
Idegtudományok PhD program 
Viselkedéstudományok PhD alprogram 
Programvezető: Dr. Szabó Imre egyetemi tanár 
Témavezető: Dr. Trixler Mátyás egyetemi tanár

PhD ÉRTEKEZÉS

A modern self-elméletek klinikai pszichiátriai és 

pszichoanalízis-történeti vonatkozásai

Lénárd Kata

Témavezető: Dr. Trixler Mátyás egyetemi tanár

PTE Általános Orvostudományi Kai' Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika

2002



Tartalom
ELŐSZÓ___________________________________ 4

Kö szőnétek_________________________________________________________ 8

BEVEZETÉS_________________________________________________________ 9
I. A kompetens csecsemő______________________________________________ 9
II. A reprezentált interakció____________________________________________ 14

I. A KREATIVITÁS NÉHÁNY SELF-PSZICHOLÓGIAIVONZATA________ 17
1/1. A destrukció pozitív, ’ építő’ aspektusai ______________________________ 18

A pusztításról___________________________________________________ 21
1/2. A korai interszubjektív interakciók a projektív rajzvizsgálat tükrében. Az 
anya-gyermek rajzteszt___________________________________________   24

A korai interszubjektív interakciók és a kreativitás kapcsolata______________ 24

A befogadásról________________ r_________________________________ 30
Pszichotikus betegek ’anya-gyermek rajza’______________________________ 31

II. A KÉSEI FERENCZI-ÍRÁSOK ÉS AZ INTERSZUBJEKTIVITÁS-
ELMÉLETEK NÉHÁNY VONATKOZÁSA______________________________ 48

Bevezetés _________   48
II/1. A kiszolgáltatott csecsemő -  a bifázisos trauma koncepció______________ 51

A „bölcs csecsemő” ________________________________________________ 54
D/2. Katonadolog -  (mi) a katona dolga -  trauma mint értelmezés____________ 56

“Hoppá!” ________________________________________________________ 61
“... Amikor a medúza félve, hogy levágják a fejét .. .”(Ferenczi)_____________ 63

B/3. „Orpha”-„Szárazdajka”-„Teratóma” _______________________________ 68

R. N. és a kölcsönös analízis_______________________________________ 68
Az “Orpha” értelmezése ____________________________________________ 72
Az „Orpha” eredete________________________________________________ 81

„Szárazdajka-ügy” és „katonadolog” ___________________________________ 83
„Teratóma”_______________________________________________________ 89

„Kétgyermek-analízis”____________________________________________ 90
D/4. A „nyelvzavar” koncepció további lehetséges értelmezései a kurrens 
interszubjektív fejlődéselméletek tükrében________________________________ 94

“Gonoszságfragmentumok”_______________________________________ 100
Nyelvzavar és mentalizáció_________________________________________ 105

2



A nyelvzavar transzgenerációs keretben való elemzése _________________ 110
II/5. A nyelvzavar hermeneutikai értelmezése ___________________________ 112

Fordítás és nyelvzavar_____________________________________________ 115

BEFEJEZÉS________________________________________________________ 119
Az értekezés témájához kapcsolódó publikációs jegyzék____________________ 122
Irodalom___________________________________________________________ 127

3



ELŐSZÓ

A dolgozat megszületésében kétféle indíttatás játszott szerepet. Mint a PTE ÁOK 

Idegtudományok PhD Program doktorandusza az elméleti órákon kívül gyakorlati 

munkát is végezhettem a PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika B Osztályán. Az osztályos 

munkában való részvételem sokat segített az elméleti ismeretek más szempontok 

szerinti megismerésében. Ezzel párhuzamosan időközben felvételt nyertem a PTE BTK 

Elméleti Pszichoanalízis PhD programba, amely más hangsúlyokkal és egy más 

keretben kifejezetten bölcseleti szempontú elméletekkel ismertetett meg. Ez a kétfajta 

megközelítés -a  medicinális és a bölcseleti- együtt járultak hozzá a dolgozat 

megírásához.

Jelen dolgozat fő célja, hogy rávilágítsak a modem self-elméletek bizonyos klinikai 

pszichiátriai és pszichoanalízis-történeti vonatkozásaira.

Az elmúlt évtizedek csecsemőmegfigyelései, a kötődéselmélet, az analitikus- és a 

kognitív fejlődéselméletek új eredményei az idegtudományok eredményeivel karöltve 

egy olyan elméleti keretet nyújtanak, melynek mentén a self-fejlődés korai szakaszáról 

való ismereteink egyre mélyebbé és komplexebbé válnak. A dolgozat során ebben az -  

interszubjektivitást központba helyező- elméleti keretben elemzem és értelmezem újjá 

a Ferenczi-életmű bizonyos elemeit, illetve a kreatvitás-elméletek egyes aspektusait. A 

két, látszólag távolinak tűnő téma -a  Ferenczi írások és kreativitás-elméletek- közti 

kapcsolatot az interszubjektív self-, jelentés-, és valóságszerveződés, a dialogikus 

recepcióelmélet, valamint a korai interszubjektív kapcsolatok jellegzetessége közti 

hasonlóság adja.

Dolgozatom három nagy egységből áll. Az első részben, a bevezetőben, rövid kitekintést 

adok -a  teljesség igénye nélkül- a self-fejlődés kutatások új eredményeiről, különös 

tekintettel a reprezentációk alakulására. Ezt a részt a későbbi fejezetek bázisának 

szánom, azokat a szálakat emelve ki a self-fejlődés hatalmas irodalmából, melyek a 

későbbi fejezetek számára elengedhetetlen fontossággal bírnak.
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A második részben, az első fejezetben a kreativitás egyes korai, preödipális kapcsolati 

aspektusait elemzem. A fejezet során Winnicott és Stern elméletére építve az alkotó-, és 

befogadó folyamatoknak egy speciális vetületét, az interszubjektív valóságteremtő 

mozzanatát emelem ki. A fejezetben továbbá egy, Magyarországon nem közismert 

művészet-pszichoterápiás technikát, az úgynevezett ‘anya-gyermek rajzok’ használatát 

is bemutatom. így, ebben a fejezetben bemutatásra kerül egy pszichotikus betegekkel 

végzett “anya-gyermek” projektív rajzvizsgálat is, a korai interszubjektív interakciókra 

és a nonverbális terápiás munkára helyezve a hangsúlyt.

A dolgozat második fejezetében Ferenczi kései írásaival foglalkozom.

Az utóbbi évtizedekben világszerte szemtanúi lehetünk Ferenczi újrafelfedezésének. 

Ennek többek közt egyik lehetséges oka, a korai kapcsolatok fontosságát hangsúlyozó 

fejlődéselméletek virágzása, a kölcsönösség, az interszubjektivitás szerepének 

felismerése és a pszichoanalitikus technika számos új fejlődési irányának elterjedése. 

Magyarországon is több kutató és munkacsoport tűzte ki céljául Ferenczi munkáinak 

elemzését, írásainak összegyűjtését, újrakiadását, magyarul meg nem jelent műveinek 

fordítását, levelezéseinek kiadását, (lásd többek közt: Erős, 2001; Mészáros, 1999; Hárs, 

1998; Bánfalvi, 1998, 2000).Célom a dolgozat során ehhez a munkához csatlakozva 

Ferenczi kései írásainak elemzése.

így a második -leghosszabb- fejezetben a kései Ferenczi írások implicit csecsemőképét 

kutatom, különösen hangsúlyozva a kölcsönösség és a trauma-koncepció hasonlóságait 

Ferenczi írásai és a legújabb self-elméletek, valamint gyermekbántalmazás-irodalom 

között. Ferenczi kései munkássága széleskörű elemzésének a Klinikai naplón és a kései 

tanulmányokon túl ki kellene térnie a ‘Fragments and Nőies’, valamint a levelezések 

elemzésére is. Jelen dolgozat azonban nem tűzhette ki céljául a kései Ferenczi

1 ‘Fragments and Notes’ (1955) címen váltak ismerté Ferenczi jegyzetekből, töredékekből, 
feljegyzésekből álló írásai, melyet Bálint Mihály gondozott és rendezett sajtó alá. Bár ezek az írások 
eddig nem még nem jelentek meg magyarul, a dolgozat során “Töredékek és jegyzetek” címen fogom 
őket nevezni.

2 Elsősorban a Freud-Ferenczi levelezésre gondolok, de Ferenczinek más kollegájával, barátjával -  
például Groddeckkel- váltott leveleinek elemzése is rendkívül hasznosnak tűnik témánk szempontjából.
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munkásság egészének elemzését, így kifejezetten csak a Klinikai napló és a kései 

tanulmányok egy-egy speciális aspektusával foglalkozik. Ez a fejezet, amely inkább 

elemző, rekonstruktív jellegű, Ferenczi gondolatait a kortárs fejlődéselméletek 

eredményeivel veti össze. Ennek a két, eltérő absztrakciós szinten megfogalmazott 

elméletnek az összevetése számos problémát felvet. Tudjuk, hogy Ferenczi nem végzett 

gyermekvizsgálatokat, elméletei a felnőtt páciensekkel való terápiás munka során 

születtek. így az empíria fontosságát hangsúlyozó kísérleti kognitív 

csecsemővizsgálatok, a csecsemőmegfigyelés, valamint a kötődéselmélet egyik legfőbb 

kritikai észrevétele a klinikai rekonstrukciókkal terhelt, retrospektív, patomorfikus 

pszichoanalitikus fejlődéslélektannal szemben a kizárólag felnőtt, súlyos 

személyiségzavarban szenvedő páciensekkel foglalkozó Ferenczi esetén is releváns. 

Éppen ezért szükséges leszögezni, hogy -  habár nagymértékben támaszkodom a 

kísérleti adatokon nyugvó kognitív fejlődéslélektani eredményekre-, a dolgozat egy más 

irányba elmozdulva, nem empirikus, hanem problémafelvető, elemző jellegű. Azt 

elemzem, hogy az egészen más metodológiai alapokon nyugvó, más kontextusban 

megfogalmazott két elmélet; a kísérleti adatokon nyugvó kortárs fejlődéselméletek, 

valamint a -  megszületése idején eretneknek, de ma már korszerűnek tartott, és 

reneszánszát élő- inkább esszéisztikus, Ferenczi munkásság a különbözőségek ellenére 

milyen hasonlóságokat mutat. Ezek a hasonlóságok arra is rávilágítanak, hogy Ferenczi 

gondolatai szellemi örökséget jelenthetnek a korai kapcsolatokat hangsúlyozó 

elméleteknek, valamint arra is, hogy egyes elgondolásai előképéül szolgálhatnak a 

későbbi pszichoanalitikus elmélet és technika számára.

A dolgozatban ennek megfelelően Ferenczi kései írásainak azon elemeit emelem ki, 

amelyek összefüggésbe hozhatóak a kortárs, interszubjektivitást hangsúlyozó self- 

elméletekkel, valamint bizonyos kortárs -dialogicitásra épülő- filozófiai 

megközelítésekkel. így olyan -Ferenczi által használt- fogalmakat és elméleteket 

veszek górcső alá, mint a nyelvzavar-koncepció, a trauma-elmélet, az “Orpha”-, a 

„medúza”-, és a „teratoma” metafora, a „katonadolog” és a „szárazdajka-ügy”, melyek 

élesen megvilágítják Ferenczi gondolatainak újdonságát.
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A dolgozat időnként a filozófia határmezsgyéjén jár. Ennek egy része -  mint például a 

nyelvzavar hermeneutikai elemzése, illetve a recepcióesztétikai fejtegetések- önként 

vállalt kalandozások a filozófia területére. Más esetben azonban önkéntelenül 

belefutottam olyan kérdésekbe és problémákba, amelyek a korai kapcsolatok és self- 

fejlődés elméletein alapulva filozófiai kérdéseket vetnek fel. Bár ezen kérdések bővebb 

kifejtése, illetve akárcsak részletes felvázolása meghaladja a dolgozat kereteit, a 

dolgozat írása közben mégis folyamatosan foglalkoztattak ezek a kérdések, így ezek ott 

lebegnek a dolgozat sorai közt. Hyen kérdés példul az, hogy létezik-e esszenciális én, mi 

a csecsemő egzisztenciális poziciója? Thomas Nagel kortárs filozófus felvetését 

továbbszőve -“vajon milyen lehet denevérnek lenni?”- Csibra Gergellyel (2000) együtt 

kérdezhetjük, hogy “vajon milyen lehet csecsemőnek lenni?” Mi a konstrucionizmus és 

az interszubjekti vitás összefüggése, s mindez hogyan kapcsolható a korai 

selfszerveződési folyamatokhoz? A filozófia absztrakciós szintjén megfogalmazott 

kérdések átírhatóak-e a korai kapcsolatok nyelvezetére? Az interszubjekti vitás filozófiai 

aspektusai relevánsak-e a korai self-fejlődési folyamatok számára? A hatalmi és 

függőségi viszonyok, az uralmi struktúrák hogyan épülnek be a tárgy-, és 

selfreprezentációkba, és mennyire teszik ezáltal kiszolgáltatottá a csecsemőt? Mi a 

kiszolgáltatottság és a kompetencia viszonya; hol vannak a ’ kompetens csecsemő’ 

kompetencia határárai? Vajon a filozófia szintjén megfogalmazható kérdések tetten 

érhetőek- e a korai kapcsolatok szintjén? így például az elidegenedés tetten érhető-e a 

korai kapcsolati torzulások, hamis élmények mentén szerveződő self-formálódás során?

7



Köszönetek

Végül szeretnék köszönetét mondani a PTE ÁOK Idegtudományok-, valamint a PTE 

BTK Elméleti Pszichoanalízis PhD Programok oktatóinak és diáktársaimnak. 

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, prof. dr. Trixler Mátyásnak, aki lehetővé tette a 

szabad munkát és gondolkozást. Köszönöm Tényi Tamásnak a dolgozat megírásához 

nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. Köszönöm a PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, 

különösen a ’B’ osztály valamennyi dolgozójának és betegének hogy segítették 

’ ottlétemet’, kollégáimnak, különösen Simon Máriának és Herold Róbertnek 

segítségüket.

Köszönöm az Elméleti Pszichoanalízis PhD Program vezetőinek, prof. dr. Erős 

Ferencnek és prof. dr. Bókay Antalnak, valamint a PTE BTK Pszichológia Intézet 

munkatársainak, volt tanáraimnak nélkülözhetetlen segítségüket. Köszönettel tartozom a 

’Korai kötődés munkacsoport’ valamennyi tagjának -  Ajkay Klárának, Császár 

Ajnának, Koller Évának, Lust Ivánnak, Molnár Juditnak, Péley Bernadettnek, Pohárnok 

Melindának- az éveken áttartó közös gondolkozásért.

Különösen három olyan tanáromnak, barátomnak, kollégámnak mondanok köszönetét, 

akik írásaikkal, gondolataikkal, személyes beszélgetéseinkkel segítették a dolgozat 

megszületését, akik nélkül ez a dolgozat nem születhetett volna meg: prof. Dr. Erős 

Ferencnek, dr. Péley Bernadettnek és dr. Tényi Tamásnak.

Köszönöm Tüske Gézáné, Sárika néni, valamint Velősy Anita segítségét.

Köszönettel tarozom Ábrahám Ildikónak, Dóm Krisztinának, Kovács Annának, Kézdi 

Balázsnak, Kiss Szabolcsnak, Gállosi Adriennek, Gál Bélának, Deim Évának, Belvárácz 

Andrásnak, Grafitnak, valamint családomnak, különösen öcsémnek, Lénárd Miklósnak 

és édesapámnak Lénárd Lászlónak segítségükért.

Rajtuk kívül mindazoknak, akik a dolgozat megírása során így-vagy-úgy velem voltak.



BEVEZETÉS

I. A kompetens csecsemő

Az elmúlt évtizedek csecsemőmegfigyelései, illetve kutatásai mentén születő új 

fejlődéslélektani paradigma alapjaiban változtatta meg a selfszerveződésről, a 

reprezentációk kialakulásáról, az interszubjektív kapcsolat szervezőerejéről kialakult 

elképzeléseket (Stern, 1985, 1995, 1998; Emde, 1981; Sroufe, 1990; Demos, 1993; 

Beebe és Lachmann, 1994; Fónagy, 1998, 2001; Target, 1998 és mások). Ennek mentén 

a kognitív fejlődéslélektani elméletek, az analitikus elméletek, a kötődéselmélet és a 

csecsemőmegfigyelések eredményei olyan tágas elméleti keretet és teret nyújtanak, 

amelyben számos fogalom -mint például a trauma- újraértelmezésre kerül, illetve új 

fogalmak és jelentések fogalmazódnak meg. Ennek tükrében lehetünk szemtanúi számos 

gondolkodó elméletének újraértelmezésének, mint láthatjuk azt Mahler, Winnicott, 

Bálint, Ferenczi és a Budapesti Iskola esetében (lásd többek közt: Lyons-Ruth, 1991; 

Gergely, 1993; Tényi, 1997; Hámori és Péley, 1999.).

A tudományos eredményeket látva, úgy tűnik, hogy egy egységesebb, -vagy legalábbis 

nem az egyes résztudományok által részekre szabott- csecsemőképpel állunk szemben 

(mellett), hiszen az egyes integratív törekvések nemcsak a „klasszikus” kognitív, illetve 

analitikus fejlődéslélektani hasadást igyekszenek megszüntetni, hanem ezeken túl 

ötvözik az idegfejlődési elméleteket és -többek közt a védekezések szervezése és az 

adaptáció szempontjából -  az evolúciós gondolkodást is. Ez az integráció teszi lehetővé, 

hogy olyan új tudományágak szülessenek, mint például az idegtudományokat, a 

csecsemőmegfigyeléseket és a biológiai pszichiátriát ötvöző neuropszichoanalízis, vagy 

a modem analitikus elméleteket, kognitív fejlődéslélektant és a klasszikus 

pszichopatológiát ötvöző fejlődési pszichopatológia.

Az új eredmények alapján kialakuló új fejlődéslélektani paradigma és self-fejlődési 

elméletek számos terápiás kérdést feszegetnek és módosítást tesznek szükségessé.
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A kötődéselméletek, a kognitív csecsemőkutatások, és a csecsemőmegfigyelések 

nyomán részben az újfajta kísérleti módszereknek és az újfajta kérdésfeltevéseknek 

köszönhetően alapvetően megváltoztak a csecsemőről alkotott nézeteink. A „szubjektív, 

klinikai, rekonstruált” csecsemő képét felváltotta az „objektív, megfigyelt és konstruált” 

csecsemőképe (Steril, 1985). A korábbi elképzelésekkel szemben -primer nárcizmus, 

ingerpajzs, autisztikus fázis, diffúz és differenciálatlan csecsemő- a kortárs elméletek 

szerint a csecsemő kompetens, differenciált, a világról előhuzalozott ismeretekkel és 

naiv elméletekkel bíró, kapcsolatokban aktívan résztvevő lény. Olyan kognitív, affektív 

és emlékezeti képességekkel rendelkezik, amelyek révén képes élményeinek sajátos 

feldolgozására és reprezentálására.

A kutatások során a figyelem a kapcsolatban rejlő szervező erőre irányult. E szerint az 

interakció során, a „másikkal való együttlét minőségének” tapasztalatán alapulnak és 

szerveződnek a self-, és tárgy reprezentációk. Mára már -  többek közt -  Stern, Demos, 

Emde, Beebe, Lachman, Schore, Sroufe, Fónagy, Target, Sander elmélete alapján a 

selfszerveződés és az affektus-szerveződés, az interszubjektivitás és kötődés, valamint 

az ezek mentén alakuló reprezentációk és mentalizációs kapacitás a pszichológiai 

gondolkodás középpontjába kerültek (Fónagy és mtsai., 1998).

A self interszubjektív eredete ma már a legtöbb fejlődéskutató által elfogadott 

elképzelés. Elméleteik szerint, az interakciók mentén kölcsönösen szerveződő, 

jelentéstelivé váló és regulálódó affektusok, a reprezentációk alapjait határozzák meg. 

Tehát az interszubjekti vitás problémája eltérő hangsúlyokkal, és számtalan vitatott 

ponttal, -mint például a veleszületettség szemben a későbbi kialakulás vitájával- 

számos mai self-kutató gondolatában megjelenik. A vitatott pontok és eltérő 

megközelítések, eltérő kontextusok ellenére, ma már az interszubjekti vitás mint új 

paradigma értelmezhető a pszichológia egyéb ágai és a dialogicitást hangsúlyozó 

filozófia mellett a fejlődéslélektan számára is. Az interszubjekti vitást a self-fejlődés 

elméletei számára is relevánsnak tartó kutatók többsége a filozófia és a pszichológia 

egyes szellemi áramlatában, a nyelvelméletben, a nyelvfilozófiában és az egyes 

irodalomtudományi elméletekben jelölik meg a szellemi előzményeket; többek közt

10



Habermasra, Wallonra, Vigotszkijra, G. H. Meadre, Bahtyinra, Lacanra, Buberre 

hivatkozva.

Míg Trevarthen feltételez egyfajta velünkszületett ’elsődleges interszubjektivitást’, más 

szerzők -többek közt Stern és Gergely- úgy gondolják, hogy a kilencedik hónap hoz 

olyan változásokat, -Tomasello (2002) szavaival „forradalmat”-  a csecsemő életében, 

amely az interszubjektív kapcsolódást, vagyis a figyelem-, a szándék-, és az érzelmi 

állapotok megosztását lehetővé teszi. Megint más szerzők -  mint például Jessica 

Benjámin (1998), Stolorow, Atwood, Brandchaft (1983,1994) -  az interszubjekti vitás 

filozófiai aspektusait hangsúlyozzák a fejlődésben, Habermast jelölve meg a self- 

fejlődés interszubjektív perspektívája számára szellemi előzményként, s azt mint a 

’létezés kontextusai’, illetve mint ’alanyközi perspektíva’ értelmezik.

Az interszubjekti vitás óriási irodalmának akárcsak vázlatos kifejtése is meghaladná 

jelen dolgozat kereteit, ezért csupán címszavakban utalok az interszubjekti vitás 

fejlődéslélektani vonatkozásainak lehetséges kifejtési irányaira. A -  teljesség igénye 

nélkül -: Stern, Stolorow, Sroufe, Emde, Beebe, Lachman, Atwood, Jessica Benjámin, 

Trevarthen, Lyons-Ruth, Fónagy, Target, Gergely, Brunner, Tomasello olyan szerzők, 

akik a self-fejlődés szempontjából központi jelentőségűnek tartják az 

interszubjekti vitást. Gondolataikban az interszubjekti vitás a selfszerveződéssel, az 

élmények megoszthatóságával, a korai kötődéssel, a jelentésadási folyamatokkal, az 

intencionalitással, a tudatok összekapcsolhatóságával, a reprezentációk 

szerveződésével, a nyelvhez való kapcsolatával, valamint a hatalmi, függőségi 

viszonyoknak, uralmi struktúráknak a személyt kiszolgáltatottá tevő szerepével 

kapcsolatban kerül elemzésre.

A következő oldalakon a self-fejlődés interszubjektív elméleteinek néhány olyan 

központi mozzanatát emelem ki, melyeket a további fejezetek szempontjából 

kiemelkedő fontosságúnak tartok.

Stern (1985, 1995, 1998) elméletének alapfeltevése az, hogy léteznek preverbális self- 

érzeti formák is. Elmélete szerint ezek a self-érzetek egész életünk során folyamatosan
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alakulnak, aktívak és potenciálisan sérülékenyek. A dolgozat későbbi fejezeteiben a 

preverbális self-érzetek, az érzelmi hangolódás és az interszubjektív kapcsolódás 

folyamatai részletes elemzésre kerülnek.

A második életév során a szimbolizációs képességek kialakulnak és kialakul a nyelv is. 

A stemi elméletben ez a verbális self alakulásának időszaka, melyet Stern „kétélű 

kardként” jellemez, vagyis úgy, mint az interszubjektivitás új terét, a megosztható közös 

valóság révén a kapcsolat újrateremtésének esélyét, és ugyanakkor, mint a közvetlen 

tapasztalatoktól való elidegenedést is. A közös történetmondás és történetalkotás, mint 

új szervezőerő által válik lehetővé, hogy az élmények hozzáférhetőek vagy éppen 

letagadhatóak legyenek, és a narratív emlékezet alapkövei is kialakuljanak (Stern, 1985, 

1995; Snow, 1990; Wolf, 1990.). Az anya, mint „történeti tükör” (Péley, 1998) a 

verbalitás szintjén is visszatükröz, amivel a gyermek számára verbálisán nem 

megragadható közös élményeket tartalmazhatja, felidézheti és átadhatja, ezáltal segítve 

azt, hogy idővel a gyermek maga váljon saját története szerzőjévé és hordozójává. így a 

korai élményeknek -az anya segítségével- verbalizálható részei ugyancsak a saját 

történet szerveződésének építőköveivé válnak. A Stern (1995) által bevezetett fogalom, 

a „protonarratív boríték” lehetőséget kínál arra, hogy gondolati szinten hidat építsünk a 

preverbális és a verbális világ közt. Úgy gondolja Stern, hogy már a beszéd és a verbális 

történetmondás időszaka előtt is narratívum-szerű struktúrája van az élmények 

szerveződésének, illetve a tapasztalatok jelentéssel való felruházásának.

Az affektusoknak a selfszerveződésében betöltött szerepét -eltérő hangsúllyal ugyan -  a 

pszichoanalitikus gondolkodók többsége elfogadja. Stern kiemeli a vitalitás-affektusok 

szervezőerejét és szembeállítja őket a kategorikus affektusokkal. A hagyományos 

pszichoanalízis által kidolgozott elmélet, mely szerint az intenzív, kiemelkedő 

affektusoknak -mint például a nagy traumáknak, vagy a Pine (1992) által feltételezett 

„affektív pillanatnak”-  lenne speciálisan és kizárólag kiemelt jelentősége, némiképp 

módosul, így inkább a „hétköznapi”, a csecsemő és környezete mindennapi létét átható 

affektív tapasztalatok mutatkoznak igazán lényegesnek. Ezt a gondolatot a második 

fejezetben, a trauma-elméletek kapcsán részletesen tárgyalom.
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A sterni vitalitás-affektus inkább mint forma, és nem mint tartalom ragadható meg. Az 

Emde (1981) által feltételezett „affektív mag” a másikkal való együttlétek érzelmi 

tapasztalatán alapul. Az együttléteket folyamatosan érzelmi háttérként „fűtő” (vagy 

éppen „fagyasztó”), az élményeket szervező „kapcsolati minőség” a meghatározó. Ez -  

internalizálódva- az úgynevezett „self a másikkal” reprezentáció alakulását is 

meghatározza.

Sandler (1960) szerint a „csecsemő motivációs mezejének” központja a biztonságos 

háttér, az „ismerősség” érzésének fenntartása. Ezt az érzelmi hátteret a folyamatban levő 

és jelenlevő érzések töltik fel. Sandler szerint a csecsemő mindent megtesz azért, hogy 

legalább a biztonságérzés minimális szintjét fenntartsa. Az eme célt szolgáló viselkedési 

módok-, mint például a percepció kontrollja, a defenzív aktivitás- olyan korai 

védekezési formákra mutatnak rá, amelyeket a kötődéselmélet keretében végzett számos 

vizsgálat igazolt (például: Main, 1990; Fónagy et al, 1998).

Emde (1991) szerint a negatív és pozitív tónusú érzelmeknek egyaránt szerepe van a 

self-fenntartásában és a védekezésben is, tehát véleménye szerint az érzelmek eme 

szempont szerinti, kétpólusú, kontrasztos felosztása nem indokolt. Winnicott (1999) 

elképzelése az adaptációs hibákról ezzel rokonítható, szerinte ugyanis az „elég jó” anyai 

viselkedést a kellő időben levő megszakított, mérsékelt szabályozás jelenti, mivel ez elő 

fogja segíteni a gyermeknek a külvilághoz való alkalmazkodását és az önszabályozás 

kialakulását is.

Demos (1993) is nagy jelentőséget tulajdonít a selfszerveződésében a negatív 

érzelmeknek. Ezen érzelmek megtapasztalására van ugyanis szüksége ahhoz, hogy a 

csecsemő szabályozó viselkedése kialakuljon. Demos az anya szerepét hangsúlyozza 

ebben a folyamatban, hiszen az anyai segítség kell ahhoz, hogy a túl erős érzelmek ne 

borítsák el és késztessék túl korán védekezésre a csecsemőt, illetve, hogy a kisebb 

intenzitású érzelmeket a csecsemő el tudja viselni. Demos AIM-nek (Aware of 

distressed State, /ntention to end, Mobilizing behaviors to achieve the goal -  a negatív 

érzelmek tudatosításának, a változtatás szándékának, valamint, az erre irányuló 

viselkedésnek) nevezte el azt a folyamatot, melynek során az anya optimális 

közreműködésével kialakul a csecsemőben az érzelmi állapotokra adható adaptív válasz, 

illetve védekezés. Ez azt jelenti, hogy az anyának el kell „tudnia” túrni a csecsemőben
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meglevő alacsony intenzitású negatív érzelmeket, és ugyanakkor tudnia kell, melyik az a 

pont, amikor éppen őrá, vagyis az anyára van szükség ahhoz, hogy a túl magas 

intenzitású érzelmeket segítse szabályozni. Ha a pozitív-negatív szekvenciát újra negatív 

követi, akkor Demos szerint a csecsemő dependenssé válik, és azt éli át, hogy az ő saját 

belső világa nem releváns.

A self-fejlődés szempontjából a korai interszubjektív kapcsolat fontossága ma már 

egyértelmű. A korai kapcsolatról és a self fejlődésről való ismereteink bővülése 

jelentősen hozzájárult a terápia-elméletek és a pszichodinamikus orientációjú 

pszichiátria fejlődéséhez.

II. A reprezentált interakció

„Nem utolsósorban. Ha majd a forma tartalom is,/ és csillapul a haragod is ” -  

kezdhetném akár így is, egy skizoaffektív páciensünk versének kezdősoraival ezt a részt, 

utalva a korai reprezentációknak az érzelem-reguláció folyamatában betöltött szerepére 

és kapcsolatára a forma-tartcilom problémára.

