. A mélypszichológia
nyelvezetében ilyen archetipikus, az-
az õsi képe az embernek, az ember
életfájának a fa. Éppen szükséghely-
zeteiben arra a lehetõségre emlékez-
teti az embert, hogy lehetõsége van
tántoríthatatlanul a saját törvényei
szerint növekedni. Így válik érthetõvé
az is, miért van mindmáig mágikus
vonzereje a karácsonyfának. Ha sike-
rül eljutnunk az embernek ebbe a
mélységébe, akkor az illetõ rábuk-
kanhat önmagában arra az alapra,
amelyet a konkrét élet talán megtaga-
dott tõle, de amelyre építve tartásra és
állhatatosságra tehet szert.
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