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Személyiségelméletek 
 
 

A személyiség kialakulását számos elmélet próbálja magyarázni különböző 
megközelítésben, de eddig mindenki által elfogadott magyarázat nem született. A személyiség 
fogalma az állandóságra, a belső mozgatórugókra és az egyediségre utal. Ezeket a 
mozzanatokat minden személyiségdefiníció tartalmazza. A személyiség – a személyen belüli 
– pszichofizikai rendszerek olyan dinamikus szerveződése, amely az egyén jellegzetes 
viselkedés-, gondolat- és érzésmintáit hozza létre. /Gordon Allport/ Ez a definíció rámutat 
arra, hogy az emberek temperamentumukban, gondolkodásukban, érzelmeikben és az 
egymáshoz fűződő kapcsolataikban is sajátosan különböznek egymástól. 

Ezeknek a sajátságos különbségeknek a létezését igyekszik alátámasztani, illetve 
definiálni az a törekvés, amely az emberiség személyiségtípusokra való felosztását célozza. 
Ilyen próbálkozás volt a kb. Kr.e 400-ban élt Hippokratész és a Kr.u 150 körül alkotó 
Galénosz rendszere, akik úgy vélték, hogy az emberiség négy csoportra osztható: ingerlékeny 
(kolerikus), lehangolt (melankolikus), derűlátó (szangvinikus) és nyugodt (flegmatikus). 

Jóval későbbi felosztás a Carl Jung (1933) által alkotott kettős rendszer. Véleménye 
szerint az emberi élmények ellentétes minőségekből tevődnek össze, amelyek általában 
kiegyensúlyozzák egymást. Az emberek alapvetően vagy befelé fordulók és magányra vágyók 
(introvertált ), vagy pedig éppen ellenkezőleg, nyitott, társaságot kedvelők és keresők 
(extrovertált ). Jung rendszerében mindkét kategórián belül több altípus is létezik 
(gondolkozó, érző, intuitív, érzékelő) annak megfelelően, hogy a kifelé, illetve a befelé 
fordulását az egyén milyen attitűddel éli meg. Az introverzió-extroverzió 
személyiségdimenzió csak a felnőttkorra alakul ki. A gyerekek többsége inkább extrovertált, a 
differenciálódás a serdülés táján válik intenzívvé. Az emberek általában nem „tisztán” 
extrovertáltak vagy introvertáltak, hanem csak bizonyos funkcióikban azok. Jung 
mélylélektani elmélete megkülönböztet személyes és kollektív tudattalant. Előbbi mindazt 
tartalmazza, amit az egyén átélt, de ami tudatából kihullott vagy kiszorult. Jung szerint az 
emberek kollektív tudattalanban vagy „faji emlékekben” osztoznak. Ezek a tudatosan nem 
előhívható emlékek számtalan generációra nyúlnak vissza. Ezek képezik az ún. archetípusok 
alapját. Az archetípusok a világnak azok a vetületei, amelyek felismerésére az emberek 
öröklött adottságokkal rendelkeznek. Jung számos archetípust írt le, köztük a születés, a halál, 
a hatalom, a varázslat, az egység és a Selbst archetípusát, melyeket mindenki megtapasztal. 
Ezek mindegyike megtalálható az egyénben, mivel ezek az emberi és ember előtti 
tapasztalatok részét képezik már évezredek óta. Az egyetemes tudattalan nagyságrendjét úgy 
szemléltethetjük, hogy az a pszichikus óceán, az egyéni tudattalan a rajta úszó jéghegy víz 
alatti része, a tudat a kilátszó rész, csúcsán az énnel. Jung szerint a tudattalan kapcsolja össze 
az embert a valóság holisztikus alapjaival. Jung a tudattalannak pozitív hatásokat is 
tulajdonított. Szerinte az ember lelkileg akkor „egészséges”, ha a tudat és a tudattalan 
dinamikus egyensúlyban van. A jung-i elmélet értelmében az emberi fejlődésnek három 
szakasza különböztethető meg: a testi születés - a biológiai önállóvá válás időszaka, a 
serdülőkor - az egyéni éntudat kialakulása, valamint a szellemi születés - a "Selbst", az ősmag 
irányának érzékelése. Ez utóbbi tekinthető a jung-i pszichológia központi témájának, s végső 
soron a jung-i pszichoterápia céljának. A Selbst a személyiség központi archetípusa, a mély-
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én.  Megjelenési formája a mandala, a teljesség szimbóluma. Ez az Imago Dei, az Isten képe 
bennünk, ezáltal fel tudjuk venni Istennel a kapcsolatot. Az emberi élet célja a Selbst-tel való 
kapcsolat kiépítése, a hozzá való eljutás. Jung a spiritualitást az emberi lét alapvető 
aspektusának tartotta.  

