
Az identitás 
A közbeszédben egyre gyakrabban hangzik el az „identitás” kife-
jezés. Politikusok is szívesen emlegetik. Többnyire nem önmagá-
ban, hanem valamely jelzővel együtt fordul elő (szakmai, nemzeti, 
vallási, stb.). Szó esik identitászavarokról is. Ezt a megállapítást 
nemcsak egyénekre, hanem csoportokra, politikai szervezetekre, 
sőt, nemzetekre is alkalmazzák. 

Vajon mit takar ez a rejtélyes kifejezés? Első megközelítésben 
nyilvánvaló, hogy mindenki azonos önmagával. Azonban koránt-
sem annyira egyértelmű, hogy miként határozzuk meg önmagun-
kat. Számos esetben könnyebb megadni azt, ki nem vagyok, mint 
hogy ki is vagyok valójában. 

Az identitás, önazonosság fogalmát három, egymással hierar-
chikus viszonyban lévő síkon értelmezhetjük: 1) biológiai, idegélet-
 tani identitás; 2) pszichológiai identitás (szocializáció, „gyökerek”); 
3) antropológiai, szakrális identitás. 

A biológiai identitás 

Az identitás mélyen idegrendszerünkbe égetett „billog”. Az önma-
gunkkal kapcsolatos „hírekre” agyunk éberebb. Az alapvető szemé-
lyi jellemzőink — azonosságaink — örökletesen meghatározottak. 
Nemi önazonosságunk erre a legjobb példa. A „neuroticizmusnak” 
nevezett személyiség-jellemző (köznyelven „idegesség”), amely 
többek között a pozitív-negatív reakciók arányát is meghatározza, 
jelentős részben ugyancsak genetikai adottság. Magas fokú neuro-
ticizmussal jellemzett személyek pozitív hírekre gyakrabban reagálnak 
„igen, de…” fordulattal. Számos más — az egyénre jellemző — re-
ak ciómód létrejöttében is szerepet játszanak örökletes adottságok. 
Gyakran mondjuk fiatal ismerősünkre: „tiszta apja”, amikor egy-egy 
mozdulatban, érzelmi kitörésben szülőjét véljük felfedezni. 

A közelmúltban kimutatták, hogy az önazonosságot előhívó mon-
datok (például név, születési dátum) által kiváltott agyi elektro mos vá-
laszok egyes hullámainak amplitúdója megnövekszik. A nö vekmény 
akkor is megmarad, ha a kísérlet kedvéért az alanyok hamis identitást 
vesznek fel, s azt, mint a „mesterkémek”, jól be is gyakorolják. Tehát 
agyunk a valódi identitásra reagál.1 Modern képalkotó eljárások se-
gítségével az agy működésébe közvetlenül „bepillanthatunk”. Ilyen 
módszerek segítségével megállapítható, hogy az identitást előhívó in-
formációkra az agy meghatározott területei fokozott aktivitást mutatnak. 

A személyfelismerésre vonatkozó állatmodell-kutatások (maj-
mok), illetve emberen történő vizsgálatok arra utalnak, hogy a sze-
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mély azonosítása főleg látási és hallási ingerek segítségével az 
elülső halántéklebenyben szintetizálódik.2 

Az önazonosság agyunk által biztosított hátterét az emlékezet, ezen 
belül is az úgynevezett „autobiográfiai” memória biztosítja. A rend-
szer lehetővé teszi, hogy az egyén szabadon kalandozzon múltjában 
és jövőjében. Agyi képalkotó módszerek segítségével megállapít-
ható, hogy a jövővel kapcsolatos asszociációk esetén főleg a hom-
loklebeny, a múlttal kapcsolatban viszont a halántéklebeny játszik 
szerepet. A tartós emlékezet tárolja azokat a személyre jellemző agyi 
kapcsolatrendszereket (sémákat), amelyek aktiválódása egyúttal az 
önazonosság szubjektív élményét hívja elő. 

Az identitás genetikai alapjainak kutatása ma különösen is elő-
térben van. 

A pszichológiai identitás 

Identitás-gyökereknek nevezzük azokat a személyiségi adottságo-
kat, amelyekből a valódi identitás építkezik, de nem azonos velük. 
Az identitás „gyökerei” döntően szociális természetűek, és kiala-
kulásuk, megszilárdulásuk a szocializáció folyamatában megy 
végbe. Hazai szociálpszichológusok munkássága jelentős ezen a 
téren.3 

Főbb identitás-csomópontok: családi azonosság; nyelvi-etnikai 
identitás; történelmi-nemzeti azonosság; vallási hovatartozás; kul-
turális identitás; hivatásbeli azonosulás; valamely, definiált cso-
porthoz tartozás (egyesület, klub stb.). 