A csecsemőkutatások alapján kialakuló új pszichoanalitikus self-elméletek a klasszikus 

reprezentáció fogalmát is kissé módosított értelemben használják.3 A hangsúly 

eltolódott, és ma már korai kapcsolati reprezentációkról beszélünk, hangsúlyozva a 

reprezentációk interaktív aspektusát, szemben a statikus elképzelésekkel. így ezek a 

reprezentációk nem egyszerűen a self és a tárgyak reprezentációi, hanem a „valakivel 

együtt lenni” integratív élményének leképeződései. A kapcsolat reprezentációja magába 

foglalja az elvárások mibenlétét is. A klasszikus statikus, a passzív internalizációkon

3 A reprezentációkról való tudásunk sokat merített a modern emlékezetkutatások eredményeiből, self- 
pszichológiai konzekvenciáiból. Az emlékezést nem csupán a múlt statikus, passzív felidézéseként, hanem 
annak az érzelmek, elvárások, motivációs állapotok, az adott interaktív helyzet terében zajló 
átdolgozásaként értelmezzük. Az emlékezet folyamatosan új koherenciát teremt, újraírva, értelmezve és 
szerkesztve az élettörténetet. Témánk szempontjából fontos az önéletrajzi emlékezet rekonstruktív és 
társas, az anyai tartalmazást és tükrözést is igénylő elmélete.
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alapuló reprezentációk képe helyett interaktív, dinamikus, szerveződő és módosuló, 

elvárásokra épülő, a kezdetektől preszimbolikusan szerveződő reprezentáció képe 

alakult ki.

A korai anya-gyermek kapcsolat, az interakciós minták meghatározzák a kialakuló 

reprezentációkat, az anyai válaszok a gyermek reprezentációs kapacitásának alapját 

képezik.

Az ’általánosított interakciók reprezentációi’, mely angolul a RIG rövidítést kapta 

(Representations of /nteractions that have been generalized) (Stem, 1985) a self-mag 

reperezentációk alapegységei, melyek magukba foglalják egy esemény perceptuális, 

affektív és motoros összetevőit. Az epizódok ismétlése révén ezek a reperezentációk 

Stern szerint több emlék általánosított absztrakt reprezentációjává válnak, melynek 

révén a csecsemő elvárásai, anticipációi, és interaktív viselkedése a korábbi elvárások és 

tapasztalatok összeéréséből optimálisan kialakulnak. A reprezentációk szerveződésének 

kapcsolati jellege az ’implicit kapcsolati tudás’ kialakulásához járul hozzá.

A kötődéselmélet által kidolgozott ’belső működési modell’ (Bretherton, 1987) a 

kötődési-rendszer működése során alakul. Eszerint a self és a másik belső modelljének 

kialakulása összefonódik a kapcsolat belső modelljével is. A gyermek a várható veszély 

nagyságának, a kötődési személy aktuális-, illetve a korábbi tapasztalatokon alapuló 

elérhetőségének, válaszkészségének és a self kompetenciájának összevetéséből értékeli 

ki az adott helyzetet. A gyermek ennek alapján szervezi viselkedését, vagyis ennek 

megfelelően aktiválódik a kötődési, az explorációs, illetve a félelmi viselkedési 

rendszer.

Pipp (1990) elmélete szerint az enaktív reprezentáció az ismétlődő helyzetekben 

kiváltott ismételt és általánossá vált cselekvéssorok és eseménystruktúrák 

preszimbolikus reprezentációja, amely ugyanakkor magába foglalja a kapcsolat 

affektusokban, kölcsönös szabályozásban megnyilvánuló és egyben szerveződő 

reprezentációját is. Két éves kor után a szimbolikus reprezentáció megjelenésével a 

kétfajta reprezentációs mód -a  preszimbolikus és a szimbolikus- párhuzamosan fog 

működni.
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Beebe és Lachmann (1994) szintén hangsúlyozzák a preszimbolikus, -viszcerális, 

akusztikus, képi- reprezentációk fontosságát, melyek az anya-gyermek kapcsolat 

szere vődésének interakciós módjai szerint alakulnak, és meghatározzák az 

önszabályozás és ezzel együtt a kölcsönös szabályozás módjait is.

Az érzelmi tükrözés Gergely és Watson (1998) által kidolgozott ’ szociális biofeedback 

modellje’ rávilágít a korai tükrözés állapot-szabályozó és reprezentációépítő jellegére, a 

’self mint önszabályozó ágens’ és a metareprezentációk alakulásának folyamatára. 

Fónagy és Target (1998) a kötődési biztonság fényében elemzik reflektív self funkció és 

a mentalizáció kialakulását. Elméletük szerint a self interszubjektív természetét a 

’reprezentációs illesztés’ alapján is megragadhatjuk. A ’reprezentációs illesztés’ 

elmélete szerint a csecsemő és az anya az interakciók során belső reprezentációs 

állapotaikat is egyeztetik.

Bucci (1997) a megosztott érzelmi állapotok prototipikus epizodikus reprezentációit 

tartja a szerveződés alapjának, Sroufe (1990) pedig a self szervező és jelentésadó 

funkcióját a kapcsolat során alakuló „ha akkor” típusú propozíciók együtteséhez köti.

A mai elméletek hangsúlyozzák a szülők saját reprezentációinak kiemelkedő szerepét a 

csecsemő belső világának alakulásában. Fónagy és Target(1998) a transzgenerációs 

kapcsolatot a részben kötődési rendszer keretében elemzik, Stern (1995) pedig úgy 

tekinti a gyermek eljövetelét, mint egy lehetséges új konstelláció kialakulását, amely a 

gyermek szüleinek a saját szüleikkel kialakított mintázatainak aktiválását és esetleges 

átalakítását jelentheti.
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I. A KREATIVITÁS NÉHÁNY SELF- 

PSZICHOLÓGIAIVONZATA

A kreativitás, az alkotói és befogadói folyamat mélylélektani elemzése Freud, Kris, 

Hartmann, Melainie Klein, Winnicott klasszikus munkái révén a freudi pszichoanalízis, 

az ego-pszichológia és a tárgykapcsolat-elméletek szempontjából részletes kidolgozásra 

kerültek.

A következő fejezetben az alkotói-befogadói folyamat és a kreativitás hatalmas 

területének csupán egy speciális aspektusát, az interszubjektív valóságteremtő 

mozzanatot elemzem, két szerző, D. Winnicott és D. Stem munkái alapján. így a 

kreativitást, az alkotói-, és befogadói folyamatokat a korai kapcsolatok, a 

selfszerveződés és jelentés-szerveződés területén vizsgálom.

Winnicott gondolatai a kreativitásról az átmenti tárgyak és jelenségek, a külső-belső 

valóság tere, az illúzió, a mágikus omnipotencia és kontroll szempontjából igen 

ismertek. Ugyanakkor az agresszió és destruktivitás teremtő aspektusai és azoknak az 

interszubjektív valóság megszületésében játszott szerepe kevésbé kidolgozott. A fejezet 

első részében éppen ezért a destrukció konstruktív, építő aspektusait hangsúlyozom, és 

kapcsolom az interszubjektív valóság megteremtésének elméletéhez.

A fejezet második felében rövid kitekintést adok a -csecsemőmegfigyelések, 

fejlődéslélektani kutatások, kognitív fejlődéselméletek által új megvilágításba kertilt- 

interszubjektivitást hangsúlyozó selfelméletek szempontjából az alkotás, befogadás és a 

kreativitás folyamatára, elsősorban Stem írásait véve alapul. Továbbá ebben a 

fejezetben a korai interszubjektív interakciókat a projektív rajz vizsgálat fényében 

értelmezem, és bemutatok egy -  a klinikumban alig ismert- művészetpszichoterápiás 

eszközt, az anya-gyermek rajztesztet.
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1/1. A destrukció pozitív, ’építő5 aspektusai

A következőkben a destrukció és agresszió pozitív, teremtő, kreatív aspektusait 

elemzem Winnicott kései írásainak segítségével.

Winnicott (1999, 2000) szerint az agresszió nem a velünk született destruktív ösztön 

megjelenítője, és nem is csupán a külső frusztrációra adott válasz, hanem egy speciális 

funkcióval bíró entitás. Winnicott értelmezésében az agresszió funkciója nem ‘csupán’ a 

self védelmének szolgálata, hanem az interszubjektív valóság megszületésének 

elengedhetetlen feltétele. Ezáltal Winnicott elmélete előre vetít számos, a kurrens 

interszubjektív fejlődéselméletek által vallott elgondolást.

Winnicott korai írásaiban igen jelentősen érzékelhető Melanie Klein hatása, de már 

ezekben az írásokban is fellelhető a destrulctivitás konstruktív jellegének érdekes 

paradoxona. Winnicott Kleinre hivatkozik a mentális mechanizmusok és a testi 

funkciók kapcsolatát illetően. Eszerint -a  klasszikus pszichoanalitikus elméletekkel, 

így például Ábrahám elméletével összhangban- az evés az inrojekció, a kiválasztás 

-illetve a kívülre tevés: nyál, izzadás, széklet, kiabálás, rúgás s tb - pedig a projekció 

mechanizmusának felel meg. Winnicott ezen lelki mechanizmusokat -a  projekciót és 

inrtojekciót- nem csak mint a self védelmét szolgáló mechanizmusokat értelmezi, 

hanem mint a világ építésének mechanizmusait, amelyek által a világ és a gyermek 

egyaránt folyamatosan gazdagodik. Az evés és harapás -  az orál-szadizmus, és az orál- 

erotizmus révén- mint a destrukció és konstrukció, a szeretet és gyűlölet 

összakapcsolódásának alappéldája mindvégig jelen van a wimiicotti életműben.

A következőkben azt elemzem, hogy hogyan játszódik le az a folyamat, amelynek révén 

a gyermek megtapasztalhatja saját destruktivitásának kreatív, teremtő aspektusait. Két, 

valamelyest eltérő, különböző életkorban lezajló folyamatot vizsgálok, az egyiket mint 

preödipális, a másikat mint ödipális, sőt, mint serdülő tematikát elemzem. Winnicott 

szerint ahhoz, hogy gyermeki destruktivitás ne váljon szervezetlen mágikus rombolássá, 

a kontrollálatlan félelemtől vezérelve ne váljon autoriter zsarnoksággá, az elég jó anya,
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illetve a serdülőkorban -  a híres winnicotti szófordulatot kissé átalakítva- az ‘elég jó 

apa’, az ‘elég jó autoritás’ jelenlétére van szükség.

Ehhez a folyamathoz fel kell idéznünk Winnicott mára már közismertté vált elméletét az 

átmeneti tárgyakról és jelenségekről, a mágikus kontrollról, az elsődleges kreativitásról, 

az illúzióról, és a tárgykapcsolat-tárgyhasználat viszonyáról. A csecsemő ‘mágikus 

kontrollja’ és ‘omnipotens kreativitása’ révén olyan illúzióban él, amely szerint a 

tárgyat, az anyát ő teremtette meg, vagyis a saját projekciói mentén ő hozta létre. Ezt a 

fajta tárgyat Winnicott “szubjektív objektnek” nevezi. Az ’elég jó’ anyai viselkedés 

ekkor azt jelenti, hogy az anya a megfelelő tárgynyújtással ezt az illúziót kezdetben 

kielégíti és támogatja, vagyis hozzásegíti a gyermeket ahhoz, hogy a saját alkotása és 

kreativitása szerint és annak megfelelően észlelje a világot. Érdekes ezzel kapcsolatban 

megemlíteni Winnicott írásait a gyermekkori lopásokról. Ebben a korban Winnicott a 

gyermekek lopásait természetesnek veszi. Mintahogy írja; az anyától a gyermeknek joga 

van lopni „.. .mert az anyja valóban az övé, mert ő találta ki.”(Winnicott, 2000, 154.).

A későbbiekben az elég jó anyai működést az előbb leírtaktól eltérően már az fogja 

jellemezni, hogy -  az úgynevezett adaptációs hibák révén- fokozatosan segíti ennek az 

illúziónak a megszűnését, mégpedig egy olyan tér és közös világ megteremtődése révén, 

amely sokkal Valódibb’, mint amilyen az illúziók világa a későbbiekben lehetne.(Mert 

ha ez nem történne meg, akkor Freud szavaival élve csupán ’egy illúzió jövőjét’ látnánk 

megszületni és összetörni). Ez az jelenti, hogy a tárgyak és a világ már nem egyszerűen 

mint a gyermek projekciói kapnak jelentést, nem csak az ő belső világának és 

omnipotens kontrolljának részét alkotják, hanem lassan önálló jogon, saját 

tulajdonságokkal bíró entitásokká, Winnicott szavaival „objektív objektekké” válnak, 

így a gyermek a tárgyakat a megosztható közös valóság részeként, nem pedig a saját 

projekciói mentén alkotja meg és észleli. Winnicott szerint ahhoz, hogy a tárgyhasználat 

szintjéig eljusson a csecsemő, olyan támogató környezetre, anyára van szükség, aki 

„képes átvezetni a babát a kapcsolatból a használatig” (Winnicott, 1999, 89.), vagyis 

segíti az illúzióvesztés menetét, mégpedig úgy, hogy nem megtorló a baba 

destruktivitásával szemben. Ahhoz ugyanis, hogy a baba a tárgyat ne csak mint saját
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projekcióinak összességét észlelje, el kell pusztítania. Paradox módon ezen pusztítás és 

destrukció révén kap a tárgy új életet, lehet az ami, válik a megosztható közös valóság 

részévé. Winnicott elméletét továbbgondolva, talán azt mondhatjuk, hogy ez minden 

interszubjektív kapcsolat -  szerelem, barátság- alapja. A kapcsolat valódisága, valamint 

a másik és az én magam felismerésének lehetősége abban az esetben történhet meg, ha a 

másik nem csupán az én projekcióinak szüleménye, hanem saját alanyisága általi létező. 

Ebben az esetben van esély a találkozásokra, de így van esély az elválásokra is. Ha az én 

a másikat nem tartja fogva saját hamis projekcióinak börtönében, akkor fogja tudni el 

engedni is. Winnicott gondolatait ezen a ponton továbbszőve felvethetjük, hogy a 

projekcióktól való megszabadulás csupán a kezdő lépés az interszubjektív valóság 

megteremtésének folyamatában. Ezután következik a „közös munka”; a valóság 

megteremtése a kapcsolat által, ami részben így, a közös alkotás által válik 

interszubjektívvé.

Ezen a ponton az alkotói tevékenység egy Winnicott által kidolgozott, és a mai 

pszichoanalízis által is egyre fontosabbnak tartott aspektusát, a magány és az egyedüllét 

kérdést kell kiemelni. Igaz, hogy Ferenczi már 1932-ben a Klinikai naplóban említi a 

„képtelenség az egyedüllétre” (Ferenczi, 1932, [1996], 91.) gondolatot, annak 

kreatológiai vonzatait azonban mint az Egyedüllétre való képességet’ Winnicott 1958- 

ban dolgozta ki, s ezt a későbbiekben Bálint (1994), majd Eagle (1981) és Modell 

(1993) gondolta tovább. Eszerint az egyedüllét és a magányosság két eltérő fogalom; az 

egyedüllétet az különbözteti meg a magánytól, hogy az előbbiben a másik valamilyen 

formában jelen van. A magány azonban akár a többiek jelenléte melletti belső izolációt 

jelenti. Az egyedüllét nem fenyegető és nem félelmetes állapot, hanem egy újabb 

egység, teremtés esélyével kecsegtet. Az alkotói folyamat nem a magány, hanem az 

egyedüllét állapotában történik, s ahhoz, hogy megtörténhessen, képesnek kell lennünk 

az egyedüllétre. Az egyedüllétre való képesség pedig Winnicott szerint a biztonságos 

korai kapcsolat során alakul, s ebben az állapotban élhető át a saját magunkkal való 

azonosság -  a másik jelen nem levő jelenlevősége mellett.
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A pusztításról

Azt a tárgy, amelyet a csecsemő elpusztít -  a “szubjektív objektív”-  elpusztulása révén 

a másik rávetített projekcióitól szabadul meg; így lesz önálló és a megosztott realitáshoz 

tartozó, vagyis a tárgy így kerül a gyermek mágikus kontroliján kívülre. Ha a tárgy túléli 

a destrukciót és nem válik megtorlóvá, vagy más oldalról megközelítve a saját és a 

másik érdekében ‘hajlandó meghalni’, akkor válnak mind a ketten; a csecsemő és a 

tárgy is az objektív világ részesévé. A tudattalan destrukció elfogadásának, a saját 

projekcióktól való megválásnak nagy az ára, de nagy a nyeresége is. így tapasztalja meg 

a gyermek a külvilágot a maga másságában és teljességében, innentől kezdve nem csak 

önmagából és önnön projekcióiból táplálkozik és építkezik, hanem a másik másságából 

és a külvilágból. így a gyermek és a külvilág is saját jogán meglévő tulajdonságokkal, 

saját valódisága által létezhet. A gyermek Winnicott szerint ekkor ezt mondja: “Helló 

tárgy! Elpusztítottalak. Szeretlek. Értékes vagy nekem, mert túlélted a rád irányuló 

destrukti vitásomat. Miközben szeretlek a (tudattalan) fantáziámban folyton 

elpusztítalak.”(Winnicott, 1999, 90.) Winnicott szerint ettől a ponttól kezdve a tárgyak 

mint objektív objektek lesznek használhatóak. A használhatóság két feltétele pedig a 

pusztíthatóságra és a túlélésre való képesség.

Itt újra felvethető Winnicott ambivalens viszonya a kleini elmélethez. A számos vitatott, 

elvetett kleini gondolattal szemben a saját destrukti vitásért vállalt felelősség, a reparáció 

és restitució gondolatát átemelhetőnek tartja Winnicott Klein elméletéből. Ugyanakkor a 

hangsúlyokat kissé eltolva a depresszív pozíciónak, a destrukció miatti bűntudatnak 

inkább a teljesítmény jellegét hangsúlyozza, kiemeli a destruktív késztetések feletti 

felelősségvállalás fontosságát, és azt a destrukció melletti konstruktív késztetésekhez 

kapcsolja.

Winnicott az ‘éppen jó időben4 történő elválasztást az illúzióvesztés egyik 

kézzelfogható példájaként tartja számon. Az anya, aki nem meri elengedni csecsemőjét, 

vagy ‘túl jó’ akar lenni és nem támogatja a kellő időben lévő szeparációt, az nem az 

interszubjektív valóság megszületését segíti, hanem éppen ellenkezőleg: egy olyan 

életképtelen, projektált világ fennmaradását szolgálja, amelyik a saját maga védelmében
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lesz kénytelen a szervezetlen, mágikus destruktivitásra, vagy a valóság átírására. Más 

esetben, ha kiszámíthatatlanul, hirtelen, a kellő idő magadása nélkül történik meg az 

illúziók széttörése, akkor a csecsemő nem a folytonosság, hanem a dezintegráció 

élményét éli át.

Winnicott szerint mindez hozzájárulhat az antiszociális viselkedés kialakulásához, 

illetve olyan selfszerveződési folyamatokhoz, amely révén a self védekezésképpen 

idegenként, önmagával szemben hamisként, vagyis „hamis selfként” (Winnicott, 2000) 

konstituálódik.

Abban az esetben, ha leválásra, a csecsemő elengedésére képtelen anya az 

illúzióvesztés, a külső-belső világ szétválasztásának folyamatát nem tudja támogatni, 

akkor ennek folyományaként a későbbiekben a mágikus rombolás állapotában 

megragadva, de már akár valóságos következményekkel ennek a gyermeki, 

‘szervezetlen’, mindent elsöprő destruktivitásnak a maradványa az, ami “mérgek és 

bombák által ténylegesen romba döntheti a világot.”(Winnicott, 2000, 227.). Winnicott 

ezen gondolatai mint a fantázia és a valóság, a “pszichés ekvivalencia” és a “mintha 

mód” (Fónagy és mtsai, 1998; Gergely és mtsa, 1998) kettőse, valamint ezek kapcsolata 

a destruktivitáshoz és az alkotáshoz, a jelenlegi fejlődéselméletek egyik legaktuálisabb, 

egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó kérdésévé vált.

Az agresszió pozitív, teremtő aspektusát Winnicott a serdülőkorban is rendkívül 

fontosnak tartja. Ekkor Winnicott szerint az agresszió célja a kontroll keresése egy külső 

autoritás működésre kényszerítése által. A serdülő gyermekek a túlzottan fenyegető, 

mozgalmas belső világot egy külső ágens, az felnőtt autoritás segítségével tanulják meg 

kontrollálni. Ez a mechanizmus hasonló az „elég jó anya” segítségével annak idején a 

kereszt-azonosulások révén megtalált belső világ kialakulásának mechanizmusához. 

Azáltal, hogy -  Winnicott híres szófordulatát kissé átalakítva -  az „elég jó autoritás”, 

az „elég jó apa”, „elég jó intézmény”, egy időre átveszi a kontroll szerepét, lehetővé 

válik a serdülő számára a ‘rosszaság’ és agresszió veszély nélküli megjelenítése. Abban 

az esetben, ha ez a külső autoritás nem elég jó -  túl erős, vagy túl gyenge-, akkor a 

serdülő gyermeknek idejekorán, saját magának kell az autoritást és a túlzottan nagy
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felelősséget felvállalnia. így a saját félelemtől vezérelve, az ‘elég jó külső autoritás’ 

segítsége nélkül olyan világ teremtődhet, amelyben Winnicott szerint ámokfutók és a 

diktátorok születnek.

Az eddigieket összegezve elmondható, hogy kezdetben az “elég jó anya”, majd a 

későbbiekben az “elég jó apa” segítségére van szükség ahhoz, hogy a destrukció 

kiegészülhessen a konstruktív aspektussal, és ne váljon a mágikus, értelmetlen rombolás 

vagy a zsarnokság szolgálójává. Egy közhellyel élve ezt így is mondhatnánk: a mágikus 

rombolást mozgató energia “az érted haragszom nem ellened” békéjévé szelídüljön.
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1/2. A korai interszubjektív interakciók a projektív 

rajzvizsgálat tükrében. Az anya-gyermek rajzteszt

A korai interszubjektív interakciók és a kreativitás kapcsolata

A ’ megfigyelt’, ’kompetens’ csecsemő (Stem, 1985) és kapcsolatai megértéséhez, 

valamint a - mindennapi-  alkotáshoz való viszonyának elemzéséhez Stern (1985, 1995, 

1998), Bollas (1987), Rose (1980, 1996) és Stolorow (1994) gondolatait hívom 

segítségül. Azt elemzem, hogy a self interszubjektív kapcsolatok mentén történő 

alakulása, szerveződése és formálódása -a  sterni elméletre utalva- felbukkanása 

milyen érdekes analógiát mutat egyes -a  hagyományos pszichoanalitikus esztétika 

keretén belül nehezen megmagyarázható- nonreprezentatív, absztrakt művészeti 

irányzatokkal. Továbbá azt is vizsgálom, hogy a folyamatosan, egész életünk során aktív 

preverbális self-érzetek, valamint a vitalitás-affektusok (Stern, 1985, 1995) milyen 

szerepet játszanak az alkotás és a műbefogadás folyamatában.

A kurrens fejlődéselméletek, kreativitás elméletek, a kortárs absztrakt művészetek, az 

esztétikai megközelítés és a pszichoterápiás újítások egyik lehetséges integrációs pontja 

véleményem szerint a tartalom-forma dichotómia meghaladása. Ez az elgondolás 

illeszkedik a szellemtudományok azon új megközelítéséhez, melynek célja olyan 

jellegzetes oppoziciók feloldása, mint például a külső-belső, személy-környezet, forma

tartalom stb.(Kiss, 1999). A recepcióelmélet és az esztétika területén már feloldott 

forma-tartalom ellentét meghaladása mára már a fejlődéslélektan, a

művészetpszichológia és -leginkább a nonverbális- pszichoterápia világába is

beszűrődött. A ’mi a tárgy’, ’mi a tartalom’ kérdés helyett a pszichoterápia és a 

művészetpszichológia számára is maga a megformálódás, a keletkezés, a valamivé válás
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mikéntje, a keletkezés formája vált centrális kérdéssé. Ez az újfajta megközelítés 

egyaránt hozzájárul a pszichoanalitikus esztétika és a pszichoterápia területén lezajló 

radikális újításokhoz. Az esztétikai forma ebben a megközelítésben már nem a 

tudattalan veszélyes tartalmait elrejtő és magába foglaló boríték, ahogyan azt Freud 

meghatározta, és a terápiás cél sem csupán a látens, elfojtott tudattalan tartalom 

tudatosítása és interpretációja. A pszichoanalitikus terápia-elmélet mai állása szerint a 

nonverbális elemeket is magába foglaló, érzelmi hangolódásra, affektív illeszkedésre, 

interszubjektív kapcsolódásra, az úgynevezett „implicit kapcsolati tudásra”(Stern, 1998) 

épülő terápiás munka központi jelentőségű.

A tartalom mellett a forma jelentőségének felismerése, illetve a dichotómia olyan irányú 

meghaladása, melyszerint a megformáltság, a formába öntés egyben megadja a „forma 

természetét” is, (Rose, 1996) érdekes továbbgondolásra ad lehetőséget. Az a mód 

ugyanis, hogyan a formálódás történik, amilyen elvek mentén a forma szerveződik, 

vagyis a formálódást megalapozó folyamatok egyben magukba foglalják a forma 

jelentését is, vagyis a dolog formája egyben a tartalma is.

Nézzük meg, hogyan kapcsolódnak ezek a gondolatok az új fejlődéslélektani paradigma 

által megjelölt self-koncepcióhoz, különösen Dániel Stern (1985, 1995) self-fejlődés 

elméletéhez. Stern elméletében a self nem csupán bizonyos tartalmakkal bíró rendszer, 

hanem struktúra-fogalom is egyben: az élmények szervezésének módja (Karterud, 

1995). Gilbert Rose híres könyvét segítségül híva, azt is mondhtanánk, hogy a ’self, 

mint forma’ konceptualizálódik (‘self as form’- Rose, 1992).4 Stern szerint a self 

különböző self-érzetek formájában jut kifejeződésre. A sterni elmélet a self fejlődés öt 

szakaszát különíti el, de hangsúlyozza, hogy a self-érzetek kapcsolata nem fázisos 

jellegű, hanem ezek egyidejűleg, folyamatosan funkcionálnak, alakulnak egész 

életünkön át. így lehetséges például, hogy akár a felnőttkori alkotó tevékenység során is

4 Érdekes észrevételt tehetünk ezen a ponton: Habár látszólag a ’self, mint forma’, és az ’én, mint forma’ 
koncepció összecseng, mégsem feleltethető meg egymással. A freudi elméletben a forma mint a tudattalan 
tartalmak tartalmazója kap jelentést, tehát az én mint a forma, a tudattalan tartalmak pedig mint a tartalom 
jelennek meg. A ’self, mint forma’ koncepció nem feleltethető meg az ’én, mint forma’ freudi 
koncepciójával, mivel a ’self és az ’én’ eltérő jelentését hordoz a pszichoanalitikus irodalomban.
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a legelső, a felbukkanó self-érzet aktiválódik. Stern szerint ugyanis a csecsemő 

legkorábban, az első két hónapban megjelenő self-érzete a ’ felbukkanó’, ’bontakozó’ 

self-érzet. Ezen self-érzet lényege éppen alakulásának, felbukkanásának, 

szerveződésének történése, ami azt jelenti, hogy csecsemő már egészen a születésétől 

kezdve megtapasztalja bontakozó sellj ét. A csecsemőt ekkor az amodális percepció, a 

vitalitás-affektusok, és a keresztmodális transzfer révén a világ egységes, amodális 

absztrakt reprezentációk menti szervezése jellemzi. Az amodális észlelés révén az 

észlelés kezdetektől fogva holisztikus jellegű, vagyis nem különböző érzetekre bontott, 

így a csecsemő a világot perceptuális egységben tapasztalja, a kezdetektől alakulnak 

absztrakt, a tapasztalatok globális jellegzetességein alapuló reprezentációi. Azt 

mondhatnánk, hogy ezek alapján alakulnak élményeink globális minőségei: ezek nem 

konkrét tartalmak, nem konkrét hangok, képek, hanem -bármely modalitásban elérhető- 

formák, idői-téri mintázatok, kontúrok. Stem szerint ezek a tapasztalatok a vitalitás- 

affektusokhoz köthetőek, melyeket Stern szembeállít a Darwin által elemzett 

’kategorikus affektusokkal’. Míg a kategorikus affektusok inkább tartalmi jellegűek 

(például szomorúság-öröm), addig a vitalitás-affektusok nem tartalmiak. Vitális 

folyamatokhoz (például lélegzés, elalvás) kötődő érzések, melyek alapvetően a ritmus, 

az aktivációs kontúr, az időbeli mintázat alapján értelmezhetőek, és leginkább 

dinamikus, kinetikus, mozgást kifejező szavakkal: mint például ’rebbenés’, ’szétfolyás’, 

dobbanás’ írhatóak le. A vitalitás-affektusok mentén a kapcsolatról implicit, 

procedurális emlékeink lesznek, az időbeli, térbeli ritmus, és ezek destruktív, vagy 

éppen ellenkezőleg, koherenciát biztosító jellege az, aminek szervező ereje van. A 

vitalitás-affektusok a későbbi self-érzetek alakulásában is alapvető fontosságúak, az 

érzelmi hangolódás és illeszkedés eszközeivé válnak. A vitalitás-affektusok menti 

kommunikáció kölcsönös, vagyis nemcsak a csecsemő észleli vitalitás-affektusai révén 

az anyát, hanem fordítva is, az anya saját vitalitás-affektusain keresztül észleli 

csecsemőjét, ez pedig hozzásegíti az érzelmi hangolódásra. Ennek során az anya nem 

egyszerűen leutánozza a gyermek viselkedését, hanem annak belső állapotaihoz illeszti 

saját viselkedését, és ez akár a gyermek viselkedésétől eltérő modalitásban is 

megtörténhet. Az összeillesztés tehát nem a nyílt viselkedés, hanem az amodális
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jellemzők mentén kibomló vitalitás-affektusok -  a fonna, az intenzitás, az időzítés-, és 

ezáltal a belső állapotok között történik meg.

A vitalitás-affektusok és a felbukkanó self-érzet a kreatív alkotó és a befogadó 

folyamatokhoz is kapcsolódnak, hiszen azokban a helyzetekben aktiválódnak amikor 

valami újat tanulunk, teremtünk, akár aktív cselekvés, akár befogadás formájában. Úgy 

is fogalmazhatunk, hogy minden alkotás a felbukkanó self-érzet újból és újbóli 

felbukkanásán alapul.

A vitalitás-affektusok fontosságát jelzi az a felismerés is, hogy a csecsemő belső 

világának alakulásában nemcsak az a fontos, hogy az anya mit csinál, hanem ahogyan, 

amilyen módon és formában azt a mindennapi kapcsolat során teszi, hogy milyen -  

Bollas (1989) találó szavaival- gondoskodásának stílusa, koreográfiája’, ’esztétikája’, 

így a vitalitás-affektusok a mindennapi anya-gyermek viszony pillanatait át-és átszövik, 

megjelennek abban, ahogyan például az anya ringatja, szoptatja gyermekét, amilyen 

ringató kezének hullámzása, amilyen dúdolásának prozódiája, amilyen levegővételének 

ritmusa. A felbukkanó self-érzet és a vitalitás-affektusok Stem szerint az absztrakt 

festészet, a kortárs, improvizatív zene, illetve a tánc által ragadhatóak meg 

leghitelesebben.