Carl Rogers fenomenológiai elmélete nagy jelentőséget tulajdonított az énnek, az 
egyén szándékainak, önmegvalósítási törekvéseinek. Személyiségelméletében központi 
szerepet az énképnek tulajdonít. Az énkép lényegében azon érzéseknek, érzelmeknek, 
attitűdöknek a belső sémája, amelyeket a személy sajátjainak tart. Az énkép kialakulása 
szociális környezethez kötött, mivel szociális interakcióink révén jön létre, a személy csak 
másokkal való összehasonlítás révén tudja megítélni saját értékeit. A személyiség másik 
összetevője az én-ideál, ez az a személy, akinek az ember látni szeretné önmagát, azokat az 
érzéseket, érzelmeket, attitűdöket tartalmazza, melyeket az egyén sajátjának szeretne. A 
harmonikus személyiség feltétele, hogy az énkép és az én-ideál minél közelebb legyenek 
egymáshoz, hogy a személy olyannak lássa magát, ami valójában lenni szeretne. A teljes 
egyént Rogers organizmusnak nevezi, az organizmus szükségleteinek kielégítésére törekszik, 
célja az önmegvalósítás. Ha valaki állandóan énképének ellentmondóan cselekszik, akkor 
érzelmi egyensúlya megbomlik, feszültség keletkezik. Az egészséges személyiség rogersi 
értelmezésben kongruensen cselekszik, tehát énazonos marad. Rogers elmélete végső soron 
nem is személyiségelmélet, hanem egy terápiás eljárás körvonalazása. A módszer a 
kliensközpontú terápia nevet kapta, ami önmagában is rávilágít arra, hogy a terápia 
középpontjában a kliens és annak belső világa áll. A kliens, az emocionális problémákkal 
küszködő ember nem beteg, hanem önmagáért felelősséget érző és önmagáért tenni tudó 
személy. Teljesen átfogalmazta a pszichoterápiák célját, kiemelte az emberek olyan 
képességeit, mint a döntési képesség, önmegvalósítás, szándék, akarat, kreativitás stb. A 
minden emberben rejlő pozitív tulajdonságokat kívánja kiemelni, felhívja a figyelmet arra, 
hogy minden ember alapvetően pozitív irányultságú. Az ember állandó életcélja a személyes 
növekedés. A terápia célja nem a viselkedésváltozás elérése, hanem az önelfogadás 
biztosítása. A terápiának nincs egy forgatókönyve, ez egyénre szabott, egyedi 
megismételhetetlen tapasztalat. Terápiás technikájának az alapja a non direktív módszer. A 
kliensközpontú megközelítés három dolgot követel meg: feltétel nélkül elfogadni a másikat, 

hitelesnek (kongruensnek) lenni, az empátiára való képességet (együtt érezni a másikkal és ezt 

tudatosítani is vele).  
Eric Berne tranzakció analízis elmélete abból indul ki, hogy különböző "én-