Az identitás kísérleti vizsgálatára kidolgozott pszichológiai teszt 
segítségével a „gyökereket” három nagyobb kategóriába sorolják: 
1) általános identitás-szint; 2) ideológiai identitás; 3) interperszo-
nális identitás. E felsorolás természetesen nem teljes, illetve más 
beosztás is elképzelhető, mivel a kategóriák egymásba összefo-
nódnak. 

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy az önazonosság fejlődésében 
a kulturális azonosság, a nyelvi kompetencia és a vallási közösség-
hez tartozás serdülőknél lényeges szerepet játszik. Ezeken belül is 
a kulturális azonosság mutatott legerősebb összefüggést az önazo-
nosság tesztértékeivel. A pozitív elkötelezettség az a mozzanat, 
amely a „sajátosságot” az identitás részévé teszi (hivatás, személy, 
család, csoport). Az ifjúság identitászavarait többek között az elkö-
teleződés zavarára vezetik vissza. 

Az önazonosság kritériumai a személy olyan határozmányait is 
magukban foglalják, amelyek a személyen kívülre mutatnak. A „gyö-
kerek” alapján az egyén értékek között választ, és rangsort állít fel. 
Kimutatták, hogy kisgyermekek is különbséget tesznek egyes orszá-
gok között, anélkül, hogy valójában ismereteik lennének. Az emberek 
az értékpreferenciák alapján is különböznek egymástól. A szociális 
önazonosság az egyén lélektani struktúrájának része. 
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A narratív, spirituális (szakrális) önazonosság 

Az ember önazonossága a szubjektum, a tudat tartozéka, amely-
nek keretében az alany válik önmaga tárgyává. A személy észleli 
önmagát. Az önazonosság tehát nem valamely egyedi vonása a sze-
mélynek, hanem minden személyre jellemző általános attribútum. 
Az önazonosság, az identitás tehát nem a személyiség tartozéka, 
amennyiben a személyiséget mint az egyedi tulajdonságok összes-
ségét határozzuk meg, hanem a személy világához tartozik. Az 
identitás döntően antropológiai fogalom, amely az ember-mivolt 
nélkülözhetetlen határozmánya. Az antropológiai identitás a sze-
mély szilárd alapja. Lehet gyenge vagy erős (homokra vagy sziklára 
épülő), köztük átmeneti formákkal. A biológiai és pszichológiai ösz-
szetevők az antropológiai identitásban oldódnak fel, válnak embe-
rivé. Erikson meglátásai szerint4 az idő függvényében az önazonosság 
kríziseken mehet keresztül. Mentális betegségek az önazonosság 
megingásával járhatnak együtt, legsúlyosabb formában szkizofrén 
betegeknél észlelhetjük az identitás teljes széthullását (deperszo-
nalizáció). 

Az önazonosság e legáltalánosabb szinten történetként, „narra-
tívumként” értelmezhető.5 A biográfiai memória képezi a narratív 
önazonosság alapját. A személy: történet, amely elbeszélhető. Az 
elbeszélésben önmaga mintegy eltávolodik a történet egyes eleme-
itől, s az egész kerül előtérbe. A narratív identitás mintegy elhagyja 
a tárgyi világot, a téri és idői korlátokat, s a szubjektum a transz-
cendenciával kerül érintkezésbe. 

Az identitás szakrális. Hívő ember számára egyértelműen: a sze-
mély az Örökkévaló teremtménye, egyedi, individuális. Kereszté-
nyek és zsidók számára: a „mi képünk és hasonlatosságunk”, 
mondja az Úr (Ter 1,26–27). Teológiai szaknyelven istenképiség. Az 
identitás transzcendentális: a személyes Istenben nem hívő számára 
az egyetlen, a lét időben, történelmileg soha meg nem ismételhető, 
időtől és tértől független, tehát „örök” megvalósultsága. 

Az identitás szakralitása biztosítja a személy időbeli állandóságát. 
Tehát túlmutat az agy biztosította biológiai állandóságon, hiszen az 
agy egyes megbetegedéseiben (például Alzheimer-kór, Korsakow-
tünetcsoport) az önazonosság látszólag elvész. Az „élő végrendelettel” 
kapcsolatos kérdéseket újabban a betegség előtti narratív identitásra 
alapozzák, abban is az elköteleződési pontokra. Az „X nemzethez tar-
tozom” gyökér bármily jelentős legyen is egy ember életében (mint 
az a nemzeti felbuzdulások korában), csak periférikus, cserélhető. 
Ahhoz, hogy valamely identitás-gyökér a szakrális identitás sík-
jára emelkedjék, az utóbbi megtermékenyítő áthatására van szükség. 
A szakrális identitás kiáradása valamely „gyökérre”: az elkötele-
ződés. Az elköteleződés „szakralizálja” azt, amire kiárad. A kiára-
dás egyben erősíti, szilárdítja a szakrálisat. A szakrális identitás va-
lamire irányul, tehát intencionális (személyek, múlt, jövő, hitek, 
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értékek). Simone Weil is rácsodálkozott a személy mivolt szépsé-
gére, és azt szentnek nevezte.6 