A tánc esetében a mű koreográfusa, pontosabban táncolója -hasonlóan az anyához-, 

mozdulatai által az érzések módját, formáját jeleníti meg és kerül kapcsolatba a nézővel, 

-  úgy, mint az anya a gyermekkel- az illeszkedő vitalitás-affektusok révén. így a 

gyermek, miközben az anyával van, és a néző, miközben a táncossal van kapcsolatban, 

hasonló helyzetbe kerül: ahogyan a táncos mozdulataiban a tánc életre kell, hasonló, 

mint az anya gondoskodásának ’stílusa’, ’koreográfiája’. Bollas (1989) gondolatai az 

anyáról, mint a kapcsolat ’koreográfusáról’ ezért olyan szemléletesek.

A tánchoz hasonlóan a modern absztrakt festészet és a vitalitás-affektusok kapcsolata is 

szembetűnő: a papírra vetülő, és azon nyomot hagyó mozdulatok, mint a vitalitás- 

affektusok kontúrjainak térbeli lecsapódásai értelmezhetőek. Ezeknek a műveknek az
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értelmezése is új irányokat követel meg; szemben a klasszikus freudi esztétika 

értelmező keretével, ezek az alkotások ’túl vannak’ az interpretáción, nem csupán, mint 

megfejtendő tartalmakat rejtő, hanem mint létező, mint formálódó, születő alkotások 

nyernek jelentést. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezek az alkotások ’test-közeli’ művek, 

megteremtésük és befogadásuk kínja és gyönyöre vitalitás-affektusainkon keresztüli, 

implicit testi tudásunkat, felbukkanó self-érzetünket megmozgató, érzelmi hangolódást 

teremtő erejükben rejlik. Az absztrakt expresszionizmust képviselő Jackson Pollock 

például a ”festés táncának ritmusában” (Rose, 1996), testének ritmusát követve 

közvetlenül -vagyis ecset nélkül- csurgatta, szórta a festéket a vászonra. Valéry szerint 

a festő „magával viszi a testét az alkotásban”, Matisse szerint pedig azt, hogy egy kép 

igazán jó-e, azt onnan tudhatjuk, hogy ”érezzük a kezünkben” (idézi Rose, 1996). Az 

amodális teljesség nyelvén szólva, talán mondhatjuk azt, hogy a ”kezünkkel látunk, és 

egész testünkkel alkotunk’(Rose, 1996).

Az absztrakt expresszionizmus és az ahhoz közelálló -  leginkább nonfiguratív

irányzatok és technikák -  mint például a drip painting,5 az action painting,6 a tasizmus,7 

vagy az informel- a spontán, automatikus alkotást, a keletkezés folyamatának 

bemutatását tűzték ki célul. Ezekben az alkotásokban a lényeg éppen keletkezésüknek 

folyamata és formáltsága, a papíron lecsapódó spontán mozdulat, a felbukkanó, ívet és 

kontúrt öltő vitalitás-affektus.8

5 csurgatásos festés’- Jackson Pollock által kifejlesztett tecnhika: az alkotó nem ecsettel, hanem 
közvetlenül, a vízszintesen elhelyezett vászonra csurgatja a festéket (Végh, 1997).
6 ‘Akciófestészet’-, az absztrakt expresszionizmus egyik technikája és iránya, mely az automatikus írást 
tekinti ősének. Az akciófestészet során a festő spontán indulatai által vezérelt kézmozdulatai mentén 
születnek a képek (Végh, 1997).
7 Az absztrakt expresszionizmushoz közelálló irányzat: Az alkotó közvetlenül a tubusból a vászonra 
nyomja, keni, illetve kaparja a festéket (Végh, 1997).
8 Véleményem szerint a ‘kalligrafikus iskola’ alkotásai is ide sorolhatóak. A kalligrafikus iskola japán, 
illetve kínai írásjegyeket felhasználó absztrakt expresszionista irányzat, ahol az alkotók a keleti írásjeleket 
mint a szubjektív, spontán önkifejezés eszközét és formáját használták (Végh, 1997).
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Az absztrakt festészet, szobrászat és a kortárs tánc mellett a jazz, az improvizatív-, és a 

kortárs zene tűnik legrelevánsabbnak a vitalitás-affektusok szempontjából (Stern, 1985). 

Suzanne Langer (idézi Stern, 1985) kiemeli, hogy a kortárs zene -  ellentétben a 

tradicionális, diszkurzív, azaz inkább tartalmilag leírható zenei irányzatokkal -  

prezentációs, „tiszta”, absztrakt és formai jellegű. A jazz „gyakran a hangok 

intonációjával, a törések, a vibráció révén sokkal inkább mint maga a dallamtéma által, 

teremt szép frázisokat, rögtönzéseiben vagy együttes hangszerelésében, a jazzben az 

alkotás nincsen elválasztva az értelmezéstől.” (Panassie, 1966, 314.). A jazz mellett, a 

modern elektronikus zene is érdekes gondolatkísérletre csábít az amodalitás, illetve a 

vitalitás-affektusok szempontjából. A dj-k által alkotott, a -ritmusra kiélezett- zene, a 

disco folyamatosan, ritmikusan változó fényei, a táncolok közé beeresztett füst, a tánc 

maga, illetve a saját test proprioceptív ingerei a preverbális self-érzeteket mozgatja meg, 

minden érzékszervre ható, amodális elöntöttség formájában.9

Az eddigieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy szemben a tradicionális fáziselmélettel, 

Stern szerint a később formálódó self-érzetekkel együtt a felbukkanó self-érzet is 

folyamatosan funkcionál és alakul. A self-érzeteknek egész életünkön keresztül való 

folyamatos funkcionálásában rejlik hatalmas ereje, potenciálja és sérülékenysége is: 

Folyamatos alakulásuk az interszubjektív kapcsolatok, az alkotó teremtés és befogadás 

tükrében történik. Ez az elméleti megközelítés számos, a pszichoterápia szempontjából 

releváns kérdést is érint.

9 A modern elektronikus zene egyéb jellemzői miatt is rendkívül érdekes lehet a pszichológia számára: A 
dj-k ugyanis már meglévő lemezeket használnak az aktuális alkotás alapjául: meglevő zenei anyagokat 
újra, más és más formában felhasználva “kevernek”, és alkotnak egy éppen aktuális zenei formát. Ezt 
felfoghatjuk úgy, mint egy folyamatosan újraszerkesztett ‘zenei történetet’, ami magában rejt egy 
kölcsönösségi, - kockáztassuk meg- interszubjektív mozzanatot is. Felvethetjük, hogy ez a közönség és a 
dj közös ‘zenerekonstrukciója’: a dj a közönséget folyamatosan figyelve, vele párbeszédben, az amodális 
vitalitás-affektusok révén érzelmileg hangolódva - a közönséggel együtt hozza létre a zenét.
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Egyrészt külön kiemelt hangsúlyt helyez a preverbális self-érzeteket megmozgató 

nonverbális művészet-pszichoterápiákra, másrészt az érzelmi hangolódásra, 

illeszkedésre, implicit kapcsolati tudásra épülő, alapvetően non-interpretatív verbális 

terápiás eljárásokra.10

A befogadásról

Mint már azt az előző oldalakon is említettem, az alkotáshoz hasonlóan a befogadás 

aktusáról való elgondolkodásaink is jelentős változásokon mentek át az utóbbi néhány 

évtizedben mind a pszichológia, mind az esztétika oldaláról. Self-elméleti szempontból 

a műbefogadás során, a művel való találkozás preverbális self-érzeteinket, kereszt- 

modálisan szerveződött élményeinket, vitalitás-affektusainkat, ’ implicit kapcsolati 

élményeinket’ mozgatja meg. Részben ezeken a korai, prereflektív, nem tudatos 

élményeken és folyamatokon keresztül kerülünk kapcsolatba egy-egy alkotással, így 

’illeszkedünk’, ’hangolódunk’ össze egy-egy képpel, szoborral, épülettel, szöveggel, 

dallammal, performance-szal, installációval. Ezeken a folyamatokon keresztül a művel 

való folyamatos kapcsolat, illeszkedés -ha tetszik: dialógus- , valamint az illeszkedés 

mentén születő dialógikus jelentésadás révén válik a mű befogadása egyben teremtéssé, 

alkotássá is. Ahogy egy mű jelentése sem eleve adott, úgy a befogadás sem passzív, 

hanem sokkal inkább aktív, konstruktív, alkotó folyamat. A hermeneutikai 

recepcióesztétika -nagymértékben Schleiermacherre, Diltheyre, Heidegerre és 

Gadamerre támaszkodva- a jelentés történetiségét, kontextualitást, a „mindig 

másképpen való” produktív megértést, a megértés menti „horizont összeolvadást” 

hangsúlyozza (Eagleton, 2000; Zoltai, 1997; Jauss, 1999). Ez a fajta recepcióelmélet az 

értelemakotás és jelentésadás dialógikus és interszubjektív jellegét hangsúlyozza, az 

alkotó-alkotás-befőgadó hármas kapcsolatán keresztül, ahol valójában kölcsönös 

jelentésteremtés történik. Ez a fajta megközelítés a torzítás többféle Veszélyétől’ is 

megvédi az alkotást és bennünket, magunkat is -  egyrészt, mint alkotót, másrészt, mint

10 Az ‘implicit kapcsolati tudás’ terápiaelméleti fontosságát mint a pszichoterápia non-interpretatív 
mechanizmusát Stern és munkatársai (1998) a ‘találkozás pillanatai’ elméletükben dolgozták ki. 
/Magyarul erről lásd: Tényi és mtsai, 2000/
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befogadót. A kölcsönösségi aspektust hangsúlyozva hozzásegít ahhoz, hogy 

megszabaduljunk egyrészt az alkotás eleve adott, autoriter, önkényes értelmezésének és 

jelentésének hatalmától, másrészt attól a csábítástól, hogy bármit ’ belelássunk’, 

beleolvassunk’ az adott alkotásba.11

Pszichotikus betegek ’ anya-gyermek rajza’12

A következőkben az eddig felvázolt elméletek fényében egy projektív rajztechnikát, az 

’anya-gyermek rajzok’ (Dewdney, 1970) használatát mutatom be pszichotikus 

páciensekkel való munka során. Előrevetítem, hogy az anya-gyermek rajzokat nem 

csupán, és nem elsősorban diagnosztikai módszernek tekintem, hanem inkább egy 

művészet- pszichoterápiás elemnek, a kapcsolatteremtés és a valóságkonstruálás 

eszközének.

Munkám során pszichotikus, szkizofrén pácienseket a betegség különböző fázisaiban 

arra kértem, hogy -többek között- rajzoljanak anyát és gyermeket.

Bár a legújabb szkizofrénia-elméletek szerint az anya szerepének etiológiai hangsúlya 

megváltozott, a preödipális kapcsolat, a korai kötődés, a szimbiózis, az 

interszubjektivitás és az énhatárok problematikája a szkizofrénia etiológiájában és 

tünettanában fellelhető.

Véleményem szerint az anya-gyermek ’rajzteszt’ olyan „kulcsingerként” értelmezhető, 

mely megmozgatja és objektivizálja a szimbiotikus deficitek, az én-határok, a 

hangolódás, az ajfektív illeszkedés, az attachment és az inter szubjektivitás problémáját, 

a szignifikáns másikkal, például az anyával való kapcsolat torzulásait.

11 Ezen a ponton újabb kapcsolódási pontot fedezhetünk fel a korai self-fejlődéssel kapcsolatban: A 
harmonikus anya-gyermek kapcsolatban is kölcsönös, dialógikus jelentésteremtés történik, az értelmezés 
önkényével és hatalmával szemben.
12 Külön köszönetemet fejezem ki a rajzok alkotóinak, valamint Simon Mária kolléganőmnek a rajzok 
elemzésében nyújtott segítségéért.
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Éppen ezért fontos mind diagnosztikus, mind terápiás szempontból, hogy a pszichotikus 

páciensek hogyan reagálnak egy olyan instrukcióra, hogy „rajzoljon anyát és gyermeket” 

-  valamint az is nagy jelentőségű, hogy rajzuk mennyiben reflektál kapcsolati 

viszonyaikra, illetve az aktuális terápiás kapcsolat interszubjektivitására.

Mielőtt rátérnénk az anya-gyermek rajzok részletesebb bemutatására, tegyünk egy rövid 

kitérőt -  természetesen a teljesség igénye nélkül, és leginkább a preverbális időszak 

történéseire fókuszálva -  a szkizofrénia kutatások jelenlegi eredményeire

A legújabb kutatások alapján a szkizofrénia etiológiáját tekintve számos új eredmény 

született. A jelenlegi adatok szerint az egyértelmű pszichogenetikus kóreredet modellje 

meghaladottá vált, és az anya szerepének hangsúlya megváltozott (Gabbard, 1994). A 

korai traumák, deprivációk, kapcsolati torzulások ma már mint nem specifikus faktorok 

szerepelnek (Willick, 1993; Gabbard, 1994). A korábbi konfliktus és deficit modellek 

módosított, kombinált változata a korszerű neurobiológiai eredményekkel ötvöződik, s 

egy olyan integratív elmélet van születőben, mely a neurobiológiai, az idegfejlődési 

eredményeket ötvözi a modern csecsemőmegfigyelés, a gyermek pszichopatológia és a 

pszichodinamikus pszichológia elméleteivel (Tényi, 1998).

Feltehető, hogy a valamilyen idegfejlődési zavarral küzdő preszkizofrén gyermek olyan 

premorbid jegyeket mutat, melyek következtében a szülőkkel való kapcsolat torzul, a 

mindkét félre zúduló stressz mennyisége megnő, így az interperszonális kapcsolódás és 

az érzelmi hangolódás megakad, a preverbális self-érzetek torzulnak, passzív 

engedékenységen alapuló protoszimbiotikus kapcsolat alakul ki (Robbins, 1992). A 

későbbiekben manifesztálódó pszichotikus tünetek a torzult mag-self érzet és szubjektív 

self érzet lecsapódásai (Stern, 1985).

Az interszubjektivitást hangsúlyozó új fejlődéslélektani paradigma modellje alapján a 

pszichózis a biológiai sérülékenység talaján kibomló torzult kapcsolati mintákkal, 

szélsőséges kapcsolati hullámzásokkal, hamis mentalizációs reprezentációkkal, torz self
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érzetekkel és blokkolt vitális affektusokkal hozható összefüggésbe (Stem, idézi Bódog 

és mtsai, 2000; Tényi, 2000). így a pszichózisok korszerű pszichoterápiája az 

interperszonális, korrektív, reparatív fogalmak ragadható meg (Greenspan, 1998; 

Volkan, 1994).

Pszichotikus állapotban az egyént elárasztják a szavak előtti tapasztalatok, a preverbális 

self-érzetek és vitális affektusok szélsőségesen torz formái.13 Ugyanakkor a ‘reparatív 

anyaságra” (Greenspan, 1998) épülő interszubjektív, -részben- nonverbális 

pszichoterápiás munka a perverbális, keresztmodálisan szerveződött élményeket és 

vitalitás-affektusokat mozgatja meg, és így -részben- korrigálhatókká válnak a korai 

sérült preverbális self érzetek torzulásai. Ez a reparatív, self-korrektív terápiás munka 

egy olyan, a vitalitás-affektusokra és a hangolódásra fókuszáló kapcsolatot jelent, amely 

által esély van arra, hogy a mag self-érzet és a szubjektív self- érzet hiányai, csúszásai 

korrigálhatókká váljanak. Ezen a ponton kapcsolódik a fent említett elméleti keretbe az 

anya-gyermek rajzvizsgálat, mely témájánál —az anya és gyermek kapcsolat vizuális 

megjelenítése-, és nonverbális jellegénél fogva ezeket a korai hiányokat és torzulásokat 

mozdítja meg, kelti életre, és hozza be a pszichoterápiás térbe.

A pszichotikus tünetek pszicho dinamikusan értelmezhetőek, a „tüneteknek jelentésük 

van”, a betegek megértése és kapcsolatban tartása ezek mentén történik. Általuk válik 

lehetővé a megértés, hiszen a selfre és a korai kapcsolati torzulásokra reflektálnak. Az 

anya-gyermek rajzok -  a tünetekhez hasonlóan- a tünettan kibomlása során megjelenő 

szimbiotikus deficiteket, énhatár sérüléseket és hangulati torzulásokat jelenítik meg. A 

tünettanban és a rajzokon a pszichotikus self és a torzult pszichotikus kapcsolatok 

ölthetnek formát. Megformálásukban korai kapcsolati reprezentációs minták, fantáziák, 

emlékek, álmok, kulturális sémák csapódnak le.

13 A sterni elmélet szerint a mag-self érzet elvesztése deperszonalizációban, fragmentációban és 
pszichotikus szimbiotikus élményekben tükröződik. A self-működés hiánya katatóniában, derealizációban, 
paranoid állapotokban jelenik meg. A self-koherencia hiánya deperszonalizációban, fragmentációban, 
pszichotikus fúziós élményekben, a self-affektivitás törései anhedoniában, a self-történet torzulása 
fugueban ill. disszociatfv állapotokban manifesztálódik (Stern, 1985).
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Ezen a ponton fontos egy rövid művészettörténeti kitérőt tennünk , hiszen nem légüres 

térben élünk, nem légüres térben történik az alkotás és a műbefogadás, hanem 

történetileg és kulturálisan meghatározott helyzetben. Az anya-gyermek kapcsolathoz és 

ábrázoláshoz kapcsolódó kulturális jelentéskontextusok, sémák és mintázatok 

befolyásolják az egyedi rajzok megformáltságát.

A művészet alaptoposza az anya-gyermek kapcsolat ábrázolása, mely az idők során 

számos változáson ment keresztül (Adams,1993). Jelen esetben csupán az európai 

kultúrkörre koncentrálva nagy vonalakban azt láthatjuk, hogy a korai kereszténységtől a 

17. századig az anya -gyermek kapcsolat ábrázolást a művészetben Mária és Jézus szent 

kapcsolata jelentette, mely fokozatosan profánná vált, és a mindennapi anya-gyermek 

érzelmi kapcsolat jeleivel töltődött fel. A XX. századi nonfiguratív, posztkonvencionális 

stílusok az anya-gyermek kapcsolat ábrázolásában is jelentős változásokat hoztak, mint 

ahogy láthatjuk azt például Henry Moore, Picasso, Paula Rego szobrain és képein. így 

ezek az alkotások már nem csupán a ‘szentség’ jeleivel töltik fel az anya-gyermek 

kapcsolatot, hanem esetenként megjelenik az agresszió, a harc, a magány és a szenvedés 

is e műveken.

Jelen esetben azért fontos ez a röviden kifejtett, csupán néhány gondolatot felvető 

művészettörténeti szál, mert a kulturális minták, emlékek belsővé válva 

hozzájárulhatnak az anya-gyermek kapcsolat egyéni mintájának megjelenítéséhez.

Habár a művészettörténetben számos írás született az anya-gyermek kapcsolat 

ábrázolásáról, a kifejezéspatológia és a művészetterápia területén kevés irodalmat 

találunk erre vonatkozóan. Az egyik 1970-ben Selwyn és Iréné Dewdney, a másik pedig 

1994-ben Jacquelyn Gillespie tollából született. Munkám során részben ezekre az 

írásokra támaszkodva, részben tőiül eltérően máshova helyezve a hangsúlyt, inkább a 

rajzok interszubjektív és kapcsolati aspektusait tartom szem előtt.

A személyiséglélektan területén számos teszt és projektív eljárási módszer született 

kezdetben azzal a céllal, hogy felmérjék az intellektust és egyéb különböző 

képességeket -példaként említhetjük Machover, Goodenought és Navratil munkáit, az 

emberrajz, fa, ház-fa-ember, családrajzok egyre bővülő sokaságát. A kutatások a
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képességek felméréséről fokozatosan a kóros működések felmérésére is kiterjedtek. A 

szkizofrénia kutatás során főleg a 70-es évekből találhatunk olyan adatokat, melyek a 

szkizofrén páciensek emberrajzával foglalkoznak, s a fej-test arány kóros eltéréséről, 

illetve a végtagok, különösen a karok bizarr jellegéről, hiányáról számolnak be Fedem 

elméletét véve alapul a defektusos én-határokról (Baldwin, 1964; Kokonia, 1972). Hárdi 

(1995) a Hermann féle megkapaszkodási ösztönnel kapcsolja össze a szorongásos és 

regresszív állapotokban készült emberrajzokon fellelhető csüngő, vagy éppen 

kapaszkodó karokat.

Úgy gondolom, hogy az anya-gyermek kapcsolat képi megjelenítésének általam 

hangsúlyozott interszubjektív szempontú elemzése illeszkedik a szkizofréniával 

kapcsolatos projektív kutatások ívéhez, és az elméletek jelenlegi irányához, mégpedig 

annyiban, hogy inkább a kapcsolati aspektust hangsúlyozza.

Ezen a ponton tegyünk egy rövid kitérőt általában a pszichotikusok művészetére 

vonatkozóan.

Évezredes, régi vitatott kérdés a tudomány és a művészetek, jelen esetben a pszichiátria, 

a pszichológia és a művészetek viszonya. Az e témával foglalkozó könyvtárnyi irodalom 

hatalmas ívet ölel át, melyből jelen esetben csupán néhány gondolatot emelek ki.

Az elmebetegek képi kifejezéséről számos elméleti munka született, szenvedélyes viták 

dúltak, hiszen ezek az alkotások -hasonlóan az archaikus , és naiv művészethez, és a 

gyermekek rajzaihoz- felkavaró, megdöbbentő jellegűek, “nem hagynak nyugton”, 

tudattalan, elfeledettnek vélt, remélt darabokat mozgatnak meg bennünk, jelentős 

projekciós potenciállal rendelkeznek. A XX. század bizonyos irányzatai az archaikus 

társadalmak, a gyermekek és a pszichotikusok művészetét példaképnek tekintette és 

mítosszá formálta azt. Részben a XIX-XX. század fordulóján és a XX. század elején -  

főként német- elmegyógyintézetekben létrejött gyűjtemények nyomán, a -  Dubuffet 

által a 40-es években elnevezett- ‘art brut’, később az ‘outsider art’, illetve a ‘psychotic 

art’ a művészet dicsőített ágává váltak (Rhodes, 2000).

A pszichiátria és a kifejezéspatológia számára a kérdés azonban nyitva maradt: vajon 

minden pszichotikus ember alkotását művészetként foghatjuk fel? Ez a felvetés végső 

soron a művészet és az emberi lét mibenlétére kérdez rá, és messzemutató irányokat

35



jelöl meg számunkra. A pszichiátria azonban általában nem vállaja fel a pszichotikus 

betegek alkotásainak esztétikai megítélését. Ugyanakkor a kifejezéspatológiában 

alapvetően két irány különül el e tekintetben. Míg az medicinális megközelítés a betegek 

alkotásait alapvetően tünettanilag elemzi, az esztétikai irányzat műalkotásként szemléli 

azokat.

Bármely irányt követjük is, elmondhatjuk, hogy ezeknek az alkotásoknak a 

diagnosztikus és pszichoterápiás munkában is szerepük van. A képek a belső világ 

kivetülései, az alkotó általuk kommunikál, konkretizálja patológiás élményeit. A művek 

által egy új, lehetséges világ születik, a korai interperszonális kapcsolatok és azok 

érzelmi telítettsége formát kap, és lecsapódik a rajzokon. Annak ellenére, hogy ezek a 

képek egyediek, többnyire a szélsőségesség jellemzi őket, szimbolikusak, vagy éppen 

konkrétak, archaikus természetűek (Jakab, 1998). Térkezelésük archaikus, formáik 

dezorganizáltak. Pszichotikus állapotban, ha a belső rend megbomlik, a világ 

elidegenedik, a tér kifeszül, hideggé és merevvé válik, beszűkül és kitágul, a formák 

geometrizáltakká, vagy éppen “alakzat előttivé” válnak (Simon, 1997).

Wadeson (1980) a művészet-pszichoterápia, a képi kifejezés előnyeit a pszichotikus 

páciensek esetén részletesen elemzi. Wadeson szerint a rajzokban akár a nagyon korai 

preverbális belső élmények, self-érzetek közvetlenül képi formában jelennek meg, a 

szavak torzító hatása nélkül. A rajz által egy új kommunikációs csatorna nyílik, melynek 

segítségével a terápiás kontaktus bővíthető és mélyíthető. A rajzok winnicotti (1999) 

értelemben átmeneti tárgyként értelmezhetőek, kézzel foghatóságuk elősegíti a tőlük 

való távolságtartást és egyúttal a belső tartalmak felismerését is.

A dinamikus rajz vizsgálati módszer alkalmazása az ’ anya-gyerek’ rajzokra

A Hárdi (1983) által kidolgozott sorozatos dinamikus rajzvizsgálati módszerrel a 

betegség különböző fázisai követhetők nyomon. Ezt a fajta módszert Hárdi a 

művészetterápiák és a projektív rajzvizsgálatok közé helyezi.
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Munkám során a Hárdi-féle dinamikus rajzsorozatot és az anya-gyermek rajztesztet 

próbáltam összekapcsolni. Reményeim szerint a -Hárdi-féle módszernek megfelelően-, 

a betegség különböző fázisai nyomon követhetővé válnak, lehetővé válik a mélyebb 

pszichodinamikai megértés, az interperszonális kapcsolat-, és elvárásrendszer 

feltérképezése.

Az instukció során négy különböző rajz elkészítését kértem a betegektől. Az instrukció 

szó szerint így hangzik: „rajzoljon egy állatot, egy embert, egy spontán rajzot, egy anyát 

és gyermeket.” Ha a páciens idősebb gyermeket rajzol, megkérem, hogy készítsen egy 

újabb rajzot, egy anyát és csecsemőt. Általános tapasztalat az, hogy még abban az 

esetben is, mikor az első három -  az állat, ember, spontán rajz- magas színvonalú rajz 

lesz, nemegyszer visszautasítják betegeink az anya-gyermek rajz elkészítését, -„túl 

nehéz, hülyeség’-mondják-, vagy az első három rajzhoz képest az anya-gyermek rajz 

sokkal rosszabb színvonalúra sikerül. Véleményem szerint ez azért lehet így, mert az 

instrukció -  „rajzoljon egy anyát és gyermeket” -  esetenként mély érzéseket, 

félelmeket, szorongásokat mobilizáló ’ kulcsinger’. Betegeink számos esetben rajzolnak 

ember, állat rajzot, és visszutasítják az anyát és gyermeket ábrázoló rajz elkészítését, 

melyet csak a második, harmadik alkalommal, a terápia előrehaladtával ‘tudnak’ 

elkészíteni. Bizonyos szempontból ezeket az “el nem készülő” rajzokat is egy sorozat 

darabjainak tekintjük.

Regresszív, pszichotikus állapotban ősi struktúrák és primitív védekező mechanizmusok 

élednek újjá, így a korai sérülések, torzulások nyomai megjelenhetnek a rajzokon. A 

self-organizáció szintjétől függően az instrukcióra a pszichotikus páciensek eltérően 

reagálhatnak, különböző védekező mechanizmusokat használhatnak, az elutasítástól 

kezdve a hasításon át az elaborációig. Ugyanakkor ez a -talán félelmetes- instrukció 

előhívhat „támogató” kulturális sémákat, mint például a már említett Madonna és Jézus 

toposzt, amely gyakran előfordult betegeink rajzai között. Ennek illusztrációjaként 

mutatok most egy példát.
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Az itt látható rajz (1. Ábra) egy 55 éves, dekompenzált állapotban levő krónikus 

szkizofrén beteg anya-gyermek rajza (1. Ábra). A rajzról a következőt mondta : “ Meg 

akar tréfálni?... De én Máriát.. .és a Gyermeket rajzolom a karjaiba.”

1. Ábra

Láthatjuk, hogy az üres, kidolgozatlan forma, a hiányos részletek és a sematikus 

dezorganizált vonalak ellenére a mozdulat élő, a kezek hangsúlyozottak, a gyermek 

anyja mellére simul, aki tartja őt.

s

Újra hangsúlyozom, hogy a rajzokat nem csupán diagnosztikai eszköznek tekintem, 

hanem a kapcsolatteremtés eszközének is. így -  bár a rajzokat természetesen a 

klasszikus rajzvizsgálati módszerekkel is lehet(ne) értelmezni- úgy gondolom, hogy a 

rajzok bizonyos szempontból „túl vannak az interpretáción”, s nem csupán látens
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megfejtendő tartalmat keresek bennük, hanem magát a formálódást, az alkotást, a 

keletkezés momentumait. így ezeket a rajzokat sokkal inkább az interszubjektív valóság 

lenyomatának, és -mivel egy terápiás kapcsolatban és közegében születtek- az adott 

terápiás kapcsolat ’valóság -darabjának’ tekinthetjük. A terápiás kapcsolat és közeg 

okán az áttételi-viszontáttételi viszonyok is lecsapódnak a rajzokon, 

így a kifejezéspatológia már említett esztétikai és medicinális irányát nem feltétlenül 

versengő, hanem alternatív irányzatoknak tekintem. Ehhez hasonlóan, habár az anya

gyermek rajzokat inkább a hermeneutikai recepcióesztétika tükrében szemlélem, 

természetesen elfogadom a klasszikus rajzelemzés és szimbolika használhatóságát is. 

Ugyanakkor egy konkrét rajz kapcsán a klasszikus rajzelemzés ’jól bevált’, ’biztos’ 

szimbólumainak kifejezett keresgélése és ’erőltetése’ véleményem szerint inkább a 

befogadó -jelen esetben a terepauta- rajz befogadásával szembeni védekezéseként, 

ellenállásaként, hárításaként és értelmező hatalmával való visszaélésként értelmezhető.14 

Hermeneutikai olvasatban azonban az alkotó-alkotás-befogadó, jelen esetben a 

páciens- anya-gyermek rajz -terepauta hármasából indulhatunk ki. Ebben a 

megközelítésben a jelentésadás interszubjektív és valóságépítő mivolta emelkedik ki. A 

recepcióesztétika klasszikus szövegértelmezésétől kissé eltérően az értelemalkotás 

dialógikus jellegét jelen esetben az alkotó, az alkotás és a befogadó egyidejű jelenléte, 

és folyamatos kapcsolatban levése biztosítja. Az anya-gyermek rajzok elemzése ebben a 

keretben közös jelentések létrehozását és ezáltal az interszubjektív valóságépítés 

mozzanatát jelentik.