helyzetekből” kommunikálunk. Ez a három én-helyzet a Szülő, a Felnőtt és a Gyermek, ezek 
együttesen jelentik a személyiségünket összetevő részeket, s egész életünk során befolyásolja 
viselkedésünket. Életünk minden szakaszában elraktározzuk - Szülő, Felnőtt és Gyermek - 
élettapasztalatainkat. A legmaradandóbbak többnyire életünk korai fejlődési szakaszában 
jelentkeznek vagy életünk valamely fontos eseménye során. Ezeket az agy tárolja, és 
személyiségünk részévé válnak. Amikor életünk során már megtapasztalt inger hatása alá 
kerülünk, ezek az emlékek időről-időre felbukkannak. Ekkor asszociálunk az átélt, rögzített 
szituációra és azoknak megfelelően viselkedünk, vagyis tudat alatt felelevenítődik a régi 
emlék. Senki sem cselekszik vagy létezik állandóan ugyanabban a szerepben vagy helyzetben. 
Joggal játszhatjuk a három szerep bármelyikét, ha a körülmények megkívánják, általában 
azonban az a leghelyesebb, ha a Felnőtt szerepet alakítjuk.  
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Verena Kast svájci pszichoterapeuta Jung tanítványa volt. Tipológiája szerint a 
mindennapi életben vannak áldozatok és vannak támadók. Áldozatok nem keletkeznek 
agresszorok nélkül, agresszorok nincsenek áldozatok nélkül. A düh kezelése mutatja, ki 
milyen típushoz tartozik. Amit az ember dühében mond vagy tesz, nagyon jellemző rá. Kast a 
tipikus haragreakciók szerinti beosztás alapján megkülönbözteti az áldozat, a támadó típust, 
az arany középutast és a passzív agresszív típust. Az áldozattípus kerüli a konfliktusokat, 
inkább visszavonul. Igent mond, mert nem biztos abban, hogy nemet szeretne. Ha 
nekimennek, még ő kér bocsánatot, és szidja magát, hogy túl sok helyet foglal el ezen a 
világon. Bűntudat kínozza és önsajnálattól csöpög, de másokban is könnyen kelt  bűntudatot. 
Állítólag sohasem dühös, haragját nem mutatja ki, hanem lenyeli, ezért árad belőle a 
szemrehányás és az önsajnálat. Gyermekkorát erősen meghatározták a tekintélyek, bűntudatot 
ruháztak rá, és korán megtanulta, hogy a többi ember fontosabb, mint ő. Ami az 
alkalmazkodást illeti, mindenkinek alkalmazkodnia kell önmagához és másokhoz, de nála a 
másokhoz való alkalmazkodás áll a középpontban. A sok szabályt betartó, "jól  nevelt" 
emberek gyakran képtelenek dühüket elfogadni, s ezért válnak áldozattípussá. Ezzel a típussal 
tiszta formában ritkán találkozunk, mert a legtöbb ember vegyes  típus.  A támadó típus 
nemet mond. Azt mondja: "Én oké vagyok, te nem."  Tudattalanul benne is megvan az 
ellentétes irányzat: "Másokkal nincs baj, velem van a baj. De mindent meg fogok tenni, hogy 
ezt senki se vegye észre." Jól látható ez főleg az olyan embereknél, akik egy rosszalló szótól 
nyomban dühbe gurulnak, és bőszen fenyegetőznek. Aki valamit felró neki, annak rögtön tíz 
vádat vág  a fejéhez. Dühvel hárítja el a szorongást, a gyászt, a szégyent, a tanácstalanságot. A 
hideg düh jele inkább irónia, cinizmus vagy maró gúny. A támadó is, mint az áldozattípus, 
lehet olyan ember, akire gyermekkorában szigorú tekintélyek nyomták rá a bélyegüket. 
Csakhogy ő a támadóval azonosul, nem az áldozattal. Az önmagához alkalmazkodás és a 
külvilághoz alkalmazkodás konfliktusát úgy oldja meg, hogy önmagát helyezi mindennek a 
középpontjába.  Vannak olyan emberek, akik hol áldozatok, hol támadók. Van aztán az arany 
középút, amely tulajdonképpen az ideális. A középúton járó azt mondja: "Én OK vagyok és 
te is OK vagy." Megadták neki azt az érzést, hogy nincs vele semmi baj, és körülötte is 
minden nagyjából rendben van vagy rendbe hozható. Kimutatja mérgét, de lehetőleg 
humorosan.  Frusztrációtűrése kiváló, nem bizalmatlan, dühtűrése jó. A dühtűrés azt jelenti, 
hogy észlelni tudja dühét, de nem kényszerül azonnal támadni. A dühtűrés tehát nem a düh 
elfojtását jelenti, hanem annak elfogadását, hogy időnként dühbe jövünk. Sajnos ez az ideális 
arany középút a valóságban nemigen létezik. Azt mondhatjuk: az erősen depresszív hajlamú 
személy inkább áldozattípus, az erősen agresszív hajlamú személy inkább támadó típus. (A 
depresszió önmagunk ellen fordított agresszió.) A középutas a kettő között oszcillál. 
Csakhogy létezik egy harmadik haragtípus: a "passzív-agresszív". Az ilyen típusú emberek 
nem aktívan agresszívak, de másokra agresszívan hatnak, viselkedésük másokat agresszívvá 
tesz, tehát végső soron átruházzák az agressziót. Ha valaki beszél hozzám és én egyszerűen 
nem válaszolok, az nem nyílt agresszív cselekedet, mégis rettentően agresszív hatású.  