Az identitás fejlődése 

Az identitás fejlődése a kognitív fejlődés részjelensége. Fejlődésé-
nek első és máig idézett leírója és rendszerezője Erik Erikson, aki 
az identitásformálódást szakaszokra osztotta. Elképzelése szerint 
(szemben Freuddal) az identitás egy életen keresztül alakul, válto-
zik. Az egyes szakaszok krízis-jellegűen oldódnak meg, és adják át 
helyüket a következő szakasznak. A fejlődő gyermek előbb azono-
sul a környezetében lévő fontos személyekkel, majd a serdülőkor-
ban egy átmeneti fázis (moratórium) után — szerencsés esetben — 
kialakul a felnőtt identitás, amely meghatározott szerepek felvéte-
lével jár, harmonikus viszony alakul ki a szubjektív én egyes ele-
mei (az önkép, a reális én és az én-ideál) között. Amennyiben e fo-
lyamatban zavar keletkezik, bekövetkezhet a szerep-diffúzió, vagy 
a korai zárás. Előbbi esetben a serdülő nem tud szilárd önazonos-
ságot kialakítani, a rendelkezésre álló szerep-lehetőségek egyiké-
vel sem tud igazán azonosulni. A korai zárás esetén pedig idő előtti 
megrekedés következik be, s az egyén megközelíthetetlenné válik 
új szerepek és azonosulási lehetőségek kínálata, azaz további fej-
lődés számára. 

Az identitás fejlődésének lényeges eleme a szülőkről való levá-
lás, amely ugyancsak sok buktatót rejt magában. Az Allison-Saba-
telli modell szerint a leválás két, a szülőkkel kapcsolatos ellentétes 
erő egyensúlyának függvényében alakul: érett kötődés és függet-
lenség. Amennyiben a kötődés szoros, és a függetlenség is szilárd, 
érett identitás kialakulása valószínűsíthető. Ellenkezőleg, alacsony 
szintű kötődés és eltávolodás a szülőktől éretlen identitással jár 
együtt.7 

James Marcia továbbfejlesztette Erikson elméletét, s az identitás 
formálódásában az elköteleződésnek tulajdonít szerepet. A fejlő-
dési „krízisek” sikeres megoldásához ugyanis elköteleződésre van 
szükség.8 

Elköteleződni annyit jelent, mint igent mondani egy személyre, 
hivatásra, életpályára, hazára, közösségre, vallásra stb. Ugyanak-
kor van az elköteleződésnek negatív vetülete is: nemet mondani 
más elköteleződési lehetőségekre. Az elköteleződésben a szakrális 
identitás nyilvánul meg, az elköteleződéssel a szakrális identitás 
erősödik. 

Az elköteleződés másik összetevője: a jövőre feszülés. Az elkö-
teleződés sok esetben egy egész életre szól (egyes hivatások, há-
zasság, nyelvi-etnikai azonosulás stb.). Heidegger mondja: a Lét 
önmaga előtt van. A létezés: egy jövőbe vetett terv jelenbe fordí-
tása.9 Nos, az elköteleződés pontosan egy ilyen terv megvalósítását 
jelenti. 
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Identitásproblémák korunkban 

Az identitás szakralitása a felvilágosodás óta veszít erejéből, helyette 
az „identitások”, vagyis az identitásgyökerek kerülnek előtérbe, ab-
szolutizálódnak. A posztmodern világban közöttük érték-különbség 
már nincs is. Az etnikai, vallási, nyelvi, vagy egyéb, „dekonstruált” 
identitások foglalják el a szakrális identitás területét. Ahogy a sze-
mély (antropológiai fogalom) és a személyiség (pszichológiai foga-
lom) kategóriája jelen korunkban összemosódik, úgy a (szakrális) 
identitás is helyi, egyedi, gyakran média-identitásoknak adja át he-
lyét. Az önazonosság klasszikus, az ember-mivolt lényegéhez tar-
tozó fogalmára a pszichológiai személyiségjegyek közé sorolható iden-
titás-gyökerek árnyéka vetül. A „személy” a maga szakrális 
identitásával háttérbe szorul, és a „személyiség”, az in dividuum ke-
rül reflektorfénybe, a maga — jelzőként értelmezhető — dekonstruált 
identitástörmelékeivel. 