Ezen a ponton utalok a művészetterápia Wadeson által kiemelt egyik jellegzetességére; 

az alkotás állandóságára. Eszerint a rajzok a terápia haladása során megőrződnek, így

14 Csupán lábjegyzetben utalok Norman N. Holland (1998), az amerikai irodalomtudomány jelentős 
jelentős képviselőjének elméletére. Holland “kettős identitás működését feltételezi, az egyik a szöveg 
egysége, a másik a befogadó tudattalanul megformált identitás tárnája és az ilyen megalapozó identitás 
szerint érzékelt világ. Ebben az érzékelésben Holland a személy-én (a self) komplex tevékenységét 
mutatja ki, az úgynevezett DEFT (defence, expectation, fantasy, transformation) tevékenységeket, vagyis 
az elhárítás, elvárás, a fantázia és az átalakítás akcióit” (Erős, 1998, 331.). Habár Holland alapvetően 
irodalmi szövegekkel foglalkozik, érdemes lenne a későbbiekben átgondolni, hogy az általa feltételezett 
működésmódok a rajzok befogadásának folyamatában milyen szerepet játszanak.
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újból és újból elővehetőek és felidézhetőek. Jakab (1998) ezzel kapcsolatban azt emeli 

ki, hogy -szemben az álmokkal-, a rajzok állandósága által a páciens szembesülhet 

konfliktusaival, s a terápia során újabb belátásokat szerezhet. Az állandóság Jakab által 

elfogadott előnyei mellett inkább a jelentés történetiségére hívom fel a figyelmet. A 

terápia haladása, a terápiás kapcsolat változása, és az idő múlása során az egyes rajzok 

jelentése változik, eddig nem volt, új, közösen alkotott jelentések születnek, melyek 

mégis folytonosságot nyújtanak.

A pszichodinamika megértése mellett az anya-gyermek rajzok a megértés dialogikus- 

teremtő jellegét erősítik. Témájuknál és nonverbális jellegüknél fogva a korai kapcsolati 

viszonyokat mozgathatják meg, és a dialogikus jelentésadás révén -a  korai anya

gyermek kapcsolat során megvalósuló- közös jelentésadási folyamatok reparációját 

segíthetik elő, hozzájárulva a „reparatív anyaság” megszületéséhez.

Hogy milyen mély félelmeket mobilizál az anya-gyermek rajz instrukciója, az a 

következő két rajzon látható. Fiatal szkizofrén férfi rajzolta a következő ember (2. 

Ábra) és anya-gyermek rajzot (3. Ábra). A két rajz elkészülte közt másodpercek teltek 

csupán el, mégis látható a köztük levő színvonalbeli különbség. A páciens emberrajza 

jól szerkesztett, részletes, jó színvonalú rajz. Mikor az anya-gyermek rajz elkészítésére 

került sor a páciens megijedt, és azt mondta: „Ez a legnehezebb... Nem is tudom, hogy 

tartsam a papírt, átlósan? Mekkora legyen a gyermek? Pólyás, néhány hónapos, az anya 

huszonöt. Az anya szép, csak agyara lett és lehet hogy a csecsemő is gonosz. Ellenséges 

a viszonyuk. Az anya azt mondta, törődni kell a gyermekkel, annak meg fáj a törődés. A 

keresztények szerint az ember úgy születik, hogy gonosz. Nem tudok elvonatkoztatni 

ettől. Bármely pillanatban leharaphatja a nyakát. A gyermek nem tud védekezni, de az ő 

száján is látszik a gonoszság, de egyik sem tudja magáról.”



41



A különböző fázisokban készülő rajzok közti eltéréseket példázza a következő pár rajz
A

(4., 5., 6. Ábra). A rajzok egy huszonhat éves szkizofrén férfi alkotásai. Az első rajz (4. 

Ábra) elkészültekor akut pszichotikus fázisban volt, paranoid üldöztetéses 

téveszmékkel volt tele, gyanakvó és bizalmatlan hangulatban. A rajzról a következőket 

mondta: “Anya, mellről eteti a fiát. Se az anyának, se a gyermeknek nincsen szája, mert 

a tejtáplálás szakaszában van.”

A pálcikaanya és a pálcikagyermek az akut fázis regressziójára, gátoltságára, valamint a 

félelemkeltő, túlterhelő feladatra, és az ellenállásra utalhat. Láthatjuk, hogy a gyermek 

az anya mellén csüngve lebeg a levegőben, a mellhez kapcsolódik, de nem a kezével és 

nem is a szájával, hanem valamiféle mitikus, belső, egymásba átfolyó kötelékkel, a 

‘tejtáplálással’. A két alak csak a mitikus szopás által kapcsolódik egymáshoz.

4. Ábra
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A téma hasonló az egy héttel később készült rajzon (5. Ábra) is. Ekkor a páciens 

pszichotikus tünetei csillapodtak, gyanakvása és félelme víilamelyest csökkent. A rajzon 

egy szopó gyermek látható furcsa, inverz pozicióban, ahogy el akarja érni anyját. Az 

anya teste aránytalan, mellei kissé lent helyezkednek el. Anya és gyermeke a gyermek 

száján vannak kapcsolatban egy kis közvetítőn keresztül, melyről a páciens nem tudta 

megmondani, hogy micsoda. Erről a rajzról csak annyit mondott, hogy “ez egy 

absztrakció.”

5. Ábra

Az egy évvel későb készült rajz (6. Ábra) idején ugyanez a férfi beteg ambuláns kezelés 

alatt állt, kompenzált állapotban, s egyetemi tanulmányokat folyatott. A rajzról a 

következőket mondta: “Anya szereti a gyermeket...hogy a gyermek mit érez nem 

tudom... régen volt.” Láthatjuk, hogy ez egy bizarrériáktól mentes, arányos rajz.
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6. Ábra

Annak illusztrációjaként, hogy bizonyos esetkben fontos az anya-gyermek rajzon kívül 

hangsúlyozottan anya-csecsemő rajz elkészítését is kérni, álljon itt a következő pár rajz. 

Krónikus szkizofrén középkorú férfi, akut pszichotikus fázisban rajzolta a következő két 

rajzot. Az anya-gyermek rajzról (7. Ábra) a következőt mondta: “Az anyának hosszú 

haja van, itt az arca, itt a két szeme, szája, orra, babakocsit tol a kezével, itt a kereke.... 

A gyermek egy egy kilós óriásbébi.”
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7. Ábra

Az ugyanekkor készült anya-csecsemő rajzáról (8. Ábra) ezt mondta: “Az anyának szép 

haja van...engem elcseréltek egy malacért, nincs is csecsemő, az egész egy kismalac. Én 

hülye vagyok.”
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Láthatjuk, hogy a két rajz (7., 8. Ábra) térkezelése hasonló; az anya arca a kép bal

oldalán, fején a haj szintén a bal oldalon tömörülve helyezkedik el. Az anya karja(?) a

hajas oldallal ellenkező oldalon van, szinte a haj hiányát kitöltve, furcsa egyensúlyt adva

a képnek. Utalok arra, hogy a klasszikus rajzelemzés szerint a haj és a kezek a

kötődéssel hozhatóak kapcsolatba.
/

Mindkét rajz (7., 8. Ábra) asszimetrikus és torz. Akár valamiféle szimbiózisra is 

gondolhatunk általuk. Bár az anya arca, és a gyermeket szimbolizáló babakocsi és malac 

bizonyos szinten elkülönült, maga a struktúra egyetlen egészet alkot, a két szereplő 

érintkezik és kölcsönösen függ egymástól. Az anya arcát a gyermek testét helyettesítő 

babakocsi, illetve malac egészíti ki, ezáltal az anya teste eggyé válik -  a talán őt magát, 

talán a gyermeket- helyettesítőkkel. A gyermek konkrétan egyik rajzon sem jelenik 

meg.

A ‘kismalacra kicserélt csecsemő’ eszünkbe juttathatja a néprajzból jól ismert ‘elcserélt- 

gyermek’ motívumot, amely azon a hiedelmen alapszik, hogy az ördög éjszaka elcseréli 

a saját gyermeket egy idegenre gyermekre.

A következő rajz (9. Ábra) krónikus szkizofrén férfi rajza, javuló fázisban . Hetekkel e 

rajz elkészülte előtt többször is elutasította a rajzolást. Erről a rajzról azt mondta: “Az 

anya keze nem éri el a gyermek kezét, ami kinyúlik a kocsiból. Az anya egy nőstény 

ördög, jó a feneke, itt a mellbimbója.”

A rajz központi része -az egymás felé nyúló kezek- az interszubjektivitásról alkotott 

elképzeléseim relevanciáját szimbolizálja. Heidegger szavaival szólva, talán e rajz 

közelében talán “hirtelen máshol lettünk”, ez a rajz “valamit megnyitott” mindannyiunk, 

így a beteg és a terepauta számára is.
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9. Ábra

Stem szerint hasonlóan ahhoz, ahogyan az anyák a csecsemők belső világához közel 

kerülnek, a terepautáknak is ezt kell tenniük pácienseikkel: “Nemcsak annak van 

értelme, hogy megértjük a pácienst, már abban az értelemben, hogy mit miért tesz. Meg 

kell próbálnunk elérni ahhoz is, hogy mit él át. S ha ez sikerült, a munka kilencven 

százaléka kész. Úgyhogy meg kell találnunk minden lehetséges eszközt (kiemelés tőlem, 

L.K.) ahhoz, hogy közelébe érhessünk és megoszthassuk élményeiket, s tudassuk velük, 

hogy éppen ezt tesszük.” (Stem, idézi Borsiad, 1998, 359.).

Reményeim szerint az anya-gyermek rajz olyan eszköz, mely elősegítheti egy olyan kép, 

metafora felbukkanását melyben összesűrűsödnek a korai torzult erővonalak. A rajzok 

megszületésük és a dialógikus jelentéskonstmálás révén olyan pszichoterápiás segítséget 

nyújthatnak, melynek során a folyamatosan aktiválható sérült self-érzetek 

korrigálódhatnak, a fenyegető szimbólumok megszelídülhetnek.
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II. A KÉSEI FERENCZI-ÍRÁSOK ÉS AZ 

INTERSZUBJEKTIVITÁS-ELMÉLETEK NÉHÁNY

VONATKOZÁSA

Bevezetés

Mára már közismert tény, hogy Ferenczi gondolatai tanulmányai, előadásai és egyes 

analizáltjai révén milyen megtermékenyítő módon hatottak a pszichoanalízis 

fejlődésére.

A dolgozat ezen részének célja ennek fényében lehetséges találkozási pontokat találni a 

Ferenczi kései írásainak alapgondolatai és a kortárs fejlődéselméletek (D. Stern, P. 

Fónagy, M. Target) egyes tézisei között.

Kései írásokon az 1928/1929 utáni időszak tanulmányait értem, egybehangzóan több 

Ferenczi kutató, például Frankéi (1998) kronologizálásával.

Jelen dolgozat nem tűzheti ki céljául a teljes kései Ferenczi munkásság elemzését, így 

annak csupán bizonyos elemeit vizsgálom. Vizsgálódásom tehát nem terjed ki Ferenczi 

összes kései írására, illetve azoknak minden vetületére. Ferenczi kései írásainak általam 

olyan kulcsfogalomnak értékelt fogídmait elemzem -  mint a „teratoma”, „bölcs 

csecsemő”, „progresszív menekülés”, „Orpha”, a „mimikri”, „teratóma” és a „medúza” 

metafora, a „szárazdajka-ügy”, és a „katonadolog”-, amelyek véleményem szerint 

leképezik Ferenczi gondolatainak lényegét és a kurrens interszubjektivitást hangsúlyozó 

fejlődéselméletek számára is relevánsak lehetnek. Kitérek ezenkívül továbbá a Klinikai 

napló úgynevezett főtémáinak -a  traumának, a fragmentációnak, a kölcsönös 

analízisnek- az elemzésére is. Külön hangsúlyt helyezek a nyelvzavar koncepció 

lehetséges értelmezéseire; a lefordíthatóság, átjárhatóság, idegenség-megoszthatóság, 

közös jelentések mentén szerveződő valóságok konstruálásának értelmében.
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A nyelvzavar-elméletet nem kizárólag a szexuális bántalmazással kapcsolom össze, 

hanem -  Ferenczi egyéb kései írásaira és a Klinikai naplóm is alapozva-, a bifázisos 

trauma-elmélet szélesebb körű értelmezésével, valamint azzal, hogy hogyan válik a 

kezdetben külső -interperszonális- nyelvzavar belsővé, intraperszonálissá, vagyis 

milyen folyamatok eredménye lesz az, hogy ’belül van a nyelvzavar’, ‘belül van a 

zűrzavar’.

Mindenekelőtt előre bocsátom, hogy nehéz és bizonyos tudományelméleti problémákat 

is felvető vállalkozás Ferenczi poétikai, szimbolikus természetű nyelvén 

megfogalmazott gondolatokat összevetni egy kísérleti adatokon nyugvó tudomány -  a 

kísérleti csecsemőmegfigyelés és a kötődéselmélet- eredményeivel. Ferenczi 

nyelvezete, mely “a természettudományos, a hermeneutikai és a narratív nyelv sajátos 

keveredése” (Hárs, 2000, 5.) és az empirikus tudomány nyelvezete igen eltérő, 

ezenkívül eltérő irányokat és absztrakciós szinteket is jelöl meg. Mindezt nehezíti az a 

tény is, hogy Ferenczi bizonyos kései írásai -különösen a Napló és a ‘Töredékek és 

jegyzetek’-  erősen fragmentált, sokak által ön-analízisnek, vagy éppen Freudnak írt 

üzenetnek (Floffer, 2002) tartott szubjektív szövegek, személyes utalásokkal, időnkénti 

belső ellentmondásokkal. Ezeknek a fragmentumoknak egy része zseniális újdonságokat 

jelent és az utókortól igazolást nyert. Más részük azonban -mint például a kölcsönös 

analízis- nem igazolódott be, és kívül esik a jelenleg elfogadott pszichoanalízis és 

fejlődéslélektan területén.

Manapság Ferenczi-reneszánszról szokás beszélni, hiszen Ferenczi zseniális sejtései és 

feltevései, mondhatnánk, “abszolút lelki hallása” (Bánfalvi, 2000) révén írásaiban 

számos, ma oly népszerű elmélet gyökere bújik meg -  mint például a konténer, a 

holding, az “elég jó anya”, az áttétel-viszontáttétel, a kölcsönösség -, melyek a 

Budapesti Iskolához tartozó analitikusok révén éltek tovább, és átszivárogva a 

tárgykapcsolat-elmélet, a self-pszichológia és az interperszonális pszichiátria 

szellemiségét gazdagították. Pfitzner így ír erről: “Ferenczi évtizedekre terjedő 

mellőzését ismerjük. De gondolatai búvópatakként hatnak. Közvetlen tanítványai, mint
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Hermann és Bálint mellett sok más szerző is merít Ferencziből, sokszor elhallgatva a 

forrást. Melanie Klein, Margaret Mahler, de Winnicott, Masud Khan és sokan mások is 

Kohutig, Ferenczi befolyása alatt írnak le traumatikus jelenségeket a gyermek korai 

fejlődésében.”(Pfitzner, 1996, 84.). Bálint Mihály Ferenczi halálának tizenötödik 

évfordulóján a Brit Pszichoanalitikus Egyesület 1948. május 5-i ülésén elhangzott 

Emlékbeszédében így fogalmaz: “Ferenczit ... csodálták ugyan termékenységéért, friss 

és eredeti gondolataiért, de szinte soha nem értették meg, sőt gyakran teljesen 

félreértették. Ritkán tanulmányozták behatóan, ritkán idézték pontosan, és gyakran 

bírálták, ráadásul nem egyszer indokolatlanul. Több gondolatát később újra felfedezték 

és az érdemeket a második ‘felfedező’ aratta le. . . .  Az iránta érzett csodálatba mindig 

keveredett valamiféle burkolt gyanakvás. Ahogy múltak az évek, e kettősség csak 

fokozódott, és bár sok barátja volt világszerte, szinte teljes magányban halt meg. . . 

“(Bálint, 1999, 180.)

50



II/l. A kiszolgáltatott csecsemő -  a bifázisos trauma koncepció

A következőkben azt elemzem, hogy az interszubjektív self-elméletek szerint már nem 

eleve passzív és kiszolgáltatott lénynek tartott kompetens csecsemő a hatalmi-, és 

függőségi viszonyokon15 keresztül hogyan válhat mégis kiszolgáltatottá, esetleg 

alávetetté.

A “kompetens csecsemő” széles kérdésköréből ennek megfelelően jelen esetben az 

interszubjektivitás kérdését, annak is egy speciális vetületét emelem ki, olyan fogalmak 

segítségével, mint a kölcsönösség, érzelmi hangolódás (Stern, 1985), érzelmi illesztés, 

közös jelentések létrehozása (Sroufe, 1990), interszubjektív mező, kontextuális egység 

(Stolorow és mtsai, 1997).

A self interszubjektív eredete ma már egyértelmű, a korai anya-gyermek16 interakció 

adja meg az interszubjektivitás terének lehetőségét, és alapozza meg az arra való 

képességet is. A kapcsolatban rejlő szervező erő központi jelentőségű (Sroufe, 1990), az 

interakciók során, a “másikkal való együttlétek” milyenségének tapasztalatán alapulnak 

és szerveződnek a self- és tárgyreprezentációk, a kölcsönösen szerveződő, jelentéstelivé 

váló élmények és -  regulálódó -  affektusok alapján. A self strukturálódása olyan 

szervező elvek mentén történik, amelyek éppen az interakció során alakulnak, és 

amelyek által formát és jelentést nyernek a gyermeknek önmagáról és a másikról 

szerzett tapasztalatai.

A kompetens csecsemőt aktívnak, reagálónak és kezdeményezőnek írja le a tudományos 

kutatás. Kiszolgáltatottsága Ferenczinek a nyelvzavarral kapcsolatos elgondolásai és az 

interszubjektív fejlődéselméletek szerint a traumatizáció a “nem elég jó” szülő 

értelmező, definiáló önkényén és hatalmán keresztül a szülő belső világának és belső

15 Tisztában vagyok azzal, hogy a hatalmi-, függőségi viszonyokat, uralmi strukúrákat számos aspektusból 
szükséges vizsgálni. Ennek ellenére a dolgozatban a hatalmi viszonyoknak csupán egy speciális 
aspektusával, nevezetesen a szülői belső folyamatoknak való kiszolgáltatottsággal foglalkozom. így bár 
rendkívül fontos szempont lenne többek közt például a nemiség és a hatalom problémája, különösen a 
különböző nemű szülőknek való kiszolgáltatottság tekintetében, jelen esetben nem elemzem azokat.
16 A dolgozat során az egyszerűség kedvéért a “korai cznya-gyermek kapcsolat” terminust használom, de 
jelzem, hogy az anya szerepét az apa, illetve más gondozó személy -  a szakirodalomban elfogadott 
“caretaker” -  is betöltheti, a lényeg a kapcsolat milyenségében rejlik.
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folyamatainak való kiszolgáltatottságot jelenti. Hiszen a gyermek aktivitása és 

kezdeményezései nem légüres térben, hanem az adott anya belső világának és 

viselkedésének függvényében, annak relációjában váltódnak ki, és kettejük kapcsolata 

így szolgálja az -  adott környezet függvényében adaptív -  védekezések és szerveződési 

folyamatok létrejöttét.

Ferenczi “dupla sokként” “bifázisos traumatizációként” (Vida, 1996) jellemzi azt a 

folyamatot, amelynek során a szülői visszaélést a szülő tagadása s így a valóság átírása 

követi. Ferenczi szavaival: “...megköveteljük a gyermektől fiziológiai és pszichológiai 

tapasztalatainak negligálását”, (Ferenczi, 2000[1928], 120. -  kiemelés tőlem, L. K.) -  

valamint “A traumatikus egyedüllét, az apa tiltása és tiltó szándéka, és hogy az anya 

süketnek és vaknak tetteti magát, teszi leginkább traumatikussá, azaz lelket hasítóvá a 

támadást” (Ferenczi, 1996[1932], 198. -  kiemelés tőlem, L. K.).

Jelen dolgozat keretei között csak röviden utalok arra, hogy több szerző szerint ez az a 

pont, ahol Ferenczi és Lacan elmélete összekapcsolható.17

Ferenczi bifázisos trauma koncepciója és zseniális meglátása a traumatizáló “méltatlan, 

nem megértő, szeszélyes, tapintatlan sőt kegyetlen bánásmóddal”18 (Ferenczi, 

1982[1930], 403.) kapcsolatban utat nyitott az érzelmi bántalmazás, az érzelmi 

elhanyagolás és a korai anya-gyermek kapcsolat hangolódási zavarainak traumaként 

való konceptualizálásához (“empathic failure” -  Rachmann, 1997, 238.). Ferenczi 

szavaival: “...a gyermek halk jelzéseit nem veszik tudomásul vagy méltánytalanként 

visszautasítják” (Ferenczi, 1996[ 1932], 53. -  kiemelés tőlem, L. K.).

17 Lásd például, Lewis A. Kirschner tanulmányait. Mint a szerző kifejti, Ferenczi a traumát az 
interszubjektív viszonyulás mentén szemléli, a traumatizáció alap mozzanatát a felnőtt tagadásában, a 
jelentés és megnevezés hiányában és torzításában látja. Lacan a traumát a szimbolikus rend 
“széttöréséhez” kapcsolja, az alapkategóriák összekuszálódását, a gyermeknek a szimbolikus rendben 
szubjektumként való létezésének deperszonifikálását emeli ki. Lewis A. Kirschner Habermas gondolatait 
is segítségül hívja abban a tekintetben, hogy a traumatizált gyermek “nyelvileg inkompetenssé” válik 
abban a folyamatban, hogy tapasztalatait elhelyezze a jelentéssel teli interperszonális térben (Kirschner, 
1993,5.).

18 Ferenczi jellemzése erről a szülői bánásmódról eszünkbe juttathatja az attachmentkutatások során a 
Felnőtt Kötődési Interjú által meghatározott kiszámíthatalan, bejósolhatatlan szülői viselkedést (Main, 
1990).
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Ferenczi utalásai a nem megfelelően hangolódó, a korai kapcsolatok minőségét átható 

kapcsolati zavarokra nagyban összecseng az anya-gyermek kapcsolat és affektus- 

szerveződés mai elméleteivel. Az affektus-szerveződés mai elmélete szerint, a korabeli 

felfogással szemben -miszerint az intenzív, túlzottan intenzív vagyis traumatikus 

élmények az elsődlegesek a pszichikum fejlődésében -, a “csendesebb” 

“hétköznapibb”, vagyis a közepes, mérsékeltebb intenzitású érzelmek szervezik 

alapvetően a self szerkezetét (Demos, 1993). A csecsemő belső világának alakulásában 

nemcsak az a fontos, hogy az anya mit csinál, hanem ahogyan azt a mindennapi 

kapcsolat során csinálja, amilyen a gondoskodásának stílusa, “esztétikája” (Bollas, 

1987). A vitális affektusok mentén a kapcsolatról implicit, proceduráris, emlékeink 

lesznek, az idői és térbeli ritmus, intenzitás, és ezek destruktív, vagy koherenciát 

biztosító jellege az, aminek szervező szerepe van (Stern, 1985). Úgy tűnik, hogy a nagy 

intenzív traumák mellé felsorakoznak a “mikrotraumák”, melyek inkább a kapcsolat 

mindennapjait átszövő amodális jellemzők. Ferenczi kései írásaiban a trauma ezen 

hétköznapi, mindennapi folytonos jelenléte fellelhető -  a nyelvzavar, a szülői értelmező 

hatalomnak való alávetettség, megértés hiány és félreértés mentén. Ennek kapcsán 

Bókay (1997, 1998) Ferenczi “posztmodern személyiségfelfogását” elemzi, és kiemeli 

ezzel kapcsolatban a trauma folyamatos, létteremtő dialógikus voltát, szembeállítva azt 

a trauma monologikus keretben való modernista freudi felfogásával.

Lust (1999/a; 1999/b) a gyermek kiszolgáltatottságával kapcsolatban a destruktivitás 

alapelemeinek újratermelődését, a ’ mutáns autoritás’ szerepét, valamint a potenciális tér 

torzulását hangsúlyozza. Kiemeli, hogy “a traumatizáció összefügg a szubjektum 

passzivitásával, mozgásterének hatalmi viszonyok miatti beszűkülésével vagy éppen 

hiányával” (Lust, 1999/a, 76.).
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A „bölcs csecsemő”

Ferenczi kései írásaiból tudjuk, -  és ez a gondolat a modern traumaelméletek 

fragmentáció és disszociáció elméletével összecseng- hogy a trauma következtében az 

én kettéhasad; érzelmileg embrionálissá, intellektuálisan koraéretté válik. Ez a 

„progresszív értelmű menekülés” írja Ferenczi, amikor „az érzelmi élet eltűnik a 

tudatlanságban... az intelligencia hatalmas érzelem nélküli fejlődésen megy 

keresztül...ez a fejlődés nem más, mint alkalmazkodás... a trauma érzelmileg 

embrionálissá, intellektuálisan azonban bölccsé tette” (Ferenczi, 1932, [1996], 206.). A 

koravén, irreális elvárásoknak megfelelő, látszólag érett gyermekek -  a bölcs 

csecsemők- bölcsessége a traumához való aoutoplasztikus alkalmazkodás, mimikri, 

védekezés eredménye.

Ki is ez az intellektuálisan oly fejlett bölcs csecsemő? A bölcs csecsemő álmát a 

Felnőttek „gyermekanalízise” című írásban találhatjuk meg: „Olyan álmok ezek, 

amelyekben egy éppen megszületett gyermek, vagy csecsemő a bölcsőben hirtelen 

beszélni kezd, és a szülőknek vagy más felnőtteknek bölcs tanácsokat osztogat. . . Nos 

egy esetemben -folytatja Ferenczi- a boldogtalan gyermek értelme ...külön személy 

gyanánt generálta magát, akinek az volt a föladata, hogy egy csaknem halálosan sérült 

gyermeknek gyors segélyt nyújtson” (Ferenczi, 1931, [1982], 424.)19.

„Bölcs csecsemő” -  „Kompetens csecsemő”

A kései Ferenczi írások és a csecsemőkutatások eredményei közti további érdekes 

hasonlóság az, hogy a gyermek a rendből halad a káosz felé, egy integrált állapotból a 

dezintegráció irányába, hasadások, csúszások, traumák, nyelvzavar és meg nem értések 

mentén. A csecsemőkutatások nyomán születő fejlődéselméletek szerint a kompetens

19 Röviden utalok Judith Vida (2001) radikálisan új értelmezésére Ferenczi “bölcs csecsemő” és 
traumakoncepcióját illetően. Vida szerint a “bölcs csecsemő” koncepció -  a legtöbb Ferenczi-kutató által 
elhanyagolt -  kulcsmozzanata a csecsemő erőfeszítése, hogy a körülötte levő felnőtt világgal 
kommunikáljon, és azzal így lépjen kapcsolatba.
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csecsemő a világot vitális affektusai révén globálisan, amodális tapasztalatok mentén, 

annak teljességében tapasztalja. Ferenczi erről így ír: “...a gyermeki személyiség 

érintkezése a világegyetemmel -  és ezzel együtt az érzékenysége sokkal nagyobb mint a 

már kikristályosodott felnőtté (...) ebben a korai állapotban már az egész személyiség 

rezonál a környezetre...” (Ferenczi, 1996[1932], 100.), . .a gyermek még közelebb van

ehhez az univerzális érzéshez... mindent tud... bizonyára még sokkal inkább mint a 

felnőttek” (uo., 164.). A tudós csecsemő és a kompetens csecsemő képe kerül itt egy 

pillanatra fedésbe: “Kapcsolódás a »tudós csecsemőket megjelenítő különös 

álomképekhez (...) a ‘Wise-Baby’ bámulatra méltó ösztönével mindazt, ami széthullott 

és őrült, befogadja ugyan mint valami ráerőszakolt dolgot, de saját személyét kezdettől 

elkülöníti az abnormálistól.” (uo., 101.), “A gyermek az egyetlen értelmes lény az őrült 

világban” (uo., 178.). Ez a teljesség a trauma és a félreértés, a valóság

egészlegességének átírása által bomlik meg. A trauma: félrevezetődés. “Minden 

zavarodottság ősképe: nem tudni hányadán állunk egy személy vagy egy helyzet 

megbízhatóságát illetően. Ilyenkor »megtévesztettek vagyunk«...” (uo., 74.).

Marianne Borsiad (1998), aki az interszubjektivitást mint a kötődés terét, és mint 

képességet tartja számon ezzel kapcsolatban így fogalmaz: “A csecsemő nem 

önmagától, hanem a másik miatt válik differenciálatlanságában megzavarttá” (Borsiad, 

1998, 357.). Itt a “differenciálatlanság” nem a tradicionális szimbiotikus csecsemőre, 

hanem a világot egységében, amodális vonások mentén érzékelő kompetens csecsemőre 

vonatkozik. Ebből a differenciálatlanságból éppen az interszubjektív kapcsolat röpít az 

izoláció és belső üresség, vagy a koherens létezés felé.
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II/2. Katonadolog -  (mi) a katona dolga -  trauma mint

értelmezés

A következő oldalakon a szülői hatalomnak való kiszolgáltatottság folyamatát a 

“katonadolog” terminus Ferenczi-féle értelmében elemzem.

Köztudott, hogy Ferenczi nem magyarul írta kései műveinek nagy részét, így a Klinikai 

naplót sem. Mégis, a “katonadolog” terminust a német szövegben is magyarul 

használja, és a későbbi fordítások is az eredeti magyar kifejezést alkalmazzák, 

kiegészítve azt a lábjegyzetben annak fordításával és magyarázatával. (A Klinikai napló 

angol fordítói -  Bálint Mihály és Nicola Zarday Jackson -  például ekképpen fordítják és 

magyarázzák e terminust: “Soldiers can take it -  a fundamental concept in the education 

of children in Hungary” -  Clinical Diary, 31. January, 1932 [Ferenczi, 1988/1932]).

Érdekes kérdéseket vet fel a tény, hogy a többnyelvű családban felnőtt Ferenczi 

(Mészáros, 1999) a német szöveg írása közben bizonyos kifejezéseket magyarul 

használ. Feltehetjük a kérdést, vajon van-e, és ha igen, akkor mi ezeknek a szavaknak a 

többletjelentése számára? Köthetőek-e esetleg inkább az apa, vagy inkább az anya 

nyelvéhez? Jelen esetben -  az inkább maszkulin, Lacanra (idézi Füzesséry, 1993) utalva 

talán az “Apa nevéhez és neméhez” köthető -  katonadolog kifejezés vonatkozásában 

vethetünk fel néhány gondolatot, azt vizsgálva, hogy vajon mi a -  részben -  kulturálisan 

meghatározott közös jelentése ennek a szónak.