Véleményem szerint az eddig leírt személyiségelméletek mindegyike komoly 
igazságokat tartalmaz, ezért szinte teljes mértékben magaménak érzem nézeteiket. 
Egyéniségünket egyrészt állandó, másrészt változó vonások alkotják, s az emberek 
cselekedeteiben, életstílusában jellemzően megmutatkoznak. Tulajdonképpen ezek 
eredményezik az egyén jellegzetes viselkedését, karakterét. Minőségük nem, vagy csak 
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nagyon nehezen változik, illetve változtatható. Ezek nagy része a születéskor „hozott 
személyiséggyökerekkel” állnak kapcsolatban. A változó vonások a fejlődés és a tanulási 
folyamat eredményeként alakulnak ki, s a különböző élethelyzetekhez való alkalmazkodásban 
segítenek. Ezek általában a megváltozott környezettel és élethelyzettel együtt átalakulhatnak, 
így a megváltoztatásukra tett tudatos erőfeszítés is könnyebben hoz eredményt. Az 
individuáció a személyiség kibontakozását jelenti. Olyan, mint egy belső utazás. Ebben a 
folyamatban a cél az „alszemélyiségek” integrálása, az „önvaló” megtalálása.  

Elméletem szerint személyiségünk több részből tevődik össze, mely részek 
azonosíthatók egy-egy szerepszemélyiségünkkel, vagy akár tulajdonságaink egy csoportjával. 
Egyetértek Milton H. Erickson-nal abban, hogy az emberek eredendően rendben vannak, 
gazdag erőforrások birtokában, csak ezen erőforrások a konkrét helyzetekben gyakran 
hozzáférhetetlenek, tudattalanok számukra. A terapeuta feladata, hogy hasznosítsa a kliensben 
rejlő tudatos és nem tudatos tartalmakat, vagyis mindazokat a dolgokat, amelyek a 
személyiségében rejlenek és belső erőforrásokként alkalmazhatók a terápiás folyamatban. 
Problémás viselkedésnél, de egészséges embereknél is gyakori, hogy abból ered a probléma, 
hogy egyáltalán nincs kapcsolat, vagyis kommunikáció bizonyos tudatos vagy nem-tudatos 
személyiségrészek között. A terápia során az egyén a saját részeivel, belső szimbólumaival 
kommunikál és alakít ki új asszociációkat e belső személyiségrészei (tartalmai) között, 
felhasználva elsősorban a kreatív fantáziát és korábbi tanulási mintáit.  

Az emberi személyiség lényegét és alapját az mély-én képezi. Ez a kifejezés 
önmagunk legbenső, valódi énjére utal, amely anyagtalan, állandó és elpusztíthatatlan. Az 
ember eredeti éne minden olyan tulajdonság birtokában van, amely által sikeres és boldog 
lehet, s így valamennyi vágyát beteljesítheti. Ebben azonban megakadályozza őt az erős 
korlátokkal rendelkező gondolkodásmódja. Mentális működésünk egyensúlyának felbomlását, 
korlátainak kialakulását a különböző környezeti ingerek, vagy traumák okozzák. Az 
önismeret által az ember túlléphet saját korlátain, illetve környezetének kedvezőtlen 
befolyásán. Amennyiben tudatos önképzéssel, megfelelő életvitellel tiszta tudatra teszünk 
szert, ez megváltoztatja életünk minőségét is. Ebben segítségünkre lehet pl. a meditáció, a 
jóga stb. Régen a vallás biztosította ezt a fejlődést, ma a pszichoterápia. Természetesen 
egyedül is el lehet jutni a mély-énhez, ha az ember egészséges lelkileg. 
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