A gyakorló pszichiáter az elköteleződni-nem-tudó fiatalok tö-
megeivel találkozik. E „személyiségzavar” kategória mögé bújó 
személyek ma már társadalmi problémákat okozó tömeget alkot-
nak. Ameddig csak lehet, halogatják tanulmányaik befejezését, a 
pályaválasztás döntéseit. Váltogatják elképzeléseiket, egyik szakot 
félbehagyva újba kezdenek. Ugyanígy halogatják a társválasztás-
sal együtt járó elköteleződést is. Rövidebb-hosszabb kapcsolatokba 
bonyolódnak, de a házasság típusú kötöttségtől, mint ördög a szen-
teltvíztől, irtóznak. Különösen vonakodnak a gyermekvállalástól. 

Az identitás-gyökerek fogyatkoznak. A szekularizáció követ-
keztében az egyházak identitáserősítő szerepe hanyatlik. A történelmi 
múlt keveseket vonz azonossága körébe. A nemzeti önazonosság nem 
szalonképes a politikailag korrekt Európában. Az úgynevezett „eu-
rópai identitás” még nagyon diffúz, legtöbbször euro-bürokraták 
mondják magukat „európai polgárnak”. Úgy tűnik, inkább a hiva-
tallal történő azonosulásról van szó. 

Az önazonosság kialakulásának zavara mentális betegségek elő-
szobája lehet. Úgyszólván nincs olyan diagnosztikai csoport, 
amelyben az önazonosság kisebb-nagyobb mértékű megrendülé-
sével ne találkoznánk. 

E szaporodó, korunkra jellemző zavarok orvosi leírása, osztá-
lyozása azonban — éppen az atomizálódó kategóriák miatt — a 
probléma lényegét rejti el szemünk elől. A „személyiségzavarok” 
megjelölés mögött általános, a személy működési rendellenességét 
jelző sajátosságok rejlenek. 

— Az individuáció szélsőséges foka. Az egyén csak önmagából 
kiindulva, saját érdekeit képviselve létezik, mások szempontjait 
nem képes felismerni. Számos esetben mások kifejezett kárára vagy 
ártalmára cselekszik. Nárcizmusnak is nevezhetjük ezt az állapo-
tot, amelynek egyik korai leírója Christopher Lasch.10 
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— Hosszú távú célok és törekvések hiánya. Súlyos esetben a sze-
mély egyik napról a másikra él, nem anyagi értelemben elsősorban, 
hanem jövő irányultságát illetően. 

— Élősdiség. Az egyén többnyire a szülei, vagy „társak”, vagy a 
társadalom nyakán élősködik, jogot formál arra, hogy létfenntartá-
sáról mások gondoskodjanak. Ennek érdekében — többnyire csa-
ládját vagy a szociális szolgálatokat — végletekig kizsákmányolja. 

— Az életkorral együtt járó döntési kényszerek elodázása (pálya-, 
munkahelyválasztás). A tanulmányok halogatása, szakok menet 
közbeni váltogatása jellemző például a felsőfokú tanulmányokat 
folytatókra. 

— Tartós kapcsolatokban való elköteleződés kerülése, kibúvás a 
felelősség alól. Megnyilvánul például a házasodási, gyermekválla-
lási kedv hanyatlásában, a válások nagy számában, a „szingli” élet-
mód terjedésében. 

— Gyakori váltások (kapcsolat, munkahely, házasság, adott eset-
ben lakóhely, ország). A váltások mögötti ideológia többnyire: a 
„nekem ez nem felel meg” típusú érvrendszer (fel sem vetődik, 
hogy „én is megfelelhetnék neki”). 

— Általános boldogtalanság, az élet értelmének megkérdője-
 lezése. 

— Szeretetkapcsolatra való képtelenség, a másik személy csak a 
birtoklás értelmében fontos. 

A szakrális identitás sorvadásával szaporodik a tömeg-ember, a 
konzum-idióta, aki könnyen manipulálható. Ugyanakkor számos 
jele van annak, hogy a társadalmak a szilárd identitás kialakításá-
hoz új, hatékony lehetőségeket kínálnak fel (új típusú közösségek, 
csoportok). Ebben az egyházaknak is jelentős szerepe van. Egyre 
erősödik az a gondolat, hogy a mentális egészség (amelynek felté-
tele a szilárd önazonosság) a társadalom egészségi állapotában 
döntő szerepet játszik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
2005-ben kiadott jelszava: „Nincs egészség lelki egészség nélkül” 
(There is no health without mental health) a kormányok számára 
útmutató az intézmények fejlesztésében.11 A zavarok megelőzésé-
nek szempontja kerül előtérbe. E sorok írója szakmai pályafutása 
során 4–5 országos vagy nemzetközi elmeegészségügyi program-
ban vett részt. E programok csekély eredménye annak tudható be, 
hogy parlamenti ciklusokon átívelő, hosszú távú elképzeléseket 
nem sikerült megvalósítani.
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