Ferenczi többnyelvű családban nőtt fel, az életéről szóló írások (lásd, többek közt Erős, 

2001; Harmat, 1994) megegyeznek abban, hogy anyja Bécsben nőtt fel, apja pedig 

szülővárosából, Krakkóból valószínűleg a növekvő antiszemitizmus miatt jött -  vagy 

inkább menekült -  Magyarországra. Ahogyan az Erős (2001) könyvéből kiderül, apja 

katonaként (81. honvéd zászlóalj) csatlakozott az 1848/49-es szabadságharchoz, 

Világos után pedig bujdosni kényszerült, majd Miskolcon az első magyar nyelven író, a 

szabadságharc ügye mellett elkötelezett zsidó költő, Heilprin Mihály
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könyvkereskedésében dolgozott. Heilprin emigrációja után ő lett a könyvkereskedés 

tulajdonosa, amely az “alakuló magyar nyelvű könyvszakma fontos műhelye... és a 

város kulturális életének... centruma lett”, és ahol például többek között Tompa Mihály 

műveit is kiadta (Erős, 2001, 51.). Meggyőződéses demokrata volt, aki a magyarsághoz 

való asszimiláció jegyében változtatta Fraenkel nevét előbb Ferencire, majd Ferenczire 

(Harmat, 1994). Sándor fia még Fraenkelként látta meg a napvilágot.

A már felnőtt, orvos Ferenczi Sándor katonaorvosként tevékenykedett az első 

világháborúban, ahol a háború okozta traumákkal, lelki sérüléseket szenvedett 

katonákkal kezdett foglalkozni. Ebben a témában az V. nemzetközi pszichoanalitikus 

kongresszuson tartott 1918-ban előadást “A háborús neurózisok pszichoanalízise” 

címmel.

Ebből a rövid kitekintésből két kibomló tematikai szálra szeretném felhívni a figyelmet. 

Egyrészt a megértés, a nyelv, a le- és átfordíthatóság kérdésére, amely a későbbi 

Ferenczi-művekben mint “nyelvzavar” probléma csúcsosodott ki, másrészt pedig a 

trauma problémájára. Két olyan téma, amely Ferenczi munkásságának alapját képezi, s 

amelyek a “bifázisos trauma-koncepcióban” összeérnek.

A “katonadolog” terminus kulturálisan meghatározott közös jelentésének

vonatkozásában csak annyit emelek ki, hogy a magyar történelem során az anyaföldért 

és a szabadságért vívott harcok nagy részét leverték. A magyar katonák a történelem 

során nemegyszer idegen hatalom és akarat katonái voltak,20 akik nem mindig önként 

vonultak a hadseregbe, inkább vitték őket. így a “katonadolog”, “katonasors” 

nemegyszer az izolált, idegen hatalomnak kiszolgáltatott, elnyomott-lázadó, bujdosó 

fogalmakkal kapcsolódik össze. Ezért úgy gondolom, hogy a “katonadolog ” terminus 

egyrészt a külső-belső hatalmi viszonyoknak kiszolgáltatott, mindent kibíró, másrészt 

az ez ellen lázadó, törékeny szubjektum létezésmódjának szimbóluma.

20 Az elrabolt gyermekekből a legharcosabb katonákká váló janicsárokról nem is szólva.

57



Ferenczi a “katonadolog ” terminust a “bifázisos trauma-koncepcióhoz” és a traumának 

“morális sokként” való értelmezéséhez kapcsolja. Eszerint a traumatizáló mozzanat a 

szülői tagadás és értelmező önkény. A gyermek tapasztalatainak, belső élményeinek -  

esetleges fájdalmának -  katonadologként való értelmezése is válhat traumatizáló 

aktussá. “A szülők elfojtásterápiát alkalmaznak... »semmiség az egész« ... »nem történt 

semmi« ... »ne gondolj rá többet«... »katonadolog«,, (Ferenczi, 1996[1932], 53.), 

“ ...megfélemlítés, ráerőszakolt idegen akarat” (uo., 46.). Véleményem szerint ez a 

gondolat nagyban összecseng az interszubjektív self-elméletek azon tézisével, mely 

szerint a korai anya-gyermek interakciók során a jelentést kapó belső tartalmak, a 

közösen konstruálódó jelentések azok, amelyek alapvetően meghatározzák a self 

szerkezetét. A “nem elég jó szülő” értelmező önkényének való kiszolgáltatottság 

következtében olyan kép alakulhat ki a valóságról, melynek nincs köze a gyermek valós 

belső élményeihez, vagy csak torzulva utal azokra. Ez a folyamat összefügg a torzult 

selfreprezentációs struktúrák, a “hamis self’ (Winnicott, 1999) és a “meglopott self’ 

(Schibbye, idézi Borsiad, 1998) kialakulásával, a deviáns szülői tükrözési, és a 

valóságtorzító védekezési mechanizmusokon keresztül (Stern, 1995; Target, 1998; 

Fónagy, 1997; Gergely és Watson, 1998). Ebben a preverbális és -  részben nonverbális 

eszközű -  folyamatban a “korai kapcsolat stílusa” (Bollas, 1987), a vitális affektusokon 

keresztül az idői, térbeli ritmus stb. (Stem, 1985), továbbá az anya hangja, teste, 

gesztusai, stílusa, valójában az anya nyelve is, amely az interszubjektív kapcsolatukon 

keresztül a gyermek anyanyelvének részévé válik.

Nézzük meg közelebbről ezt a folyamatot Stem (1985, 1995), Gergely (1993, 1995), 

Fónagy (1997) Target (1998), Borsiad (1998) elméletével, s kapcsoljuk össze Ferenczi 

gondolataival.

Stern (1985, 1995) kiemeli, hogy bizonyos esetekben az anya “elhibázhatja” a 

hangolódást, mégpedig úgy, hogy rosszul dekódolja a gyermek érzelmi állapotát, vagy 

nem tud a gyermek érzelmi állapotával összeillő belső állapotot találni magában. 

Gergely és Watson (1998) szociális biofeedback modellje elkülönít kétféle deviáns 

tükrözési stílust, amelyek a metareprezentációk és a regulációs képességek alakulásában 

döntő szerepet játszanak. Elméletük szerint abban az esetben, ha az anya saját belső
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konfliktusaival és érzelmeivel van elárasztva, az érzelmi tükrözés kongruens, de 

jelöletlen, akkor a csecsemő saját belső érzelmi állapotát a szülőre és nem önmagára 

fogja vonatkoztatni, metareprezentációi, így érzelemregulációs képessége sérül, és a 

szülői tükrözés, nem hogy csökkenti, éppen ellenkezőleg, növeli a negatív affektusokat, 

tehát inkább traumatizációt eredményez. Gergely (1995) szerint ez a fajta tükrözés a 

projektív identifikáció alapjait képezheti. A másik esetben, ha az anya tévesen dekódolja 

a gyermek belső állapotait, a tükrözés jelölt, de inkongruens. Ebben az esetben a 

csecsemő az anya által eltorzított, hamis érzelmet fogja magának tulajdonítani, 

metareprezentációi torzulnak, és idegen selfreprezentáció köré fog szerveződni 

identitása. A gyermek kénytelen önmagának tulajdonítani, és így magába fogadni tőle 

idegen állapotokat úgy, mint saját belső tartalmakat (Target, 1998). Gergely és Watson 

(1998) kiemeli, hogy ez a folyamat fontos szerepet játszhat a Winnicott-féle hamis self 

kialakulásában. Abban az esetben, ha az anya arcán megjelenő érzelem kongruens, de 

nem jelölt, a gyermek az anya arcán megjelenő érzelmet nem önmagára vonatkoztatja, 

hanem azt az anyának tulajdonítja és nem építi fel “saját affektív állapotainak 

másodlagos szintű reprezentációját” (Gergely, 1995, 225. -  kiemelés tőlem L. K.). 

Eredményét tekintve hasonló eset áll fent abban az esetben is, ha az anya nem talál 

magában a gyermek állapotának megfelelő belső állapotot. Véleményem szerint a 

kongruens, jelöletlen deviáns szülői érzelemtükrözés, és az az eset, ha az anya azért nem 

tud hangolódni, illetve érzelmet tükrözni, mert nem talál magában egy, a gyermek belső 

állapotának megfelelő állapotot, hozzájárulhat a “meglopott self’ (Schibbye, idézi 

Borsiad, 1998) kialakulásához. Ebben az esetben a gyermek “érzelmileg megfosztatik”; 

azon érzései és állapotai, amelyek az ő számára valóságosak, de az anya által valami 

miatt nem elérhetőek -  esetleg túlságosan fenyegetőek vagy ijesztőek, esetleg olyan 

érzések vagy állapotok, amelyek ellen katonaként védekezni vagy harcolni kell -, nem 

válnak a megosztható közös valóság részesévé; a gyermek pedig megfosztatik saját 

legitim belső érzéseitől. Marienne Borsiad (1998) erre a folyamatra hozott példái 

emlékeztetnek Ferenczi Felnőttek gyermekanalízise c. írásának egyes részeire. Borstad 

példái: “az efféle mondattöredékek...»nem is így érzed« ... »nem is vagy fáradt«”. 

Ferenczi pedig így ír: “Az állítás... hogy »nem történt semmi«, »nem tesz semmit«,
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vagy talán verés, szidalom... gyakran ezek teszik specifikusan kórokozóvá a traumát.” 

(Ferenczi, 1982[1931], 427.).

“A szülők... elfojtásterápiát alkalmaznak...»semmiség az egész«, »nem történt semmi«, 

»ne gondolj rá többet«, »katonadolog«... Ezeket... agyonhallgatják, visszautasítják” 

(Ferenczi, 1996[1932], 53.), “katonadolognak nevezik ki, és így olyan heroizmust 

követelnek, amihez a gyermek nem érett... vagy agyonhallgatással reagálnak, és ekkor a 

gyermek oly tudatlanná is válik, mint amilyen tudáspalást olást követeltek tőle” 

(Ferenczi, 1982[ 1934], 442. -  kiemelés tőlem L. K.). A “katonadolog” terminust ma is 

gyakran hallhatjuk a nevelés során. De hát mi is a katona dolga? Védekezés? Támadás? 

A status quo fenntartása? Önvédelem? Kinek a védelme, ki, mi elől? Védelemből 

induló támadás? Ki az “ellenség”?

A “katonadolog” terminus mint minősítés szolgálhatja egyrészt a self védelmét, 

hangolódó szülői viselkedés esetén részese lehet az érzelemreguláció, a félelem 

csillapítás folyamatának. Ugyanakkor a szülői elfojtás és tagadás eszköze is lehet, 

“megfélemlítés, ráerőszakolt idegen akarat” (Ferenczi, 1996[1932], 46.). Morális 

megrázkódtatás -  írja Ferenczi - , “...cselekvésnek, vagy emóciónak állandó 

kikényszerítése az élvezeti irány ellen, vagy élvezetes törekvések állandó elnyomása is” 

(Ferenczi, 1982[1934], 440. -  kiemelés tőlem, L. K.). Ilyen esetekben hamisan túlzott 

heroizmust, vagy a valós érzésektől megfosztva agyonhallgatást követelnek a 

gyermektől. Ez pedig hozzájárulhat a -  gyermek valós élményeitől eltérő -, hamis, 

torzított kép kialakulásához.

Abba az esetben, ha a gyermek nem talál saját lelkiállapotának megfelelő képet anyja 

tudatában, akkor az anya -  valószínűleg védekezésként működő -  speciális definiáló 

hatalmának kiszolgáltatva megfosztatik saját belső élményeinek felismerésétől és 

definiálásától, selfje sérülékeny, törékeny és “fenomenológiailag üres” lesz (Fónagy, 

1997). Vagyis a descartes-i “gondolkodom, tehát vagyok” tétel mellé a “gondolkodnak 

rólam, tehát vagyok” tétel is csatlakozik (Fónagy, uo.). Véleményem szerint Ferenczi 

zseniális feltevése ezzel kapcsolatban a tartalmazás, sőt talán a mentalizáció, és a 

reílektív self előfutárának is tekinthető: “A személyiség (saját méret, alak, érték)
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érzékelése a környezet elismerésének termékeként... lennie kell egy olyan ölelésnek, 

ami az egész embert beburkolj a... az embernek önmagának valóban létező, értékes -  

meghatározott mérettel, alakkal és jelentőséggel bíró -  entitásként való elismerése és 

érvényesítése csak akkor valósul meg, ha a környezet pozitív érdeklődése, mondjuk úgy, 

libidója, mintegy kívülről gyakorolt nyomással biztosítja eme személyiségforma 

állandóságát.” (Ferenczi, 1996[1932], 142. -  kiemelés tőlem, L. K.).

“Hoppá!”

“...nem kellett beszélnem, kiteregettem a 

gondolataimat az agyában, mint egy lepedőt”. 

Jane Campion: A zongoralecke

A fejlődéslélektani kutatások, az evolúciós pszichológia eredményei alapján ma már 

egyértelmű, hogy a “kompetens csecsemő” veleszületetten képes érzelemkifejezésre és 

belső állapotainak viselkedéses megjelenítésére. Az ‘anyai közvetítés segítségével 

jelentést kapó, és így valósággá váló belső tartalmak’ gondolatot az érzelmi tükrözés és 

érzelmi hangolódás (Stem, 1985) reprezentációépítő funkciójának (Gergely, 1996) 

keretében értelmezem, és kapcsolom össze a jelentésadási folyamat értelmező 

aspektusával.

A (külső-belső) események, történések jelentése a megosztható közös valóság részeként 

az interszubjektív kapcsolat során konstruálódik. Az élmények a kapcsolaton belül 

nyerik el jelentésüket, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a jelentés a kapcsolat 

függvényében alakul, “a jelentés... mindig interszubjektív” (Péley, 2000, 297.). így a 

gyermek belső élményei az anyával való kapcsolaton keresztül, az anya közvetítésével 

és értelmezésével nyernek jelentést, ebben az értelemben mondhatjuk azt, hogy így 

válnak valóságossá. A gyermek belső élményeit -  részben -  az anya félelmei, vágyai,
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fel-, vagy fel nem ismert érzései, belső állapotai rajzolják ki.21 “Ez azt foglalja magában, 

hogy nemcsak a saját tudatunkban reprezentáljuk a világot (megtöltjük jelentéssel), 

hanem szinte különös érzékenységgel válaszolunk arra a módra, ahogy a világ a mások 

tudatában reprezentálódik” (Péley, 2000, 289.). Ez különösen jelentőssé válik az anya

gyermek interszubjektív kapcsolódás során, a megosztott és regulálódó érzelmek és a 

jelentést kapó közös valóság tekintetében.

Nézzük meg mindezt a “katonadolog” terminus vonatkozásában!

Vegyünk egy példát: a gyermek elesik. Vajon mi a szülő reakciója ebben az esetben? Ha 

csak annyit mond “katonadolog”,22 Ferenczit idézve “...elfojtásterápiát alkalmaznak: 

»semmiség az egész«, »nem történt semmi«, »ne gondolj rá többet«, »katonadolog«” 

(Ferenczi, 1996[1932], 53.), “...katonadolognak nevezik ki, és így olyan heroizmust 

követelnek, amihez a gyermek nem érett. Vagy agyonhallgatással reagálnak, és ekkor a 

gyermek oly tudatlanná is válik, mint amilyen tudáspalástolást követeltek tőle.” 

(Ferenczi, 1982[1934], 442.). Ha azonban a szülő a gyermek esését követően például azt 

mondja: “Hoppá!”23 (lásd részletesen Gergely, 1994), akkor leutánozza a gyermek 

viselkedésének amodális ingermintázatát, és a gyermek belső állapotát egy másik 

modalitásban visszatükrözi. Jelen esetben, a “hoppá!” kifejezés dinamikus-akusztikus 

mintázata leképezi a gyermek mozgásának -  egyensúlyvesztés-földet érés -  belső 

élményének dinamikus mintázatát (Gergely, 1994). A valódi illeszkedés és hangolódás 

nem a manifeszt viselkedés, hanem a belső állapotok megosztásának szintjén történik. 

Az anya ezáltal jelzi a gyermeknek, hogy érzi, érti, megosztja annak belső állapotát, és 

segít azokat monitorozni, kontrollálni és módosítani (Stern, 1985).

21 A kérdés adott: közösen konstruált jelentések , illetve az -  anya saját belső folyamatainak függvényében 
-  az értelmezés önkénye és hatalma által torzult kép születése. Az anya által “csak” egy-egy belső állapot 
eltorzítása -  pl. téves címkézés vagy hibás tükrözés -  által nem biztos, hogy csak az éppen adott belső 
tartalom jelentése torzul, hanem egy káoszelméleti, illetve nonlineáris rendszerelméleti keretben (lásd 
többek közt Coburn, 2000) úgy is mondhatnánk egész más kapcsolati röppályát, szerveződési mintázatot 
indít be például egy felfokozott belső állapot például lelkesedésként, vagy agresszióként való értelmezése.
22 Újra jelezem, hogy a “katonadolog” terminust az annulláló, a gyermeki érzéseket nem saját jogán vevő, 
azokat elhárító viszonyulásmód szimbólumaként használom, így természetesen nem szükséges hogy maga 
a “katonadolog” szó elhangozzék az általam elemzett folyamat során.
23 Az ötlet felvetéséért dr. Péley Bernadette-nek tartozom köszönettel.
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Nem egyszerűen utánzás történik, -  nem ül fenékre az anya maga is a gyermekkel 

hanem a gyermek belső állapotának megosztása, érzelmi tükrözése, és reprezentációs 

újraírása megy végbe (Gergely, 1994). Ezek mentén lesz képes a gyermek felismerni, 

azonosítani, jelentéssel feltölteni és kontrollálni saját belső élményeit. Éppen ezért 

fontos, hogy ebben a folyamatban az anya hogyan értelmezi a gyermek belső állapotát, 

és hogyan értelmezi magában a gyermek által keltett saját belső állapotait. Döntő 

fontosságú, hogy vajon a gyermek belső állapotai -  és az anya saját állapotai -  

biztonságosak, vagy éppen félelmetesek-e az anya saját tudata számára. Az anya 

érzéketlensége, védekezése, nem megfelelő hangolódása mögött az is meghúzódhat, 

hogy túlságosan fenyegetőnek minősíti a gyermek -egyszersmind azonban a saját- belső 

állapotát is, olyannak, amit annulálni vagy ami ellen katonaként harcolni, védekezni 

kell. Megtörténhet, hogy az anya számára a gyermek belső állapotai, vagy az anya saját 

-  a gyermek belső állapotai által keltett, megpendített -  belső állapotai túlságosan 

fenyegetőek. Ilyenkor lehetséges, hogy az anya úgy védekezik ezen belső állapotok 

felismerése és megélése ellen, hogy ezeket “katonadologként” értelmezi. Habár az anya 

saját szemszögéből ezzel a védekezéssel egyidejűleg a gyermeket is védi, valójában 

azonban éppen ily módon fosztja ki/meg magát és a gyermeket is, és járul hozzá a 

torzult self-reprezentációs struktúrák kialakulásához.

Ugyanakkor, természetesen, ha az érzelemhangolódás, a belső állapotok megosztása 

megtörténik, a “katonadolog” szó használata -  például a “hoppá” után -  az érzelem 

regulációs folyamatokat is szolgálhatja.

Amikor a medúza félve, hogy levágják a fejét ...”(Ferenczi)

Ferenczi a Klinikai napló bán többféle értelemben használja a “medúza” szót. Egyrészt, 

mint “jelly fish-t” (Ferenczi, 1932, [1996], 72.), vagyis mint a tengerben élő állatot, 

másrészt, mint a görög mitológia egyik szereplőjét. Habár a medúza, mint tengerben 

állat elemzése is rendkívüli érdekeséggel kecsegtet, különösen a világot teljességében 

tapasztaló, “ . . félig oldott állapotú. . . “(Ferenczi, 1932, [1996], 100.) gyermeki
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személyiség tekintetében, jelen dolgozatban inkább a görög mitológia Medusájára24 

helyezem a hangsúlyt.

Ennek megfelelően a ‘medúza-metaforát’ a gyermeknek a hatalmasabb felnőttnek való 

kiszolgáltatottságával, a védekezéséppen alkalmazott ‘mimikri-reakcióval’, az ezáltal 

kialakuló ‘maszkkal’, és a tükrözéssel hozom kapcsolatba. Ebben a keretben a medúza 

az a gyermek, aki “a bestiális támadónak [a felnőttnek], tükröt tartva” (Ferenczi, 1932, 

[1996], 184.), autoplasztikus alkalmazkodás által, a környezettel mimikrizálva 

védekezik.

Mielőtt rátérnék arra, hogy pontosan ki is Medusa, nézzük meg, hogy hogyan 

kapcsolódik a medúza „rémisztő arckifejezésével” való védekezése a felnőtt -az anya

védekezéseihez és tükrözési képességeihez.

A tükrözési funkciók torzulása, a nem megfelelő hangolódás mögött az anya saját 

védekezése húzódhat meg. Fónagy (1993) elemzi az elhárító mechanizmusok 

transzgenerációs mivoltát, azt a folyamatot, ahogy az anya saját elhárításai 

predeterminálják és szelektálják a gyermek strukturálódó védekezési formáit. Az anya 

védekezési módjai saját fejlődéstörténetéből, saját szüleivel való kapcsolatából erednek. 

Sok esetben, a gyermek belső állapotaira való nem megfelelő hangolódás, a tükrözési 

funkciók torzulása mögött az anya saját védekezése húzódik meg. Az anya így azért 

nem tud gyermekére hangolódni, mert maga is hárítja azt az érzést, amit a gyermek átél, 

és amire hangolódnia kellene. Abban ez esetben, ha a gyermek belső állapotai, illetve 

azok által az anyában megszólított és létrehozott belső állapotok nem biztonságosak, 

idegenek vagy fenyegetőek az anya számára, akkor ezen belső állapotok ellen neki 

magának is védekeznie kell, ami befolyásolja tükrözési, konténer és mentalizációs 

funkcióit. Ezek a mechanizmusok az interakciók reprezentációján keresztül az érzelem

regulációs folyamatok alakulásához, s ezen keresztül a self-struktúrálódás folyamatához 

kapcsolódnak.

24 Abban az esetben, ha a görög mitológiában szereplő Medusáról írok, a Kerényi-féle írásmódot; a 
“Medusát” használom, míg a Ferenczi-idézetekben a Ferenczi-féle írásmódot; a “medúzát” alkalmazom.
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A kapcsolatban a gyermek azt internalizálja, ahogy az anya az ő érzelmi állapotaira, 

illetve az általa az anyában keltett érzelmi szignálokra és belső állapotokra reagál. A 

gyermek érzelmi állapotainak hárítása, fel nem ismerése, hibás kódolása által az anya 

saját magát védi a hasonló belső állapotoktól való találkozás ellen. Felvethetjük, hogy 

mindezek során a gyermek anyja védekezéseinek internalizációja során végül is saját 

maga elutasításával azonosul. így szolgálja anyja védelmét, és védekezésként 

alkalmazkodik ehhez “bölcs csecsemő” módjára maga is. Vagyis ahhoz illeszkedik, 

ahogy az anya elhárítja őt. Ferenczi gondolata ezzel kapcsolatban a Klinikai naplóból: 

“Poszttraumás hatás: azonosulások (felettes-ének) saját élet helyett...azonosulás a 

gyűlölettel szemben” (Ferenczi, 1996[1932], 179.), “...elpusztulni a szeretetlenségben, 

vagy autoplasztikus alkalmazkodás révén hozzáidomulni a támadó vágyihoz, még a 

legrejtettebbekhez is: megnyugtatni őt... Azonosulás a gyűlölet és védekezés helyett.” 

(uo., 182. -  kiemelés tőlem, L. K.), “Félelemből való azonosulás: az embernek pontosan 

ismernie kell a veszélyes ellenfelet, minden rezdülését követnie kell, hogy magát meg 

tudja védeni tőle. Amikor a medúza félve, hogy levágják a fejét, rémisztő arckifejezést 

ölt, a bestiális támadónak tart tükröt, mintha azt mondaná: így nézel ki (kiemelés tőlem, 

L.K.).A támadóval szemben nem áll rendelkezésre semmiféle hatalmi eszköz, és nincs 

semmi lehetőség őt belátásra bírni vagy más módon észhez téríteni. A támadó elijesztése 

úgy, hogy azonosul vele, tükröt tart neki (ta twam asi: ez vagy te), (kiemelés tőlem, 

L.K.)”(uo., 184.).

Medusa a görög mitológiában a három Gorgó közül az egyetlen aki nem halhatatlan, 

akit végül Perseus ölt meg, egy hárpéval, az ősi titánfegyverrel, úgy, hogy közben 

közvetlenül nem nézett rá, hanem egy ragyogó pajzs tükrében nézte (Kerényi, 1997, 

185.). Perseus azért nem nézhetett Medusára, mert Medusa annyira csúf volt a mitológia 

szerint, hogy aki ránéz, az kővé válik az iszonyattól.
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“Kutyától megrémülve kutyává válok”(Ferenczi, 1932, [1996], 128.) -  “Miért 

utánozza a megrémített ember annak az arcvonásait, aki megijesztette?” (Ferenczi, 

1932, [1996], 126.)

A Klinikai naplóból azt olvashatjuk ki, hogy a csúf, ‘nézhetetlen’ Medusa a támadó 

felnőttnek tükröt tartó gyermek. Medusa csúfsága tehát eredetileg nem sajátja, hanem a 

környezet visszatükrözése által születik, tehát valójában az a támadó környezet 

csúfossága. “A grimaszoló gyermek elcsúfítja magát, de csak azért, hogy a másiknak 

megmutassa, hogy az hogy néz ki.”(Ferenczi, 1932, [1996], 74.). Ezt továbbgondolva 

megkockáztatom, hogy a támadó környezet, a “bestiális szülő’ ezért nem képes 

Medusára, a gyermekre tekinteni; Az önmagával való szembesülés, saját iszonyatossága 

riasztja, -csakúgy mit a Fónagy által elemzett védekezési mechanizmusok esetén; a 

szülő a saját belső állapotaitól riad meg gyermeke -és saját- belső állapotainak hárítása 

révén. Sőt, tudjuk, hogy a mitológia szerint Perseus magával vitte a levágott maszkszerű 

Medusa-fejet, ami ezután iszonyatos csúfsága révén védelméül, mintegy pajzsául 

szolgált- csakúgy, ahogy állandósul és erősödik a szülői hárítás és önvédelem azáltal, 

hogy a szülő állandó élőpajzsként használja, és örökre magához köti a gyermeket. 

Mindezt a gyermek a mimikri reakció révén; a környezethez való alkalmazkodás, vagyis 

annak visszatükrözése által viszi véghez. “Miért utánozza a megrémített ember annak az 

arcvonásait, aki megijesztette?”(Ferenczi, 1932, [1996], 126.). „Az emlékmaszk talán 

mindig az Én egy részének átmeneti vagy tartós elhalása árán keletkezik. . . .  Az 

emlékezés tehát az Én sokkhegeinek a gyűjteménye. ”(Ferenczi, 1932, [1996], 126.). „ . . 

. ’ kutya’= vau-vau. A kutyától megrémülve kutyává válók Egy ilyen tapasztalat után az 

Én a (meg nem zavart) szubjektumból és a trauma-behatás által objektummá vált 

részből áll=emléknyomok=állandó utánzás; ( a beszéd nem más, mint a trauma 

elbeszélése)(\áQmélés tőlem, L.K.) (Ferenczi, 1932, [1996], 128.).

Összefoglalóan; Véleményem szerint a mimikri révén születő félelmetes Medusa- 

gyermek ebben a keretben egy védekezésképpen kifejlesztett ‘helycserés támadás’ által 

születik; A félelmetes Medusa olyan mint a rózsatövis; támadással védekezik. A 

‘helycserés támadás’ az anya-gyermek kapcsolat egy speciális vetülete; mely szerint a
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felszínen úgy tűnik, mintha a Medusa támadna, holott ő az, aki védekezik. Az eredeti 

‘bestiális támadó’ a traumatizáló szülő. Ennek eredményeképpen ‘az én részeinek 

elhalása’ és ezzel párhuzamosan a másik vonásainak karikaturisztikus visszatükrözése 

által idegen, hamis maszk keletkezik. A beszéd innentől kezdve pedig nem más, mint a 

“trauma elbeszélése”.
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Miként azt az előző fejezetekben említettem, Ferenczi gondolatai “a trauma által

R. N. és a kölcsönös analízis

31/3. „Orpha”- „Szárazdajka”-„Tératóma”

elemire széthullott lélek”-ről (Ferenczi, 1932, [1996], 42, kiemelés tőlem, L.K.), 

“töredékekre” (Ferenczi, 1932, [1996], 39.) való széteséséről kötődéselméleti keretben 

is értelmezhetőek. Ebben a keretben a gyermekkori bántalmazásoknak leginkább a 

patológiás énszerveződésre, a dezorganizált figyelmi és viselkedési stratégiára, a 

disszociatív traumaélmény-kezelési módra, a trauma-átvitelre, a mentalizációs 

deficitekre és a disszociatív személyiségzavarokra való hatását elemzem. Ferenczi 

elméletéhez hasonlóan a traumatizációt a kötődéselmélet is a korai anya-gyermek 

kapcsolat keretében, mint korai kapcsolati traumatizációt fogalmazza meg.

A trauma általi ’ fragmentumokra való szétesés’ folyamata a kötődéselmélet keretében 

mint patológiás énszerveződési folyamat, összegyeztethetetlen, disszociált self- 

reprezentációk, winnicotti keretben pedig mint a self részévé váló védekezési 

mintázatok, hamis self-strukturálódás ragadható meg.

A következőkben a Ferenczi által leírt egyik trauma-töredéket, az “anyaszerű, ápoló” 

fragmentumot, az “Orphát” a “szárazdajka-üggyel” és a kölcsönös analízissel 

összefüggésben elemezem, és kapcsolom össze azt a kötődéselmélet és a winnicotti 

elmélet fent említett eredményeivel.

A Klinikai napló harmadik bejegyzett napján, 1932. január 12-én kezdi el Ferenczi az 

elhíresült R. N. eset leírását. Részben ennek az ‘esetnek’ kapcsán jut el Ferenczi -  sőt, 

a Napló oly fontos mozzanatának, a ‘kölcsönösségnek’ jegyében talán úgy is 

mondhatjuk, hogyan jutnak el együtt- számos terápiás újításhoz, a kölcsönös analízis 

lehetőségéhez, a valódi és korai trauma patogén szerepéhez, a trauma következtében 

előálló fragmentáció és az „Orpha” kialakulásának gondolatához. Tudjuk azt, hogy R.
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N. nem más, mint a Klinikai naplónak és Ferenczi életének, valamint -ahogy az utóbbi 

évek kutatásai mentén kirajzolódik- a pszichoanalízis történetének egyik fontos 

szereplője, akinek a pszichoanalízisben betöltött szerepe Freud legnevesebb 

analizáltjaihoz, Anna O-hoz, Dórához, vagy a Farkasemberhez hasonlítható. R. N., 

valódi nevén Elizabeth Severn, akit maga Ferenczi egyidőben ‘legfőbb páciensének’, 

‘kollégájának’, ‘tanárának’, ugyanakkor ‘veszélyes páciensnek’ nevez (idézi Fortune, 

1993), a kölcsönös analízis jegyében egyben olykor Ferenczi pszichoanalitikusa volt.

Severn megítélése a pszichoanalízis történetében a mai napig igen ambivalens. 

Kezdetben, Ferenczi utolsó éveiben és halála után egyértelműen negatív minősítést 

kapott, az idő múlásával és Ferenczi radikális újításainak elismerésével párhuzamosan 

azonban Severn szerepe egyes kutatók szemében új megvilágításba került. Severnnel, 

ezzel a “gyanús amerikai nővel”, -ahogy Freud jellemezte őt, Ferenczi 1924-től kezdve 

foglalkozott. A “nagy áttörésnek” (Fortune, 1993) nevezett 1928-as év után Ferenczi 

egyre többet engedett Severn kívánságainak, Freud szerint “gyógyítási dühtől” (idézi 

Dupont, 1996) vezérelve napi négy-öt órában, hétvégeken, sőt családi nyaralásokon 

-mai terminológiával azt mondanánk, a kereteket átlépve- egyre többet dolgozott 

Severnnel. Ennek az intenzív munkának során derült fény Severn gyermekkori 

traumáira, az általa elszenvedett szexuális, fizikai és érzelmi bántalmazásokra, a trauma 

általi fragmentáltságára, és az “Orpha” születésére. A közös munka kölcsönös analízissé 

vált, “dupla vagy alteráló órákkal, egy a beteg, egy pedig önmaga számára”(Dupont, 

1996, 17.) melynek során Severnhez hasonlóan, maga Ferenczi is egyre közelebb került 

saját személyes élményeihez, “önmaga klinikai történetéhez” (Dupnont, 1996, 22, 

kiemelve tőlem, L.K.), saját gyermekkori traumáihoz. Freud -  talán mert “Ferenczi 

számára Severn sikeres volt ott, ahol korábbi analitikusa, Freud elbukott” (Fortune, 

1993, 180.)-, Ferenczi “gonosz szellemének”, Thompson pedig a “legdestruktívabb 

személyiségnek”(idézi Fortune, 1993) nevezte Severnt, aki évekig zsarnokoskodott 

Ferenczi felett, a “legkövetelőzőbb és legnehezebb páciens”(Fortune, 1993, 177) volt, 

aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Ferenczi úgy érezte, hogy mint írja, betegei “a szó 

szoros értelmében elborítanak és megfojtanak engem” (Ferenczi levele Gdoddecknek, 

idézi Fortune, 1993, 177.), s aki hozzájárult Ferenczi végső kimerüléséhez.” Be nem
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vallottan bár, mégiscsak felelősnek érezhette magát Ferenczi kimerülésében és 

halálában” (Fortune, 1993, 181.)- Elizabeth Severn maga is Ferencziéhez hasonló, vérrel 

kapcsolatos betegségben, leukémiában halt meg. Mai terminológiával élve 

megkockáztathatjuk azt a feltételezést, hogy Elisabeth Severn -akire lánya úgy 

emlékszik, hogy: ”anyám, egyszemélyes színház volt”(Fortune, 1993, 175.)- súlyos 

személyiségzavarban szenvedő (borderline?) személy volt, időnkénti pszichotikus 

dekompenzációkkal. Valószínőleg Freud ellenszenve Severn iránt nem csupán a 

technikai újításoknak és az elsődleges trauma-elmélethez való visszatérésnek 

köszönhető, hanem annak is, hogy nem szerette a mély regresszióban lévő betegeket, a 

pszichotikusokat és perverzeket (Dupont, 1996: Haynal, 1996), vagyis azokat a 

betegeket, akik a Föld másik feléről -Severn esetéből az amerikai kontinensről -  is 

megtalálták az “utolsó menedéket”, Ferenczi Sándort.

Ugyanakkor, habár a kölcsönös analízisből, amely “briliánsán merész gondolat 

egyfelől... súlyos klinikai tévedés másfelől ... egyszerre siker és kudarc” (Fortune, 

1993, 180.) -és amely széleskörű vélemény szerint nem fogadható el mint gyakorlati 

módszer-, “valami mégis megmaradt nekünk: ez a viszontáttétel értelmezése” (Dupont, 

1996, 19.), valamint a kölcsönösséget, dialogicitást hangsúlyozó terápiák és a korai 

kapcsolatok fontosságának elismerése. Ennek az “örökségnek” a létrejöttéhez Severn 

nagymértékben hozzájárult. Ennek megfelelően, ahogy Ferenczi kései írásainak szerepe 

az utóbbi tíz-húsz évben lassan az őket megillető helyre kerül a pszichoanalízisben, úgy 

Severn megítélése is változik egyes kutatók szemében. Severn, mint Ferenczi “számos 

forradalmi meglátásának és újításának katalizátora” (Fortune, 1993, kiemelés tőlem, 

L.K.), és mint Ferenczi kései írásainak, így A relaxáció elve és neokatarzis és a 

Felnőttek gyermekanalízise című tanulmányának, valamint a Klinikai naplónak 

főszereplője kap hangot. Jeffrey M. Masson (1984) volt az , aki többek között 

felébresztette Severnt Csipkerózsika álmából, aki megfejti a kódot (R.N), és aki elismeri 

Severn rendkívül nagy szerepét “Ferenczi gondolati fejlődésében” (Masson, 1984, 166.). 

Stanton mint “kölcsönös hatás . . .  és nem Ferenczitől Severn felé irányuló egyirányú 

folyamat’’(Stanton, idézi Fortune, 1993, 182.) értelmezi a traumaelmélethez való 

visszatérést, a relaxáció-elv és a viszontáttétel szerepének felfedezését. így ma már
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Ferenczi és Severn kapcsolatát nem mint “egy paranoid -netán pszichotikus- 

analitikus és egy gonosz és elmebeteg amerikai nő lázálmának” (Fortune, 1993, 184.), 

hanem egy olyan kapcsolatnak tekintjük, amely a pszichoanalitikus elmélet és gyakorlat 

központi kérdéseit veti fel.25

Freudot sokfelől sokféle támadás érte Ferenczi vei kapcsolatban. Ezen vádak ellenére, és 

mellett -igaz már Ferenczi halála után- Jonesnak írt leveléből kiderül, hogy Freud 

bizonyos szinten értette, bár el nem fogadta a nyelvzavar, a terápiában elszenvedett 

retraumatizáció, a szerepvisszafordítás és a kölcsönös analízis elméleteit: 

”[Ferenczinek] meggyőződése volt, hogy én nem szerettem őt eléggé, hogy nem akartam 

elismerni a munkáit, és hogy annak idején rosszul analizáltam őt . . .  O maga akart 

mindenkinél jobb anya lenni, és eközben valóban rátalált azokra a gyermekekre, akikre 

szüksége volt. Köztük volt egy gyanús amerikai nő . . . (így Ferenczi mindkét szerepet 

eljátszhatta, az anyáét is és a gyermekét E j”(Freud levele Jonesnak, idézi Masson, 

1984, 180-181, kiemelés tőlem, L.K.). Ferenczi halála után így írt Freud: “Néhány évvel 

ezelőtt 1923-ban, Ferenczi Sándort köszönthettem ötvenedik életévének betöltése 

alkalmából. Ma, alig egy évtizeddel később, fáj nekem , hogy őt is túléltem. . . . ” -majd 

ugyanebben a szövegben később: “Túlságosan elhatalmasodott rajta a gyógyítani és 

segíteni akarás. Valószínűleg olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyek a mi gyógyító- 

eszközeinkkel manapság egyáltalán nem érhetők el. El nem apadt érzelmi forrásokból 

eredt az a meggyőződése, hogy a betegekkel jóval többet lehetne elérni, ha eleget

25 A Severnnel foglalkozó írásokban az utóbbi pár évben egy olyan új hang jel ént meg, amely Severnt nem 
csupán a Ferenczire gyakorolt hatás mentén, hanem mint önálló analitikust és elméletalkotót szemléli, s 
Severn “tiszteletteljes elismerését” (Smith, 1998, 1999), újrafelfedezését követeli. Saját állítása szerint 
Severn maga is analitikus volt, annak ellenére, hogy sohasem ismerte el az analitkus közösség és ő maga 
sem kereste az analitikus közösséggel való kapcsolatot. Bár használta a doktori fokozatot, terepautának 
nevezte magát, betegeket fogadott, semmilyen ilyenirányú hivatalos képesítéssel nem rendelkezett. Annak 
ellenére nem került kapcsolatba az analitikus körökkel, hogy hosszú időt töltött Budapesten, Londonban, 
majd 1939-ben visszatért végleg hazájába New Yorkba, -  vagyis azokban az években, amikor az európai 
analitikusok egy része az Amerikai Egyesült Államokba emigrált-, mondhatnánk a kellő időben volt a 
kellő helyen, mindig ott, ahol éppen az analitikusok nagy része tartózkodott. Severn “tiszteletteljes 
újrafelfedezésének” igénye a Ferenczi reneszánsz mellett könyveinek köszönhető. Severn több könyvet írt 
(Fortune, 1993; Smith, 1998, 1999), amelyek közül egyet Budapesten kezdett írni, 1932-ben, és amely 
1933-ban, Ferenczi halála után jelent meg. Severn ezen könyvének címe ‘A self felfedezése’, melynek 
gondolatai nagyban összecsengenek Ferenczi kései írásaival, a valódi trauma, a fragmentáció, a 
traumatikus sokk és a testi emlékezet kapcsán.
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adnánk nekik abból a szerétéiből, amelyért mint gyermekek sóvárogtak.” (Freud, 2000, 

17.)

Nézzük azt a folyamatot, amelyben -Freudra utalva- egyszerre lehet valaki anya és 

gyermek, és egyszerre lehet analitikus és páciens, s azt, hogy mindez hogyan 

kapcsolódik a kölcsönös analízishez, a nyelvzavarhoz, a trauma általi 

fragmentáltsághoz, és az „Orphához”. A nyelvzavar következtében előálló 

szerep visszafordításnak -  amelynek során a bölcs csecsemő anyja pszichiáterévé válik-, 

logikus következménye a kölcsönös analízis során előálló szerep v Á tfordítás, amelynek 

során a bölcs csecsemő-pszichiáter meg szeretné kapni ‘azt ami jár’, és ‘gyógyulni’ 

szeretne egy másik pszichiáterré vált bölcs csecsemő által. De hát mi is pontosan az, ami 

a bántalmazott gyermekek egy részét bölcs csecsemővé teszi? Elképzelésem szerint az, 

ami a bölcs csecsemőt gyógyítóvá teszi külső kapcsolataiban, az ugyanaz, mint ami 

mint belső fragmentum az életet biztosítja a többi fragmentum számára. Ami 

interperszonálisán a bölcs csecsemő sorsa, az intraperszonálisan az „Orphájé”.

Az “Orpha” értelmezése

Ferenczi az R. N. eset kapcsán a Klinikai naplóban január 12-én írja le pontosan a 

‘töredékeket’, amelyek a személyt alkotják, és itt találkozhatunk először az “Orphával”:

1. “ Egy pusztán a tudattalanjában, lelkileg szenvedő (kiemelés tőlem, L. K.) lény, a 

tulajdonképpeni gyermek . . .  a színtiszta, elfojtott ajfektus . . .

2. Egy sajátos lény, aki “coute que coute”26 meg akarja tartani az életet (“Orpha”) 

(kiemelés tőlem, L. K.). Ez a fragmentum játssza az őrangyal (kielemés tőlem, L.K.) 

szerepét; vágyteljesítő érzéki csalódásokat, vigasztaló fantáziákat produkál; elkábítja a 

tudatot és az érzékieteket az elviselhetetlenné váló érzetekkel szemben . . .  az anyai rész

26 ír. ikerül, amibe kerül
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3. . . . számolnunk kell a személyiségnek egy harmadik, lélek nélküli részével is, azaz 

egy lélektől megfosztott testtel. . . ” (Ferenczi, 1932, [1996], 39-40.).

A Napló bán augusztus 17-én, az „Utóirat a fragmentációhoz” című részben Ferenczi így 

ír :„  . . .  az érzések visszaesése embrionális szintre és az értelem előrehaladása . . .  ez a 

mindentudó rész a távolság, a világosság és minden összfüggés ismerete következtében 

még ott is képes segítő közbelépésre, ahol úgy tűnik, minden elveszett és reménytelen.” 

(Ferenczi, 1932, [1996], 209.)”. A regresszív értelmű realitástól való menekülés mellett 

létezik egy progresszív értelmű menekülés (kiemelés tőlem, L.K.) is, amikor valaki 

hirtelen intelligenssé, sőt tisztánlátóvá válik . . ."(Ferenczi, 1932 [1996], 207.).

Az „Orpha” a Klinikai napló bán még öt helyen kerül említésre, részint mint életmentő, 

anyai én-fragmentum, „őrangyal”, „szervező életösztön” (Ferenczi, 1932, [1996], 112.), 

részint mint önálló létező, „önmagában időtől és tértől független, tehát 

szupraindividuális” intellektus (Ferenczi, 1932, [1996], 43.), „omnipotens intelligencia” 

(Ferenczi, 1932, [1996], 135.) Az “Orpha” a valóság átírása révén speciális jelentésadási 

funkcióval is bír: “ Az egyik rész a puszta szenvedés volt. . . egy másik rész biztosította 

számára a valóság vágyteljesítő átértelmezését.” (Ferenczi, 1932, [1996], 75, kiemelés 

tőlem, L.K.)

A Klinikai naplón kívül még írásokban, így A trauma a pszichoanalízisben’ és a 

Felnőttek “gyermekanalízise ” című tanulmányokban is -  igaz nem “Orpha” néven- , de 

említésre kerül a gondoskodó “védőszent . . . őrangyal” fragmentum (Ferenczi, 1982, 

451.): “Az elhagyatottság (kiemelés tőlem, L.K.) a személyiség hasadását vonja 

magával. A személyiség egy része az anya szerepét veszi át a másikkal szemben, és az 

elhagyatottságot ezáltal mintegy meg nem történtté teszi.. . . nárcisztikus önhasadásnak 

nevezett folyamat . . .  a fenyegető nyomásra énünknek egy darabja, mint önmegfigyelő 

és magán segíteni akaró instancia valószínűleg már a korai és a legkorábbi 

gyermekkorban lehasad. Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy gyermekek, akik 

erkölcsileg vagy testileg sokat szenvedtek, arcukon az öregség, a túlokosság vonásait 

hordják (kiemelés tőlem, L.K.). Hajlanak arra, hogy mások fölött anyáskodjanak,
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eközben ismereteiket, amelyeket a maguk szenvedéseinek istápolásakor oly fájdalmasan 

szereztek meg, nyilván másokra is kiterjesztik; jók és készségesek lesznek.” (Ferenczi, 

1982, 424-425.). Az ”Orpha” azaz, az “anyaszerű ápoló "(Ferenczi, 1982, 451.) 

személyiségrész, az amely egyrészt ‘mentvén a menthetőt’, gondját viseli a többi 

személyiségrésznek, másrészt az interperszonális kapcsolatokban bölcs csecsemőként 

megérezve a körülötte levők tudattalan szükségleteit gondját viseli az eredtileg őt 

gondozni hivatott személyeknek. A bölcs csecsemőt az ”Orpha” teszi képessé arra, hogy 

az anya saját hiányaiból, tudattalan szükségleteiből származó, tudattalanul ráosztott 

működésekre reagáljon, azoknak megfeleljen. A tudós csecsemők intellektuális 

érettsége tehát az “Orpha” ‘hozománya’, a trauma bekövetkezte utáni védekezés.

Az “Orpha” születésének folyamata a traumaátvitel kötődéselméleti keretében is 

értelmezhető. Ehhez a dezorganizált kötődésű gyermekek kötődési viselkedéséről és 

disszociatív traumaélmény- feldolgozási módjáról való elméleteket hívom segítségül 

(lásd többek közt; Liotti, 19923; Fónagy, 1999; Target, 1998). Ebben a keretben a 

trauma által születő fragmentumok mint inkoherens, fragmentált, izolált 

selfreprezentációk kapnak jelentést. Ferenczi zseniális újszerűsége ezzel kapcsolatba az, 

hogy a -korabeli klasszikus, ösztöntörekvéseket hangsúlyozó analitikus elképzeléssel 

szemben- ezeket a fragmentumokat nem valamiféle veleszületett ösztön 

leképeződéseinek, -tehát nem intrapszichés termékeknek- tartja, hanem valódi 

kapcsolat mentén alakuló fragmentumoknak. Ferenczi elképzelését a reprezentációk mai 

nyelvére emelve azt mondhatjuk, hogy interaktív kapcsolati tapasztalatok alapján 

szerveződő mentális reprezentációkról van szó.

A szülő saját trauma-maradványai, feldolgozatlan élményei befolyásolják kötődési 

viselkedését, gondozásának stílusát. Olyan szülő esetében, aki maga is megoldatlan 

traumákkal, hiányokkal és veszetségekkel terhelt, a gyermek kötődési rendszerének 

aktivizálódása, -vagyis a közelség keresése- ezeket a feldolgozatlan trauma

maradványokat és az azokhoz kapcsolódó szorongásokat eleveníti fel. Vagyis ilyen 

esetben, ha például az anya szenvedni, szorongani, vagy éppen kétségbeesni látja 

gyermekét, akkor a saját traumáihoz kötődő élményei és szorongásai fogják elárasztani. 

Saját traumatizáltsága következtében nem csupán a gyermek szorongását nem tudja
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csillapítani, de saját érzelmeinek regulációra is képtelen, szorongásai elárasztják őt. így 

az anya és csecsemő között egy olyan speciális -trauma köré szerveződő- kapcsolati 

mintázat alakul ki, amelyben a szülő maga lesz -  a gyermek saját szorongása és 

kötődési igénye mentén feléledő traumái és szorongásai által -  retraumatizált, 

megrettent, ijedt és segítségre szoruló. így, a szülő a gyermek számára egyrészt mint 

ijesztő, fenyegető és traumatizáló, másrészt mint segítségre szoruló lény fog megjelenni. 

A gyermek bántalmazása esetén a veszély és fájdalom következtében aktivizálódó 

közelség-keresési viselkedés maga indítja el ezt a folyamatot. Kötődéselméleti keretbe 

ágyazva a Ferenczi által leírt traumatizáció lényegét ragadhatjuk meg ezen a ponton; 

eszerint nem csupán a maga bántalmazás traumatikus, hanem az utána következő 

elutasítás is. A paradoxon lényege éppen ez: a gyermek saját szorongásában éppen attól 

a személytől vár menedéket és biztonságot, aki számára egyben fenyegető és ijesztő. A 

szülő bántalmazó viselkedése által saját maga váltja ki a gyermekből a kötődési 

viselkedést, ami által azonban pontosan saját maga retraumatizálódik. Az a szülő, aki 

újraéli a traumát, egyben traumatizálóvá is válik. így a kapcsolat során a selfről és a 

gondozóról is inkoherens, ellentétes reprezentációk alakulnak ki. Véleményem szerint 

az “Orpha” az elemzett folyamat során kialakuló ‘megmentő’, ‘áldozat’ és ‘üldöző’ 

selfreprezentáció (Liotti, 1992) közül a megmentő selfreprezentációként értelmezhető. 

Ez a reprezentáció fog aktivizálódni olyan érzelmileg terhelt kapcsolati helyzetekben, 

amikor a kapcsolatban levő másik fél, mint ‘segítségre szoruló’ jelenik meg. Sőt, a bölcs 

csecsemők ezzel az “Orpha”, vagy megmentő selfreprezentációval fognak kapcsolódni, 

amely folyamatosan szervezi a tapasztalataikat, és a jövőt illető elvárásaikat is.

Egy ilyen speciális kapcsolati minta során a szülő saját trauma-maradványai a 

kapcsolatban újjáélednek, -  Fraiberg(1975) szép hasonlatát kölcsönvéve megjelennek 

mint hivatlan keresztelői vendégek, szörnyek a gyermekszobában- és a gyermek 

intemalizálja ezeket a szülői trauma-maradványokat. Transzgenerációs aspektusból 

szemlélve azt mondhatjuk, hogy az “Orpha” felfogható mint a szülői traumákra adott 

intergenerációs válasz. Az “Orpha” születése így a gyermek traumatizáltságához 

kapcsolódik, amely traumatizáltság egyrészt a szülő bántalmazó viselkedésének, 

másrészt az adott kötődési rendszer sajátossága révén a szülő traumatizált/retraumatizált
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voltának következménye. Az “Orpha” így véleményem szerint -  hasonlóan 

Main(1990) elméletében kifejtett folyamathoz, mely szerint bizonyos kötődési típusok a 

szülői traumákra adott válaszként alakulnak- a szülői traumákra és 

retraumatizáltságra adott másodgenerációs válasz.

Mindennek megértéséhez Helfer (1982) -már említésre került- “elhibázott gyermekkor” 

modelljét is segítségül hívhatjuk. Eszerint a szülő olyan irreális elvárásokat támaszt 

gyermekével szemben -melyek saját traumatizáltságából adódó hiányok mentén 

szerveződnek-, hogy a gyermek nyugtassa meg őt, vagyis a gyermek alkalmazkodjon az 

ő igényeihez. Ez a szerepviszafordítás azonban azt eredményezi, hogy a szülő ahelyett, 

hogy maga segítené a negatív affektusokat regulálni és kontrollálni, csupán fokozza a 

gyermek nyugtalanságát és szorongását. Ferenczi 1928-as A család alkalmazkodása a 

gyermekhez c. tanulmányát idézve: “A család a gyermekhez csak akkor kezdhet el 

alkalmazkodni, ha a szülők először saját magukat igyekszenek megérteni, . . . saját 

gyermekkoruk megértésének hiánya akadályozza a szülőket abban, hogy a legfontosabb 

nevelésügyi kérdéseket megértsék.”(Ferenczi, 1928, [2000], 117). Ahelyett, hogy a szülő 

alkalmazkodna gyermeke igényeihez, a gyermek alkalmazkodik a szülőjéhez, s egy 

olyan paradoxonokkal átszőtt, “elhibázott” kör alakul ki, amelyben a gyermek igényeit a 

szülő ignorálja, és saját elárasztott szorongásával “terrorozálja” őt. így él a szülő a 

‘szenvedés terrorja’ manipulatív eszközével, és így tartja életben az „Orphát” a 

gyermekben -  saját maga megmentésére.

Hasonlóságokat fedezhetünk fel az “Orpha” és a Winnicott-féle hamis self bizonyos 

aspektusai között.27 Winnicott (1999) a környezeti ütközésekkel („impingements”)

27 Itt jegyzem meg, hogy Winnicott elméletének számos pontja mutat bizonyos hasonlóságokat Ferenczi 
elméletével. Többek közt a ‘holding’, az ‘elég jó környezet’, ‘elég jó anya’ elméleteinek, valamint a 
‘hamis self struktúráiédás folyamatának gyökerei fellelhetőek Ferenczi kései munkáiban. Bizonyos 
terminusok esetén szószerinti megfelelést találunk Ferenczi és Winnicott írásai között. Egy ilyen terminus 
például a fentebb említett “mimikri”, vagy a “képtelenség az egyedüllétre”, melyet Ferenczi a Klinikai 
Naplóban 1932. március 25.-én ír le, s mely mint ‘The capacity to be alone’ fogalmazódik meg 
Winnicottnál 1958-ban. A Klinikai napló szerkesztő lábjegyzetben utalnak Winnicott előbb említett 
írására.
A pszichoanalízis történetéből tudjuk, hogy Winnicott Melanie Kleinen és Bálint Mihályon keresztül 
közvetve ismerhette Ferenczi és a Budapesti Iskola gondolatait, valamint Winnicott könyveinek 
irodalomjegyzékéből láthatjuk, hogy olvasta a kései Ferenczi műveket.
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szembeni védekezésként értelmezi a hamis-self struktúrálódásának folyamatát. Abban 

az esetben, ha a környezet “nem elég jó”, és mintegy ‘érvényteleníti’, jelentésétől 

fosztja meg a gyermek spontán gesztusait, érzéseit és belső állapotait, akkor végül a self 

feladja magát, és a környezettel mimikrizál. Winnicott Ferenczihez hasonlóan a mimikri 

szót használja ennek a folyamatnak a leírására. A mimikrizálódás folyamata révén a self 

így üres, sérülékeny és hamis lesz-, annak ellenére, hogy intellektuálisan rendkívül 

fejlett. A „hamis-self’ fejlett intellektusa által -az “Orphához” hasonlóan- elrejti, és 

így megőrzi és megvédi a valódi selfet.

A bántalmazó bánásmód következtében előálló hasadást Ferenczi “nárcisztikus 

önhasadásnak” (Ferenczi, 1931, [1982], 423.) nevezi. Ez az a már elemzett folyamat, 

melynek során a „fenyegető veszély nyomására énünknek egy darabja, mint 

önmegfigyelő és magán segíteni akaró instancia . . . lehasad.” (Ferenczi, 1931, [1980], 

424.). Judith Dupont ezt a „tárgykapcsolat nárcisztikus kapcsolattá alakulásaként” 

(Dupont, 2001, 17.) elemzi. Az „Orpha” és a bölcs csecsemő alakulásának folyamatában 

ezt a gondolatot továbbgördítve véleményem szerint elmondható, hogy a traumatizáló, 

-  alapvetően külső, interperszonális -  kapcsolat, -  tárgykapcsolat -  során születik 

egy belső intraperszonális fragmentum, és általa létrejön a nárcisztikus kapcsolat. Ez a 

korai, valós interperszonális kapcsolat sajátossága révén kialakuló belső fragmentum 

későbbiekben a kapcsolatokban mint bölcs csecsemő jelenik meg. Az interperszonális 

kapcsolat révén születő „Orpha” mint belső fragmentum „védőangyala” a többi self- 

résznek, de ugyanakkor mint bölcs csecsemő külső kapcsolataiban a bántalmazó anya 

„pszichiátereként” funkcionál. A kapcsolati magány így válik belső izolációvá.

Ferenczinek a „nárcisztikus önhasadásról” való gondolata azt implikálja, hogy a belső 

világ, a kapcsolatok, a védekezések és a self részek a külső kapcsolatok mentén 

szerveződnek. Ezen a ponton Ferenczi -  a korabeli analitikus elméletekhez képest 

’koraérett’ és azokat részben cáfoló- gondolatai összeérnek a jelenlegi 

fejlődéselméletek egyik egyre nagyobb hangsúlyt kapó elgondolásaival, melyek szerint a 

fejlődés iránya a szociálistól tart a személyes, a külsőtől a belső felé, Fónagy szavait
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kölcsönvéve : „a duálistól az egyedi felé taró elmozdulás” (Fónagy, 1999) jellemzi. Ez a 

gondolat a mai fejlődéselméletek egyik legérdekesebb iránya, amely sokat merít 

Vigotszkij28 írásaiból.

Ez a megközelítés a valóság szerveződés, a védekező mechanizmusok és a fantáziák 

alakulása szempontjából is rendkívül érdekes új adalékokkal szolgál. A mi 

szempontunkból jelen esetben a fantáziák alakulása a trauma problémájával összekötve 

mint az elsődleges és másodlagos csábításelmélet ragadható meg. A pszichoanalízis

történet egyik legvitatottabb és leggyakrabban elemzett problémája a Freud által 1895- 

1897 között kidolgozott, majd -legalábbis részben- visszavont csábításelmélet, mely 

szerint a neurózisok etiológiájában a valódi szexuális elcsábítások meghatározó szerepet 

játszanak. A csábításelmélet visszavonásával Freud a külső valóság patogenizáló 

szerepét kevésbé tarja fontosnak, és ugyanakkor belső világ, a fantáziák szerepét 

hangsúlyozza.29 Freud lemondása az elsődleges csábításelméletről máig vitatott, fontos 

pontja a freudi életműnek,30 ugyanakkor döntő lépésként értelmezhető a pszichoanalízis 

elmélet fejlődésében. Egyrészről a pszichoanalitikus elmélet -  mind a fejlődés modell, 

mind a terápia elmélet- szempontjából döntő fontosságú lépés az, hogy a külső, objektív 

valóság mellett, a belső, szubjektív élmények, fantáziák, a Telki valóság’ is 

létjogosultágot kapnak. Másrészről azonban kezdetben Ferenczi, Ottó Ránk, a 

Budapesti Iskola, majd napjaink kutatásai a súlyos személyiségzavaros, -leginkább 

bordemline- betegekkel kapcsolatban a valódi trauma szerepét, vagyis bizonyos 

olvasatban a Freud által visszavont csábításelméletet látszanak igazolni és a szexuális 

bántalmazás etiológiai szerepét hangsúlyozzák. Ferenczi a Nyelvzavar tanulmányban és 

egyéb kései írásaiban kiemeli a szexuális bántalmazások etiológiai szerepét, valamint 

ennek kapcsolatát a terápiában elszenvedett retraumatizáció jelenségével. Tudjuk,

28A fejlődés szociálistól a belső felé tartó iránya Vigotszkij írásaiban többek közt a’ belső beszéd’ 
elmezése kapcsán, mint a ‘szociálistól az intrakognitív felé tartó’ fejlődési irány kerül elemzésre.
29 Pfitzner a csábításelmélet visszavonását úgy elemzi, mint melynek során “az áldozatból tettes lesz és a 
trauma nem patogén elem, hanem szimptóma.’\ Pfitzner, 1996, 82.).
30 Azt, hogy mi vezette Freudot a csábításelmélet visszavonására, az utóbbi évtizedekben többen kutatják. 
Többen felvetik, néhányan kifejezetten vádolják Freudot azzal, hogy nem tudományos okokból adta fel a 
csábításelméletet, hanem opportunizmusból, a társadalmi botrányoktól tartva vonta vissza azt (Masson, 
1984). Ezeken kívül felvetődött az a gondolat is, hogy Freud testvéreinek hisztériás tünetei felkeltették 
Freud gyanúját apjával kapcsolatban (Szummer, 1995).
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Ferenczi úgy vélte, hogy Freud „a patogenezisben a fantázia szerepét túl-, a traumás 

valóság szerepét pedig alulbecsüli."(Ferenczi levele Freudnak, 1929. december 25-én., 

idézi Dupont, 1985 [1996], 10.)31 Mindenesetre a trauma és/vagy patogén fantázia 

dilemmája végigvonul a pszichoanalízis történetében.32

Úgy vélem azonban, hogy a reprezentációkról való jelenlegi tudásunk fényében ez a 

központi dilemma, vagyis a trauma és/vagy patogén fantázia ellentéte feloldható. A 

reprezentációk szerveződésének folyamata szorosan összefügg a fantáziák 

szerveződésével.33 A csecsemőkutatások, a kötődéselmélet és a kognitív tudományok 

nagyban módosították a klasszikus reprezentáció fogalmát, valamint a reprezentációk 

szerveződésének folyamatáról való elképzeléseket is. A klasszikus freudi reprezentáció 

fogalommal ellentétben, -  mely szerint a reprezentációk, és a fantáziák alapvetően az 

ösztöntörekvésekhez kapcsolódnak-, ebben a keretben a korai reprezentációk 

alapvetően kapcsolati reprezentációk, melyek a másikkal, -az anyával -  való valódi 

kapcsolat során alakulnak. Enaktív reprezentációs struktúráknak, illetve implicit, 

procedurális kapcsolati tudás mentén szerveződő reprezentációknak nevezhetjük ezeket 

a korai reprezentációkat, melyek a „hogyan csinálunk általában dolgokat egy másikkal” 

(Lyons-Ruth, 1999) közös élménye alapján struktúráidnak. Másfél-két éves kor táján, a 

szimbólumok használata révén immár az eddigi preszimbolikus, procedurális tudás 

szimbolikus formákban jelenhet meg. Ekkor nyílik lehetőség az eddigi preszimbolikus 

tapasztalatok, kapcsolati reprezentációk átdolgozására, és új szintű reprezentációk 

létrehozására. A fantáziák ebben a keretben úgy értelmezhetőek, mint a meglévő 

kapcsolati reprezentációk talaján létrejövő másodlagos reprezentációk, kötődési

31 A Freud-Ferenczi viszonyt számtalan olyan tanulmány elemzi, mely kettejük konfliktusának egyik 
gyökerét éppen a csábításelmélet eltérő megítélésében látja, s azt mint a pszichoanalízis traumáját 
értelmezi (lásd többek között: Haynal, 1996; Nemes, 1998; Ajkay, 1995; Pfitzner, 1996 ).
32 Nem térek ki részletesen a csábításelmélet történetére, csupán utalok arra, hogy mind fejlődéslélektani, 
mind terápiaelméleti, mind ismeretelméleti aspektusát számos írás elemzi (lásd többek között; Flaynal, 
1996; Nemes, 1998; Ajkay, 1994; Pfitzner, 1996; Szummer, 1995; Rand és Török, 1999). Szummer 
(1995) mint a ‘valóság (kiemelés tőlem, L.K.) vátozó státusai a pszichoanalízisben’ elemzi a valódi, 
illetve ‘csupán’ fantáziáit trauma problémáját, és azt a valóság fogalmának átalakulásához köti. 
Véleményem szerint ezen a ponton kikerülhetetlenül beleütközünk a történeti-, illetve narratív igazság 
problémájába (Schafer, 1980; Spence, 1982, 2001). Anélkül hogy ezt a problémát részletesen elemezném, 
csupán utalok arra, hogy az egyik lehetséges kérdés itt az, hogy függetlenül attól, hogy ténylegesen 
megtörtént —e a traumatikus esemény, annak a személy élettörténetében narratív igazsága van.
33 Az itt következő gondolatok sokat merítenek Pohárnok Melinda kolléganőmmel való közös 
munkánkból. Ezúton is köszönet érte (Pohárnok, Lénárd; 2002).
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szerveződéseken struktúrálódó reprezentációk.34 így a fantáziák „kapcsolati fantáziák”, 

vagyis kapcsolati talajon szerveződő, valóság alapú reprezentációk. Ez azt jelenti, hogy 

a fantáziák nem csupán az ösztönkésztetésekhez kapcsolódnak, és nem csupán a 

vágy teljesülést szolgálják, vagyis nem csak „az elhárítás révén többé-kevésbé torzított 

formában valamely tudattalan vágyat” (Laplanche és Pontalis, 1994, 182.) jelentik, 

hanem a valódi kapcsolathoz, és az esetleges környezeti hibákhoz, -a  túlingerléshez, 

vagy nélkülözéshez- kapcsolódnak.35 Sterni (1995) keretben ez úgy fogalmazható meg, 

hogy a „másikkal lenni valamilyen módon” reprezentációinak sémahálójából emelik ki 

tartalmukat az emlékek, fantáziák és az önéletrajzi narratívák (Stern, 1995, 94.). Az 

emlékek, narratívák és a fantáziák -  Stern Ricoeurtól kölcsönzött fogalmával -  a 

sémákból történő ’újraformálódás’ során születnek. Az adott sémaháló mentén születő 

fantázia Stern szerint egy lehetséges virtuális tapasztalatként értelmezhető.

Abban az esetben, ha a fantáziákat az előbb leírt módon, mint kapcsolati fantáziákat 

értelmezzük, a valódi trauma és/vagy patogén fantázia ellentéte, -vagyis a Freud által 

elsőként leírt csábításelmélet, a Ferenczi által hangsúlyozott valódi bántalmazás és 

Freud által a csábításelmélet visszavonása után hangsúlyozott elmélet ellentéte- nem 

tűnik feloldhatatlannak. Ebben a keretben a Freud szerint neurotizáló ‘patogén fantázia’ 

nem csak egy “tudattalan vágy hárításaként” értelmezhető, hanem valódi kapcsolati 

élmények mentén szerveződő reprezentációként. A Freud-Ferenczi ellentét így a

34 Ezek alapján a ‘végtelen, szabad fantázia’ gondolata csupán mítosznak tűnik. Egyszerűen nem tudunk 
bármit elképzelni, még fantáziáink is valódi kapcsolati mintáink mentén szerveződnek.
35 Jelen dolgozat kereteit meghaladja, így csak utalok arra, hogy a csecsemőkutatások és a kötődéselmélet 
eredményei a ‘transzgenerációs fantáziák’, és a ‘transzgenerációs öröklődés’ elméletét új pozícióba 
helyezték. Ezen elméletek segítségével az intergenerációs áttevődés már nem valamiféle varázslat, 
misztikus “öröklődés”, hanem a mindennapi anya-gyermek interakciókon keresztül létrejövő átadódásként 
értelmezhető. így a trauma-öröklődés, vagy a szülők tudattalan impulzusainak és fantáziáinak átadódása 
‘tetten érhető’ az interakciók alapos elemzése révén. Az interakció az a pszichológiai tér, amelyben és 
egyben ami által a kötődési mintázatok, a reprezentációs struktúrák -  s ezen belül az érzelem-regulációs 
folyamatok, védekezési mechanizmusok- intergenerációs öröklődése végbemegy. Fónagy 
megfogalmazásában még “reflektív képességünk is transzgenerációs tulajdon, hiszen olyan mértékben 
tudunk magunkra és a másikra mint belső állapotokkal bíró lényekre tekinteni, amilyen mértékben miránk 
is így tekintettek, vagyis a belső állapotok reprezentációinak internalizációja az anya reflexiójának 
érzékenységétől függ” (Fónagy, 1997, 2.).
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fantáziák valóságos alapjának hangsúlyozásával feloldható: Egy -Freud által- patogén 

fantáziának minősített fantázia valós korai kapcsolati élmények mentén szerveződik.36

Az „Orpha” eredete

Miért éppen “Orpha” néven nevezi Ferenczi az ”anyaszerű, ápoló” fragmentumot? Az 

“Orpha” kifejezés etimológiájára vonatkozóan nem találunk adatokat a Klinikai 

naplóban. Feltételezhetjük, hogy -  a görög mitológiát jól ismerő -  Ferenczit 

pácienseinek élményei mellett, a kettéhasadt intelligens fejről és érző testiről szóló “kis 

mesék, álmok és fantáziák”(Ferenczi, 1983, 423.) segítették a szó megtalálásában. “Az 

önszemély kettéhasadása egy fájdalmasan érző . . .  és egy ugyanakkor mindent tudó, de 

érzés nélküli részre . . .  kis mesék . . . fantáziák és álmok, amelyben a fej (kiemelés 

tőlem, L.K.), azaz a gondolkodás szerve a test többi részétől különváltan (kiemelés 

tőlem, L.K.) a maga lábán jár, vagy a test többi részével csak egy szállal van összekötve 

. . .”(Ferenczi, 1982, 423.). “A beteg . . . úgy érezte mintha darabokra tépték (kiemelés 

tőlem, L.K.) volna . . . ” (Ferenczi, 1932, [1996], 122.).

Hárs György Péter(1998) és Nancy Smith (1998, 1999) feltételezik, hogy az „Orpha” 

szó használata Orpheus és Eurydiké mítoszából született. Smith (1999) az Oidipusz 

mítosz mellett a pszichoanalízis egyik másik alaptörténetének Orpheus mítoszt tekinti. 

Az Orpheus mítosz egy olyan történet Smith szerint, amely az R. N. eset és a 

traumatizáció számos fontos mozzanatát; a szeparáltságot, fragmentációt, szenvedést és 

a magas intelligenciát is magába foglalja. Kerényi (1997) többféle befejezését is említi

36 Anélkül, hogy jelen dolgozat kereti között kifejteném, utalok arra, hogy ezen a ponton a külső-belső 
valóság kérdését, valamint a narratív-, és történeti igazság problémáját érintjük.
Ha ezen az ösvényen haladnánk, akkor a fantáziának a ‘pszichés ekvivalenciához’ valamint a ‘mintha 
módhoz’ (Fónagy, Target, 1998) való kapcsolatához is eljuthatnánk. Ferenczi zseniális meglátását ezzel 
kapcsolatban egy idézettel illuszrálom: “ . . .  Ez arra kényszerítette a gyermeket, hogy az incesztus- 
fantáziát valósnak tartsa. Erre azonban egyetlen gyermek sem képes . . .  a félelmetes a dologban az volt, 
hogy ezt a fantáziát valóságosként kellett meglátnia (kiemelés tőlem, L.K.).” (Ferenczi, 1932, [1996], 
211.).
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az Orpheus történetnek, melyek azonban a feldarabolással, a szétszórt testtel,37 és a 

’beszélő, okos fejjel’ minden esetben kapcsolatban vannak: ”Orpheus felszabdalt testét 

darabonként a tengerbe vetették”, „ . . . Neki csupán lantja van, azzal védekezik, földre 

bukva hasztalan. Testének darabjait szétszórták mindenfelé. . . ”, „ A gyilkos nők 

levágták a fejét, lantjára szögezték és bedobták a tengerbe . . .  a fej úszva tovább énekelt 

és a lant tovább zengett . . . jóshelye volt Lesboson . . .  az ifjak kinyilatkoztatásokat 

kaptak a dalnok fejétől.”(Kerényi, 1997, 316-317). Smith szerint Orpheus mint fej, 

vagyis a „ffagmentált intelligencia” (Smith, 1999, 356.) az őt ért támadások ellenére 

továbbél. A mítosz testtelen férfi Orpheusa a Klinikai napló tanúsága szerint testtelen 

női „Orphává” változott (Smith, 1999, 356.). Smith gondolatmenetét követve még egy 

fontos közös mozzanatot fedezhetünk fel Orpheus feje, „Orpha” és a bölcs csecsemő 

között. Orpheus fejéhez hasonlóan, -  aki jóslatokat mond az őhozzá tanácsért forduló 

ifjaknak-, a szerepvisszafordítás jegyében a bölcs csecsemő is tanácsokkal látja el 

szüleit, és a beteg is a pszichiáterét: A „ a beteg intelligenciájának egy része [ az 

“Orpha”]. . . bölcs tanácsokat ad a kezelés módjára vonatkozóan” (Ferenczi, 1932, 

[1996]).

Az „Orpha” kifejezés eredetére vonatkozóan a Smith és Hárs által felvetett Orpheus 

mítosz mellett felvethetjük az ’orphon’, ’árva’ szót is eredetnek. Az árva kifejezés ez 

esetben a Ferenczi által a traumatizált, bölcs csecsemőkre alkalmazott „elhagyatott”, 

elutasított értelemben alkalmazható. „Csupán” maga a bántalmazás Ferenczi elmélete 

szerint önmagában nem szükségszerűen patogén. Akkor válik azzá, ha a gyermek -  

traumatizáció folyamatának második fázisaként- elutasításban, „képmutatásban”, 

„megfélelmítésben”, „letagadásban” részesül. Az árva, elhagyatott csecsemő számára a 

valódi trauma az, amikor elutasításban részesül az anya -vagyis azon a személyek 

részéről-, akikhez segítségért fordul. Újra párhuzamot fedezhetünk fel a kötődéselmélet 

egyik alapgondolata és Ferenczi elmélete között. Ferenczi által feltételezett 

traumatizáció összhangban van a dezorganizált (D) kötődésű gyermekek 

alapparadoxonával: azzal a folyamattal, amikor a gyermek egyidejűleg menekül az 

anyához, mint biztonságos személyhez, és menekül tőle, mint a segítséget nem nyújtó,

37 A ‘darabokra, fragmentumokra esett test’ gondolata eszünkbe juttathatja Lacan(1993) elméletét a 
“darabjaira széthullott testről (corpus morcelé)”.
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és veszély forrásául szolgáló személytől. Ebben az értelemben ez, vagyis a bántalmazó 

kapcsolat alapparadoxona a „borzalmak legborzalmasabbika”: egy olyan kapcsolat mely 

magába foglalja az óvás, a „fészek” és bántalmazás kettősségét.

„a borzalmak legborzalmasabbika” (Ferenczi, 1932,[1996], 47.): 

„Szárazdajka-ügy” és „katonadolog”

Ferenczi szerint a trauma ezen aspektusa a legnagyobb gyötrelem a gyermek számára, ez 

a trauma lényege, kétfázisos volta. “A borzalmak legborzalmasabbika az, amikor az 

apai fenyegetés az anyától való elhagyatottsággal párosul (kiemelés tőlem, L.K.): az 

egyénnek ekkor még arra sincs lehetősége, hogy kisírja magát az elszenvedett sérelem 

miatt, vagy valami megértő léleknél kipanaszkodj a magát. Mivel a valódi világ, úgy, 

ahogy van, olyan elviselhetetlen lesz, az igazságtalanság és tehetetlenség oly abszolút 

meggyőződéssé válik, s az, hogy a dolgok soha nem fognak jobbra fordulni, oly 

nyilvánvaló immár. . . ”(Ferenczi, 1932 [1996], 47.). Ferenczi ezt “infantilis 

traumának44 (1932, [1932], 44.) nevezi. Véleményem szerint az „apai fenyegetést” és az 

„anyától való elhagyatottságot”, a megtörtént fizikai-érzelmi bántalmazást, 

elhanyagolást és ennek „képmutató letagadását” pontosan kifejezi a Klinikai naplóban 

magyarul használt katonadolog és szárazdajka kifejezés. Túl egyszerű lenne azonban a 

szárazdajka-ügyet mint anyai, a katonadolgot pedig mint apai traumatizációt értelmezni. 

Bármelyik megtörténhet bármely fél részéről, hiszen mind a szárazdajkaság, mind a 

katonadolog traumatizáló mozzanata a bánásmód milyenségében rejlik. Sőt, az is 

lehetséges, hogy egy szülő testesíti meg a fenyegetés, a bántalmazás, az elhagyatottság 

és a valóság letagadásának rettenetét: ” ... a végső atomizálódó trauma a kölcsönös 

kijózanodás pillanatában történt. Az apa egy utolsó elkeseredtt incesztuskísérlet 

(kiemelés tőlem, F.K.) után érzelmileg visszavonult (kiemelés tőlem, F.K.) a lányától, 

hogy azután immár egy józanul végiggondolt bosszúhadjárattal egy életre
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megrágalmazza. Az atomizálódás akkor következett be, amikor a beteg hirtelen belátta, 

hogy sohasem fogja tudni rábírni apját, hogy ismerje be (kiemelés tőlem, L.K.) 

őrültségeit és bűneit.”(Ferenczi, 1932, [1996],104).

„Szárazdajka-ügy”

A Klinikai naplóban, az eredeti német szövegben a “katonadolog” szó mellett még 

találhatunk néhány magyarul használt kifejezést. Ilyen magyarul használt kifejezés a 

“fejére esett”38 a “szárazdajka”, a “malmozni”,39 a “szegény tatár”40 szó. Nagyon érdekes, 

hogy Ferenczi mindhárom utóbbi kifejezést -  a szárazdajkát, a malmoznit, és a szegény 

tatárt is- magyarul és zárójelben, mindenféle magyarázat nélkül használja. Olybá tűnhet 

ezáltal az olvasónak, hogy Ferenczi saját magának írja ezeket, mint olyan

38 A “fejére esett” kifejezést a Klinikai napló utolsó, és az egyik legfelkavaróbb- napjának -  1932. október 
2-ának - sorai között , egy felsorolás tagjaként találjuk. Ennek a napnak a bejegyzései a ‘regresszió- 
kölcsönösség-progresszió-bűnlajsírom” jegyében születtek. A felsorolás a magyar fordítás szerint így 
hangzik:

”Progresszió
Sudden Motherhood-angolul az eredeti szövegben: hirtelen anyaság 
Eclore intellectuel-franciául az eredeti szövegben: intellektuális kivirágzás 
(Megrágta a féreg)Racial progression-mgolul az eredeti szövegben: faji progresszió 
Omniscience-angolul az eredeti szövegben: mindentudás 
Médiumizmus
(Healer.)-angolul az eredeti szövegben: gyógyító 
Zseni és őrült
(Fejére esett)- magyarul az eredeti szövegben
Insanity of the body only (R.S.)-angolul az eredeti szövegben: csak a test őrültsége 
Ciklikus hízás stb. ”

39 A ‘malmozni’ szót az általam ismert eredeti német szöveg és az angol fordítás sem magyarázza, a 
német, illetve az angol szöveg idézőjelben hagyva használja a január 26-i naplórészletben. Ez a rész “Az 
unalomról” címet viseli, és a malmozás mint az üresség előli menekülési kényszer és szorongás jelenik 
meg. A kataton skizofrén beteg -írja Ferenczi- a “legszélsőségesebb esetben még a gondokodási aktustól 
is visszahúzódik. Ami a tevékenység terén marad, az az önkéntelen játszadozás a test különböző részeivel, 
vagy maguk a testrészek “élnek önálló életet” (vakaródzni, bajuszt pödörni, ‘malmozni’[kiemelés tőlem, 
L.K.], lábat lógázni), és végül, de nem utolsósorban valamiféle maszturbációs genitális tevékenység 
folytatása. Ebből kiindulva jobban megérthetjük (kiemelés tőlem, L.K.) az idióták és katatonok faeces- 
szaglászását és állandó onanizálását.” (Ferenczi, 1932, [1996], 49.).
40 A “szegény tatár” kifejezés augusztus 22.-én kerül be a Napló szövegébe, ahol Ferenczi a féltékenység 
dinamikájára utal ezzel a zseniális - ismét csupán zárójeles- megjegyzéssel: “ ... A féltékenység 
voltaképpen vágy, annak a vágya, hogy egy nemkívánatos kötelékből egy harmadik segítségével 
kiszabaduljunk. (Szegény tatár.).” (Ferenczi, 1932, [1996], 211.). Flogy ki is ez a szegény tatár, azt Bálint 
Mihály magyarázza meg egy lábjegyzetben: „Magyarul az eredeti szövegben.- Magyar szólásmondás az 
egyszeri parasztember felkiáltása nyomán, aki azt látja, hogy a tatár ellovagol csinos, ám házsártos 
feleségével (Bálint Mihály magyarázata)(In: Ferenczi, 1932, [1996], 211.). Érdekes itt megjegyezni, hogy 
Melanie Klein - akiről tudjuk, hogy Ferenczi analizáltja volt-, hasonló következtetésekre jut az irigység és 
féltékenység dinamikájának kapcsán.

84



megjegyzéseket, amelyek által “félszavakból” is érti, -  és értjük mi, olvasók is- magát, 

magunkat. Ezekben a “félszavas” kifejezésekben sűrűsödik össze az adott naplórészlet 

lényege, mondhatni ez az esszenciája.

A magyarul használt kifejezések közül a “szárazdajka” kifejezést, mint az “infantilis 

trauma” ‘sűrítményét’ értelmezem.

A “szárazdajka-ügy” január 19-én “A kölcsönös analízis folytatása” című 

naplórészletben kerül említésre. Ferenczi ezt a terminust az eredetileg németül írt 

Klinikai napló bán is magyarul használja, amelyet -  valószínűleg a szerkesztő Judith 

Dupont -  a lábjegyzetben így :“Ung.: Trockenamme” (Ferenczi, 1932,[1988], 53.), a 

Napló angol fordítói pedig eképpen: “Nurse, as opposed to wet-nurse, in Hungárián”. 

(Ferenczi, 1932, [1988], 43.) magyaráznak.

A Klinikai naplóból nem derül ki pontosan mi is ez a bizonyos “szárazdajka-ügy.” A 

január 19-ei naplórészletben is csak zárójelben találkozunk vele, pontosan így: “ R. N. 

álma. Egy korábbi beteg, dr. Gx., löttyedt mellét (kiemelés tőlem, F.K) R.N. szájába 

erőlteti (kiemelés tőlem, F.K). 'Ez nem az,' amire szükségem van; túl nagy, üres -  nincs 

benne tejé (kiemelés tőlem, F.K.) . . .  Az analitikus asszociációi valóban egy kora 

gyermekkori epizód irányába haladnak (szárazdajka-ügy egyéves korban) (kiemelés 

tőlem, F.K.); időközben a beteg másfél, három, öt és tizenegy és fél éves kori rémisztő 

események álomjeleneteit és azok értelmezéseit ismétli. Az analitikus most először 

képes ehhez az eredeti eseményhez bizonyos érzelmeket hozzákapcsolni, amivel valódi 

élményjelleget kölcsönöz az epizódnak” (Ferenczi, 1932, [1996], 43.).

Habár a szárazdajka A magyar nyelv értelmező szótára szerint „csupán” annyit jelent, 

hogy: "Olyan dajka, aki csak ápolja a csecsemőt, de nem szoptatja” (A magyar nyelv 

értelmező szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.), feltehetjük, hogy a Ferenczi 

által kijelölt kontextusban inkább az elhanyagolással, megfosztással, nem kielégítő, nem 

elég jó szülői bánásmóddal hozható kapcsolatba.

A dajkaság a gyermekkortörténeti kutatások szerint is a gyermekek elhanyagolásával, 

elhagyásával, ki tevésével, a gyermekektől való megszabadulás vágyával hozható
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kapcsolatba. Ebben a keretben a dajkához való kitevést mint az „elutasító anyai 

magatartást”, „anyai szeretet hiányát”, sőt mint „rejtett gyermekgyilkosságot” 

(Badinter, 1999) értelmezik. Lloyd deMause (1998) szerint „az egyetlen mód, hogy a 

szülők el tudják kerülni saját projekcióik veszélyeit (kiemelés tőlem, L.K.), az volt, hogy 

elküldték a gyermeket szoptatós dajkához, dajkaságba (kiemelés tőlem, L.K.) vagy 

kolostorba, nevelőszülőkhöz, más nemesi családok házaiba szolgának vagy túsznak, 

vagy úgy hogy otthon súlyosan elutasították érzelmileg (kiemelés tőlem, L.K.).”(Lloyd 

deMause, 1998, 33). Érdekes adalékul szolgál ehhez a ’dajkamesék’ megléte is. A 

dajkaság megítéléséhez kapcsolódik a népi bölcsesség által csak ’dajkamesének’ 

nevezett olyan történet, mese, amelyet nem tartunk igaznak, melyet valamilyen módon 

hamisnak, vagy hazugnak érzünk. A dajkamese így pontosan az anya-gyermek kapcsolat 

egy lehetséges artikulációját, a mesét, a mesélést minősíti hazugnak, hamisnak. A 

dajkamesének való minősítés egyrészt talán arra vonatkozik, hogy azokat nem az anya, 

hanem a dajka meséli, másrészt talán arra, hogy az anya meséli azokat, de egy olyan 

kapcsolatban, amely nem harmonikus és nem hiteles.

A gyermekkortörténeti kutatások egy rendkívül érdekes további adattal szolgálnak a -  

gyermekbántalmazás kapcsán oly sokszor emlegetett- szerepvisszafordításra, a 

dajkaság intézményére, és ehhez kapcsolódóan a szoptatás, és a mellből kinyerhető tej 

szerepére.41 Érdekes módon még a szoptatás kapcsán is fellelhető a szerepvisszafordítás 

átvitt és konkrét jelensége. Ebben az értelemben a gyermek mint „csecsemő-anya” 

jelenik meg, aki „mint mell”(Lloyd deMause, 1998, 23.), vagyis mint aki maga táplál, 

nem pedig őt táplálnak, nyugtatnak, ringatnak kap jelentést.

41 A szerepvisszafordítás tányéré a gyermekkortörténeti kutatások további érdekes adalékul szolgálnak. 
Ezek közül az egyik az öltözet alapján tesz megfigyeléseket: “A gyermeket, nemétől függetlenül, gyakran 
olyan ruhákba öltöztetik, amelyeket szülőanyja viselt, tehát nem egyszerűen hosszú ruhákba, hanem 
olyanokba, amelyek legalább egy nemzedékkel előbb kimentek a divatból (kiemelés tőlem, L.K.). Az anya 
szó szerint újjászületik a gyermekben; a gyermeket nem egyszerűen úgy öltöztetik, mint kis felnőttet, 
hanem egyértelműen mint miniatűr asszonyt (nemétől függetlenül! -L.K.)” (Lloyd deMause, 1998, 23.). A 
szerep visszafordítást,- vagyis amikor a gyermek saját anyja anyjává válik, és így tulajdonképpen a 
nagyanyjával kerül egy szintre- Lloyd deMause szerint jól példázza az az ókori hiedelem, hogy a 
nagyszülő ténylegesen újjászületik a gyermekben. Véleménye szerint erre utal az is, hogy a baba (baby) , 
valamint a nagymamát jelentő szavak (baba, babé) rokonságban vannak.(Lloyd deMause, 1998, 23.).
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A nyilvánvaló szerep visszafordítás, és a gyermek igényeinek ignorálása mellett a 

gyermek mellének „használata”; csókolgatása és szopogatása a felnőtt részéről szexuális 

jellegű bántalmazásnak is értelmezhető. „Megfordított reakció . . . szerepcsere jóval a 

gyermek megszületése előtt kezdődik . . . azzal indokolnak mi mindent adhat a gyermek 

a szülőnek, és soha nincs szó arról, mit adhat a szülő a gyermeknek . . .  a csecsemő-anya 

(kiemelés tőlem, L.K.) példája az az általános hiedelem, hogy a csecsemőnek tej van a 

mellében (kiemelés tőlem, L.K.) . . .  a felnőttek gyakran csókolgatták vagy szopogatták 

a csecsemők mellét. . . a csókolgatáson, szopogatáson és nyomkodáson -melynek során 

a dajka durva ujjaival erőteljesen nyomkodja az újszülött érzékeny mellét, amely e 

testrészek gyulladásának leggyakoribb oka- kívül a gyermeket még sokféle módon 

használták „mint mellet "(kiemelés tőlem, L.K.); az ember számtan ilyen szokást talál. . 

. ”(Lloyd deMause, 1998, 23.). Ferenczi elmélete az infantilis traumákról ezzel 

összhangba hozható: „A gyermek . . .  a szeretetmegvonás és kínzások fenyegetettségét 

érzékeli” (Ferenczi, 1932, [19961, 196.).

A szoptatósdajkához való kitevéshez képest a ’szárazdajka-ügy’ még nagyobb 

„borzalom”: nem csupán az anya általi elhagyásról, elutasításról, de „mell nélkül 

maradásról” is szó van ez esetben.

Ferenczi újszerűsége az „infantilis traumáról” ebben a keretben is kiviláglik. 

Véleményem szerint nem csupán arról -  a már jól ismert tényről- van szó, hogy 

Ferenczi visszatért az elsődleges csábításelmélethez, hanem annak két további irányba 

való kibontásáról. Ezeken a gondolatokon keresztül ugyanis Ferenczi a korai, 

preödipális, az elsődleges gondozóhoz -  az anyához- fűződő, valódi és kapcsolati 

traumatizáció folyamatát fogalmazza meg. Egy helyen szó szerint „csecsemőkori 

trauma” (Ferenczi, 1932, [1996], 104) néven illeti ezt a jelenséget. „Felvetődik továbbá 

a kérdés, hogy vajon az őstrauma nem mindannyiszor az anyával való ősi kapcsolatban 

(kiemelés tőlem, L.K.) keresendő-e, és hogy a valamivel későbbi, már az apa 

megjelenésével bonyolított korszak traumáinak lehetett volna ilyen hatása, ha nincs meg 

az őseredeti traumatikus anya-gyermek sebhely (kiemelés tőlem, L.K.). . . A legelső 

csalódások a szeretetben (az elválasztás [kiemelés tőlem, L.K.], a kiválasztási funkciók
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szabályozása, az első goromba ütések, a fenyegetés, sőt a fenyítés) minden esetben 

traumatikusan hatnak, vagyis az első pillanatban pszichésen bénítóak. Az így fellépő 

dezintegráció teszi lehetővé az új pszichés formációk létrejöttét; ezen belül különösen a 

hasadás létrejötte valószínűsíthető. . . „(Ferenczi, 1932, [1996], 102.). Véleményem 

szerint a -  magyarul használt- katonadolog, valamint a -szintén magyarul használt- 

szárazdajka kifejezés erre a nagyon korai traumatizációra utal.

A ’szárazdajka-ügy’ napjaink pszichoanalízisének egyik legérdekesebb kérdését, a hiány 

és a veszteség problémát is előre jelzi (LaCapra, 2000). Anélkül, hogy ennek a rendkívül 

érdekes és messzire mutató kérdésnek akárcsak részletes elemzésére is kitérnék, csupán 

annyit jegyzek meg, hogy a veszteséget az különbözteti meg a hiánytól, hogy elvileg 

pótolható. A hiány vele szemben egy elveszett valóságdarab, egy soha be nem pótolható, 

a gyógyíthatóság dimenzióján kívüleső mozzanat, amely nem az elfojtás okán válik 

tudattalanná és felidézhetetlenné. A mellét a gyermektől megfosztó szárazdajka, és az 

általa fémjelzett gondozás is egy ilyen hiány-momentumként értelmezhető. Több kutató 

(Vida, 2000; Smith,1998) -  igaz, nem a hiány és veszetség dimenziójában- a

Ferenczi-féle trauma lényegének éppen ezt a ’beíródott’, ’soha el nem múló’ jellegét 

tartják. Ezzel Ferenczi a modem trauma-elméletek egyik legfontosabb kulcsmozzanatát 

vetíti előre: a szimbolikusan nem reprezentálható, nem narrálható, nem a védekezés, a 

dimanikus elfojtás miatt tudattalanná váló traumatikus élményfeldolgozás folyamatát. 

Az újabb kutatások szerint (Van dér Kőik, 1995) a traumás emlékek egy része szintén a 

nondeklaratív, implicit tudás részeivé válnak. Stern (1998) szerint a korai élmények, a 

korai interakciók, mint az „együtt lenni másokkal valamilyen módon” tapasztalatok, az 

implicit, procedurális emlékezetben őrződnek. Abban az esetben, ha korai kapcsolati 

traumatizáció történik, akkor ezek a traumatikus interaktív tapasztalatok, az „együtt 

lenni valakivel ilyen módon” folyamatos élménye is szervezni fogja a kapcsolati 

szabályozási mintázatokat, vagyis hozzájárni az elvárások és az ismétlődő tapasztalatok, 

valamint a lehetséges kapcsolati minták létrejöttéhez. A modern trauma-elmélet egyik 

alaptétele, hogy a trauma következtében a jelentésadás folyamata omlik össze, 

szimbolikus formában nem reprezentálódnak, csupán testi szinten, -  Ferenczi híressé 

vált kifejezését a kortárs trauma-elméletek számára kölcsön véve: ’a testi emlékezettel’ -



kerülnek regisztrálásra ezek az élmények. Emiatt állandóan destruktív ismétlésre 

kényszerítik az egyént, így a terápia célja ilyen esetekben a testi emlékezettől eljutni a 

mentalizált, jelentéssel bíró reflektált tapasztalatig, újra Ferenczit idézve: elérni, azt, 

hogy „az ismétlés helyébe végre az emlékezés léphet.”(1932, [1996], 207.).

„Teratóma”

A bántalmazó környezetre való reakcióként a személyiség egy része mintegy ’ lefagy’, és 

változtathatatlan formában rögzüld2 Ferenczi 1930-ban A relaxáció elve és a 

neokatarzis című írásában „teratómának” nevezi a személyiség ezen lehasadt részét: 

„Esetleg rendkívül erős infantilis sokkhatás következtében, az egyéniség nagyobb része 

lesz „teratómává”, míg a reális alkalmazkodást csupán a kisebb, érintetlenül hagyott 

rész látja el.”(Ferenczi, 1930, [1982], 409). A teratóma egy orvosi kifejezés, az Orvosi 

szótár szerint „a kialakulás helyén normális körülmények között elő nem forduló 

szövetekből (kiemelés tőlem, L.K.) (haj, fog, stb.) álló vegyes daganat (fejlődési 

rendellenesség) (kiemelés tőlem, L.K.)” (Brencsán, 1993, 486.). A további lehetséges 

nyelvzavar elkerülése érdekében fontos megjegyezni, hogy Ferenczi orvos volt, aki tehát 

ismerte az orvosi kifejezéseket, és találóan alkalmazta azokat a lelki folyamatok 

elemzésére is. Ez esetben egy „merész biológiai és pszichológiai izomorfizmust” (Vida, 

2000, 5.) alkalmaz Ferenczi, hangsúlyozva a trauma eltávolíthatatlan,

megváltoztathatatlan, fejlődéstanilag rögzült, szinte belső struktúrává váló hatását, 

„őseredeti traumatikus anya-gyermek sebhely” (Ferenczi, 1932,[1996], 102.) jellegét. 42

42 Ezen a ponton egy érdekes, de a dolgozat kereteit meghaladó gondolatot emelnék ki. A traumának ez a 
nyomot hagyó, a szövetekbe íródó aspektusát az idegrendszerrel foglalkozó kutatások az utóbbi években 
igazolták. Az idegtudományok és a pszichoanalízis integrációjának számos eredménye közül az egyik 
éppen az, hogy az agy fejlődése élmény-, és kapcsolatfuggő. Különböző képalkotó eljárásokkal 
igazolható, hogy a traumatizált gyermekek agyi struktúrái másképp fejlődnek, vagy például pszichoterápia 
után -  az agyi plaszticitás révén- bizonyos agyi struktúrák átalakulnak (lásd többek között például, 
Schore, 1994). Eszerint kapcsolataink szószerint belénk íródnak, szöveti szinten nyomot hagynak 
bennünk. Egy egészen más absztrakciós szinten a filozófia kontextusában megfogalmazott 
“nyom”(Derrida,1991 ) ebben a megközelítésben talán közelebb hozható a pszichológiai számára is. A 
Ferenczi által megfogalmazott “őseredeti traumatikus anya-gyermek sebhely (kiemelés tőlem,L.K.)” 
(Ferenczi, 1932, [1996], 102.), a “nyomot hagyó” trauma ebben a kontextusban eszerint is értelmezhető.
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Az „anyaszerű, ápoló” -  a környezethez alkalmazkodva védekező- „Orphával” szemben 

a teratóma nem változik, szinte páncéllá merevedve rögzül. A teratóma a hamis self egy 

újabb aspektusára mutat rá: a fejlődésileg oda nem tartozó, idegen részek beépülésére. 

A teratóma a kurrens fejlődéslélektan szempontjából olyan idegen és hamis 

selfreprezentációknak fogható fel, melyek nem a gyermek valós élményeiből épülnek, 

hanem torzult tükrözési folyamaton keresztül az anyától származó, idegen 

reprezentációk internalizálásából.

A teratóma-elvet a -Ferenczi gondolatait többekközt az introjekció fogalmának 

kiszélesítése révén továbbgondoló- Ábrahám Miklós és Török Mária szerzőpáros által 

bevezetett pszichés zárvány, kripta, enkapszuláció fogalmaiban fedezhetjük fel újra. 

Véleményem szerint a teratóma-elv megfelel a zárvány-topográfia elvének. A teratóma 

az ő írásaikban mint „a tagadott vagy kizárt valóság topográfiája (kiemelés tőlem, 

L.K.), a titok metapszichológiája(kieme[és tőlem, L. K.)”. (Ábrahám és Török, 1998, 

124.) jelenik meg: „Egy elviselhetetlen [traumatikus, L.K.] valóságmozzanat . . .  a 

léleknek egy elérhetetlen tartományába történő elszigetelése . . .  az ’inkorpráció’, vagy 

’ megőrző elfojtás révén.’”(Ábrahám és Török, 1998, 126.). A traumatikus élmény 

kapszulába zárul, s mint idegen, betokozódott rész a psziché struktúrájának része lesz, 

topográfiáját írja át, mintegy „kiegészítő topográfiává”, (Ábrahám és mtsa, 1998, 142.) 

zárvány-topográfiává alakul. Ezáltal élettelen, érzéstelen és jelentésétől megfosztott, 

vagyis „demetaforizált” és „antiszemantikált” (Ábrahám és mtsa, 1998, 129.) létre 

kárhoztatik. Az Ábrahám-Török házaspár a trauma-elméletet a trauma intergenerációs 

jellegének egy sajátos aspektusával: a ’transzgenerációs fantom’-, és a Többszörös 

személyiség’ fogalmaival gazdagították.

„Kétgy ermek-analízis’ ’

Ferenczi a Klinikai naplóbm egyetlen egy helyen, március 13-án „kétgyermek- 

analízisnek” nevezi a kölcsönös analízist. Véleményem szerint a „kétgyermek-analízis” 

szervesen kapcsolódik a „szárazdajka-ügyhöz” -  és az „Orphához” is. Amit a 

szárazdajka elmulaszt, az „Orpha” kénytelen pótolni. A szárazdajka okozta hiány és
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elhagyatottság megszüli magában a gyermekben az anyaszerű, ápoló „Orphát”, vagyis a 

szárazdajka okozta traumatizáltság az „Orpha” intelligenciájának eredete.

A kölcsönös-, kétgyermek-analízisben az „Orphák” ’aktiválódnak’, kapcsolatba lépnek 

egymással, ők kezdik el gyógyítani egymást. A két gyermek két bölcs csecsemő, két 

bölcs „Orphával”, akik kapcsolatuk során ráébrednek gyermekkori traumáik 

mélységeire. A Klinikai napló tanúsága szerint ez a ’két gyermek’ R. N. és Ferenczi. „A 

kölcsönös analízis bizonyos fázisaiban mindkét fél felad minden kényszert, minden 

tekintélyt; két egyformán riadt gyermek (kiemelés tőlem, L.K.) benyomását keltik, akik 

kicserélik tapasztalataikat, és azonos sorsuk következtében (kiemelés tőlem, L.K.) 

tökéletesen megértik egymást; ösztönösen igyekeznek egymást megvigasztalni 

(kiemelés tőlem, L.K.). Minthogy tudatában vannak sorsközösségüknek, a másik fél 

teljesen ártalmatlannak tűnik ([vagyis nem bántalmazónak]-L.K., kiemelés tőlem), 

olyannak, akire az ember nyugodtan rábízhatja magát” (Ferenczi, 1932, [1996], 79). Ez 

az „azonos sors” a bölcs csecsemők sorsa, amelyben az „Orphák” mindkét fél számára 

tanácsokat adnak; Ferenczi saját magáról írja: ”Szinte leküzdhetetlen bennem az 

ellenállás, amikor megkísérlem, hogy engedve ”Orpha” javaslatának, analizáltassam 

magam a beteggel. . .”(Ferenczi, 1932, [1996], 110.), „R. N. esetében . . . olykor a beteg 

intelligenciájának „egy része” a trauma megismétlése alatt is kapcsolatban maradt 

velem, és bölcs tanácsokat ad (kiemelés tőlem, L.K.) a kezelés módjára 

vonatkozóan.”(Ferenczi, 1932, [1996], 122.) . Ez a fajta „igazi kapcsolat”(Fortune, 

1993, 179.) olyan terápiás megközelítést jelent Ferenczi számára, melyet a ’konténer’, a 

’holding’ és a ’segéd-én’ előfutáraiként értelmezhetünk: „ . . . nekem az a dolgom, hogy 

ezt az anyagot [a lélek fájdalmas részét] erős, áthatolhatatlan burokkal vegyem körül 

(kiemelés tőlem, L.K.), a psziché fenmaradó részét . . . pedig -mintha gerendákkal 

dúcolnám alá (kiemelés tőlem, L.K.)- védjem meg az összeomlástól. Azt is elvárják 

tőlem, hogy ha el is megyek, önmagam egy részét (kiemelés tőlem, L.K.) 

védő szellemként hagyjam a betegnél, vagy a betegben (kiemelés tőlem, 

L.K.).”(Ferenczi, 1932, [1996], 122.).
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Ahogy Ferenczi elmeséli a „kölcsönös analízis történetét” a május 5-i bejegyzésben, 

kiderül, hogy úgy látta, hogy a teljes őszinteség, „az analitikus és analizált közti igazi 

kapcsolat” (Fortune, 1993, 179.) tarápiás hatású, és mindkettőjük számára felfedi a 

valódi traumákat. „Ferenczinél a régi trauma újraéled, amely az infantilis bűntudat és az 

anya erkölcsi szigorának kombinációjából jön létre; anya ugyanis azt vetette szemére, 

hogy még ’halálra györti’”(Dupont, 1996, 16.). „Az olyan típusú nők azonban, mint ő 

[mint R. N.-L.K.], rámijesztenek és előhívják a gyermekévek makacsságát és gyűlöletét. 

Az emocionális túlteljesítés, különösen az eltúlzott barátságosság azonosak az 

anyámmal szembeni ugyanezen érzésekkel. Anyám kijelentése, hogy rossz vagyok, 

annak idején még rosszabbá tett. A legjobban azzal a kijelentéssel sebzett meg, hogy 

megölöm őt; ez volt az a fordulópont, amelynél belső meggyőződésem ellenére jóságra 

és engedelmességre kényszerítettem magam. A beteg követelései, hogy szeressék, 

megfeleltek anyám velem szemben támasztott analóg követeléseinek (kiemelés tőlem, 

L.K.) . . . ”(Ferenczi, 1932, [1996], 116.). Ferenczi így folytatja: „A kölcsönös analízis 

úgy látszik meghozza a megoldást. Alkalmat adott arra, hogy szabad folyást engedjek 

ellenszenvemnek. Az eredmény különös módon a beteg részéről a megnyugvás volt; 

igazolva érezte magát (kiemelés tőlem, L.K) . . . circulus benignus[ jótékony kör] . . 

.”(Ferenczi, 1932, [1996], 116.). Ferenczi az „analitikus hivatásbeli képmutatását”, 

viszontáttételes érzéseinek letagadását, technikai rugalmatlanságát, hatalmával való 

visszaélést tekintette olyan tényezőknek, amelyek a a hatalmával visszaélő traumatizáló 

szülői viselkedést ismétlik, így a terápiákban a korai traumák feléledését és a 

retraumatizációt okozzák: “Az analízis pontosan megismétli a szülők viselkedését, a 

szülőkét, akik csak provokálják a kínt, de meggyógyítani nem tudják. Már látja előre, 

hogy további nyolc év múlva is ugyanitt fog tartani, ha nem sikerül a családtól, az 

analízistől, talán az egész emberiségtől elszakadnia, és az életét önállóan 

berendeznie.”(Ferenczi, 1932, [1996], 76.). A Ferenczi-féle aktív, rugalmas és 

párbeszéden-alapuló analízis, a retraumatizáló, hamis értelmezéseken alapuló analízissel 

szemben lehetővé teszi azt, hogy a páciens „igazolva érezhesse magát” -  vagyis 

jogosnak és valósnak érezhesse élményeit. ”Kétgyermek-analízis . . .  Az analízis 

intellektuális hűvössége a betegben bizonyos lázadást vált ki . . .  A kötelességteljesítés 

és az engedelmesség, az önmegfigyelés és az önkontroll még mindig elviselhetőbbnek
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tűnik, mint az, hogy mások irányítsanak. (Itt megemlítendő a gyermek, aki sarokba 

állítja önmagát, hogy elkerülje a büntetést). Ez a ‘jóság’ és engedelmesség egyébként 

bosszú is a hatalommal (kiemelés tőlem, L.K.) szemben, amelynek így kiüti a fegyvert a 

kezéből. Miután csalódtak a szülőkben, a tanítókban és más hősökben, a gyermekek 

egymás közt szövetkeznek és baráti kötelékeket hoznak létre (kiemelés tőlem, 

L.K.).”(Ferenczi, 1932 [1996], 79.).43

A Ferenczi-féle terápia ezzel -  Bánfalvi Attila szavaival -  „túllépett a modern 

pszichoterápián” (Bánfalvi, 1998, 220), mely a -utalva a Nyelvzavar-tanulmányra- a 

felnőttek, vagyis a „szenvedély nyelvét beszéli” (Stanton, idézi Bánfalvi, 1998, 239.).

A kölcsönös analízisben a „tudattalanok párbeszédére . . .  és a tudattalan rezdülések 

cseréjére kerül sor”(Ferenczi, 1932, [1996], 103.). A tudattalanok párbeszéde’ a korai 

kapcsolatok reprezentációs nyelvére emelve mára már mint az interszubjektív dialógus 

mentén szerveződő ’kétszemélyes tudattalan’ kap jelentést. Ez a Ferenczi által a ’30-as 

években pszichoterápiás alapokról kiindulva megfogalmazott párbeszéd, és 

kölcsönösség az, ami mint dialogicitás és interszubjektivitás a filozófiában többek közt 

Husserl, Habermas, Levinas, Buber, Merlau-Ponty, Nabert (Tengelyi, 1998) az 

irodalomelméletben mint dialogocitás Bahtyin gondolataiban is megjelenik. És ez a 

Ferenczi által megszenvedett, a korabeli analitikus közösség által kitagadott, és őrült 

gondolatnak nyilvánított kölcsönösség az, amit az utóbbi évtizedek fejlődéslélektana és 

terápiás újításai már mint interszubjektív paradigmát, a konstruktivista elméletek mint 

’ dialogikus ént’ emlegetnek. És ez az, ami által a legenda szerint Ferenczi nemcsak ’élte 

a pszichoanalízist’, de bele is halt.

43 Tudjuk, hogy Ferenczi úgy érezte, Freud hibázott analízise közben, vádolta Freudot hivatásbeli 
képmutatással és a viszontáttételes érzések letagadásával. Felvethetjük, hogy a “kétgyermek-analízis” 
során kifejtett gondolatok, a “hatalommal szembeni bosszú”, a “csalódás a szülőkben, tanítókban és más 
hősökben” fájdalma -  a traumatizáló szülőkön kívül-, Freudnak a “hatalomnak, a tanítónak és hősnek” 
szól.
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II/4. A „nyelvzavar” koncepció további lehetséges 

értelmezései a kurrens interszubjektív fejlődéselméletek

tükrében

Az 1932-ben, Freud atyai tanácsa ellenére Wiesbadenben elmondott Nyelvzavar a 

felnőttek és a gyermek között. A gyengédség és a szenvedély nyelve c. tanulmány 

manapság az egyik leggyakrabban idézett pszichoanalitikus tanulmány. Az iránta való 

érdeklődés egyrészt a gyermekbántalmazás, a szexuális bántalmazás, illetve általában a 

traumák -nem utolsósorban a transzgenerációs traumák- iránti megnőtt érdeklődésnek, 

másrészt a Budapesti Iskola, és különösen Ferenczi iránti megnőtt érdeklődésnek 

köszönhető. A nyelvzavar koncepció a Klinikai naplóval és Ferenczi egyéb kései 

írásaival —A relaxáció elve és a neokatarzis, a Felnőttek gyermekanalízise, A család 

alkalmazkodása a gyermekhez, A trauma a pszichoanalízisben- című írásokkal együtt a 

modern trauma-elmélet egyik alapkoncepciójává vált. Ferenczi részben ezzel az írásával 

tért vissza explicit módon a Freud által egyszer már visszavont, vagy legalábbis 

ambivalensen kezelt elsődleges csábításelmélethez, s egyben a terápiákban elszenvedett 

retraumatizáció veszélyére is felhívta a figyelmet.

A nyelvzavar tanulmányhoz kötődik Freud és Ferenczi utolsó találkozása is. Útban a 

wiesbadeni kongresszusra Ferenczi Gizellával együtt meglátogatta Bécsben Freudot, és 

felolvasta neki a Nyelvzavar tanulmányt, melyet Freud megrendültén, és megütközve 

hallgatott (Dupont,1996; Harmat, 1994). Freud azt javasolta, -Dupont(1996,14.) 

szavaival „követelte”-  Ferenczitől, hogy halassza el a tanulmány publikálását, „míg 

meg nem változtatja a szövegben kifejezésre jutatott nézeteit” (Dupont, 1996, 14.). Az 

utolsó „traumatikus” találkozás során mindketten fagyosnak érezték a hangulatot, és 

„hidegnek” a másikat. Freud Anna lányának írt leveléből az derül ki, hogy úgy érezte 

„Ferencziből jeges hideg áradt felé”, és ezzel párhuzamban Ferenczi de Forestnek, egyik 

tanítványának úgy mesélte, hogy „hidegnek érezte” Freud viselkedését (Harmat, 1994, 

176.). Ferenczi így számolt be de Forestnek az utolsó találkozásról: "Elmondtam neki
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[Freudnak] legújabb technikai elképzeléseimet. Ezek a pácienseimmel végzett munka 

tapasztalatain alapulnak. Betegeim elmondott történetei, gondolattársításai alapján, 

abból, ahogyan viselkednek, azokból a frusztrációkból, amelyek haragot vagy 

depressziót váltanak ki belőlük, elsősorban pedig vágyaik és kívánságaik tudatos és nem 

tudatos tartalmaiból, megpróbáltam kideríteni, hogy milyen módon szenvedtek 

elutasítást anyjuktól, szüleiktől vagy azok helyetteseitől (kiemelés tőlem, L.K.). Empátia 

segítségével elképzeltem, milyen segítő gondoskodásra . . . lett volna szüksége a 

betegnek a korai időszakban, milyen lehetett volna az a szerető gondoskodás, táplálás, 

amitől kialakulhatott volna benne az önbizalomnak, az önmagával való elégedettségnek 

és a sokoldalú feljődésnek a képessége. . . A Professzor egyre türelmetlenebbül 

hallgatott, és végül arra figyelmeztetett, hogy veszedelmes talajra léptem, elhagyván a 

pszichoanalízis bevett szokásait és technikáit . . . Ezzel a figyelmeztetéssel ért véget a 

kihallgatás. Érzelmes búcsúra nyújtottam a kezem, de ő hátat fordított nekem, és kiment 

a szobából. Soha többé nem fogom visszontlátni (kiemelés tőlem, L.K.)”.(de Forest 

feljegyzései, idézi Erős, 1991).

Ferenczi mindezek ellenére nyitóelőadásként felolvasta a Nyelvzavar tanulmányt 

Wiesbadenben, ahol Freud nem jelent meg. A pszichoanalízis-történet egyik szomorú 

krónikája a Nyelvzavar tanulmány személyes sértődöttségekkel, szakmai harcokkal, 

féltékenységgel átszőtt útótörténete. A pszichoanalitikus mozgalom tagjai Jones szerint 

„botrányosnak találták” Ferenczi nézeteit (Harmat, 1994.). Az Internationale Zeitschrift 

für Psychoanalyse közölte ugyan a tanulmányt németül, de az International Journal of 

Psycho-Analysisbm Jones nem jelentette meg azt személyes ígérete és Ferenczinek az 

ígéretet köszönő levele ellenére sem, sőt Ferenczi halála után még a kefelenyomatokat is 

megsemmisítette. A tanulmány végül 1949-ben Bálint Mihály közreműködésével 

jelenhetett meg először angolul az Intenational Journalom.

A  nyelvzavar tanulmány szerint a gyermek gyengédség iránti vágyát a felnőtt félreérti, 

félreértelmezi, és a felnőtt szexuális vágynak megfelelően a szenvedély nyelvén válaszol 

rá. A nyelvzavar az „eltérő vágyak miatt eltérő nyelven beszélő emberek közötti 

félrefordítások” (B. Gáspár, 1991, 19.) félreértések következménye. A gyermek, szinte 

transzállapotba kerülve a felnőtt hatalmának aláveti magát, támadójával azonosul,
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introjektálja annak bűntudatát és sajátjaként átéli a szégyent,44 magába építi az idegen 

selfreprezentációkat.

A nyelvzavar koncepció tehát nem csupán a szexuális bántalmazás traumáját írja le, 

hanem tágabban értelmezve a trauma modelljéül szolgál, a korai kapcsolati 

traumatizáció, az érzelmi bántalmazás alapját képezi. Ez az az előző fejezetekben már 

ismerteti modell, melyet ’dupla sokként’, ’bifázisos traumatizációként’ értelmezhetünk. 

A folyamat során a konkrét szülői visszaélést a szülő tagadása, a szülőnek értelmező 

hatalmával való visszaélése és így a valóság átírása követi. A modell így relevánsnak 

tekinthető az érzelmi hangolódást, tükrözést, illetve a jelentésszerveződést központi 

tényezőnek tartó kurrens fejlődéselméletek, valamint a transzgenerációs trauma-átvitel 

szempontjából.

Ebben a keretben a nyelvzavar a megoszthatósággal, lefordíthatósággal, elismeréssel, 

felismeréssel, jelentésteliséggel, valamint az idegenséggel és 

félreismeréssel/félreismertséggel, elidegenedéssel kapcsolatban értelmezhető.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy a nyelvzavart meteforikus 

értelemben használom, -  a nyilvánvaló csábítás ellenére- nem minden kapcsolati 

torzulást és zavart tekinthetünk nyelvzavarnak, csakúgy, mint ahogy nem minden 

interaktív mozzanatot nevezünk interszubjektívnek.

A nyelvzavart alapvetően egy olyan -  fokozatosan belsővé váló -  kapcsolati zavarnak 

tekintem, mely jellemezheti mind a preverbális, mind a verbális világot. Ennek mentén a 

nyelvzavart a különböző kapcsolódási módok és reprezentációs átírások során történő 

torzításként értelmezem, mely a valóságtól való elidegenedéshez kapcsolható. Ebben a 

keretben a nyelvzavart -  egyrészt mint a preverbális, másrészt mint a preverbális és 

szimbolikus közti, harmadrészt mint a verbális világ -  különböző reprezentációs 

szintjei közti átírások során bekövetkező csúszásként és torzításként foghatjuk fel. Stern

44 A szégyen-élmény kutatása, korai kapcsolati eredete, kötődéssel való viszonya manapság a 
pszichoanalitikus gondolkodás középpontjába került. A szégyen és a nyelvzavar-koncepció kapcsolatát 
elemzi: Ajkai, 1997.
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(1985, 1995, 1998) elméletét segítségül hívva ragadhatjuk meg pontosabban ezeket a 

folyamatokat. Ahogy azt már a bevezetőben említettem, Stern a nyelv -  a verbális self 

érzet- kialakulását alapvetően két szempontból tartja rendkívül fontosnak. A beszéd 

által egyrészt új kapcsolódási módok, együttlét-formák jelennek meg, másrészt azonban 

a beszéd által a valóság átírhatóvá, torzíthatóvá válik. Tehát Stern a nyelv elidegenítő 

aspektusát hangsúlyozza, melynek során az eddigi globális élmények széttöredeznek, a 

szimbólumok segítségével újra kódolódnak, a korábbi mag-kapcsolódás és 

interszubjektív-kapcsolódás pedig átíródik.

Habár -amint azt Stern elmélete kapcsán említettem-, a nyelv és a narratívumok 

megjelenése rendkívül nagy változást jelent a gyermek életében, folytonosság van a 

preverbális és a verbális világ között. A beszéd megjelenése utáni világ a korai diádikus 

szerveződésen alapul, hiszen a folytonosságot nem a viselkedés, hanem a jelentések 

szintjén ragadhatjuk meg.

így a beszéd által, annak révén történő nyelvzavar sem történet nélküli, a preverbális 

kapcsolatok preverbális zavarainak és félreértéseinek folytatásaként is értelmezhető. 

Emiek megfelelően, amennyiben elfogadjuk a nyelvzavar preverbális előfordulásának 

lehetőségét, akkor felvethetjük, hogy az elidegenedés és a valóság átírásának folyamatai 

nemcsak a verbalitáshoz kötődnek, hanem részben preverbális jellegűek, és az anya 

közvetítésével végbemenő különböző tükrözési és reprezentációs újraírásos 

folyamatokhoz kötődnek. Ezeken keresztül véleményem szerint a nyelvzavar a 

jelentésszerveződés korai folyamataihoz kapcsolódik, a jelenetésszerveződés korai 

kapcsolati gyökere, valamint a kora csecsemőkori reprezentációs eredete alapján.

A nyelvzavar, mint a preverbális kapcsolati világ sajátossága, a selfszerveződési, self- 

regulációs, reprezentációépítő folyamatokon keresztül jut érvényre, pontosan azáltal, 

ahogyan ezeket a folyamatokat mint kapcsolati sajátosság meg- és átírja.

Eképpen tehát a nyelvzavart a korai kapcsolati zavarok keretében értelmezem, és az 

érzelemhangolódás, érzelem-reguláció és az ezekhez kapcsolódó reprezentációs újraírás 

zavarainak mentén elemzem. Ezek a korai folyamatok az anya közvetítésével, -ha 

tetszik az ő fordítása által-, hermeneutikai fordulattal élve „megértő teremtése” révén
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valósulnak meg. Ha van, akkor a nyelvzavar ekkor még interperszonális, anya és 

gyermeke közötti. Ugyanakkor éppen pontosan ezeken a folyamatokon keresztül 

szerveződik a self, és általuk, mintegy a selfszerveződés részeként válhat belsővé a 

nyelvzavar. Innentől kezdve tehát már „belül van a nyelvzavar”, „belül van a zűrzavar”. 

Az interperszonális nyelvzavar intraperszonálissá vált. A nyelvzavart már belül viselő 

gyermekek nem találják a hangot saját magukkal, magukhoz, nem hogy félszavakból 

nem, de saját belső és testi jeleikből sem értik magukat. Idegenek és fenyegetettek saját 

otthonukban, jobban mondva nincsen otthonuk, mert az amit annak vélnek, egy nem 

hiteles, nem kölcsönösségen alapuló kapcsolatból származik. Olyan el/és fel nem ismert, 

vagy félreismert belső világban élnek, mely az elhalasztott dialógusokon és 

találkozásokon, elidegenedett -  vagyis nem sajátként átélt, hanem tévesen értelmezett és 

hamisan tükrözött -  belső tapasztalatokon alapul. A következőkben ezt a gondolatot két 

aspektusból bontom tovább és kötöm össze Stern elméletének egyes aspektusaival, 

valamint a Gergely és Watson által leírt ’érzelmi hangolódás, mint reprezentációs 

újraírás’ elmélet bizonyos elemeivel.

Mint az már az előző fejezetekben többször említésre került, a korai interszubjektív 

kapcsolatokat hangsúlyozó elméletek szerint az érzelmi hangolódás révén válik lehetővé 

az érzelmi állapotok megosztása, a belső állapotok, érzelmek interszubjektív cseréje. 

Ennek során az anya nem egyszerűen leutánozza a gyermek viselkedését, hanem annak 

belső állapotához illeszti saját viselkedését, akár a gyermek viselkedésétől eltérő 

modalitásban. Az összeillesztés és az érzelmi állapotok megosztása tehát nem a nyílt 

viselkedés, hanem az aktivációs kontúrok illesztése révén történik. Csak így, azáltal, 

hogy a gyermek megélheti, hogy a másik is rendelkezhet az övéhez hasonló, de attól 

elkülönült belső állapottal, jelenik meg a kölcsönösség a kapcsolatban. Úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy a másikkal való találkozás csak úgy jöhet létre, ha felismerik a 

kapcsolatban résztvevők a másikat és ezáltal saját magukat is.45 „Az egyénnek függenie

45 Az önmagam és a másik fel nem ismerésének izgalmas klinikai pszichiátriai példája a Fregoli-téveszme 
és a Capgras-jelenség. A hasonmásság, a megkettőződöttség mint ontológiai pozició, lehetőség, illetve 
mint pszichiátriai tünet régóta ismert, antropogiai, irodalmi pédák és századeleji kórtörténeti leírások 
mentén is megjelenik. A kóros identifikációknak ezt a két példáját a ‘felismert és a fel nem ismert másik’ 
kontextusában is értelmezhetjük A Capgras-jelenség egy olyan ‘negatív kóros identifikáció’, amely szerint
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kell egy másiktól ahhoz, hogy független lehessen” -  írja minderről Schibbye (idézi 

Borstad, 355.), s ez a gondolat korai kapcsolati szinten a kötődés és függetlenség 

dimenzióiban ragadható meg. Ezért olyan bevilágító Lyons-Ruth (1991) elképzelése 

arról, hogy a szeparáció-individuáció klasszikussá vált fogalmát fel kell váltani a 

kötődés-individuáció fogalmával. A függetlenség és a kötődés együttjáró fogalmak. A 

valódi találkozás és megértés a belső állapotok, az érzések és a gondolatok szintjén 

történik. Ez a fajta megértés csak akkor történhet meg, ha az anya képes saját magában a 

gyermek belső állapotához illeszkedő állapotot találni és felismerni. Amennyiben az 

anya nem tud a gyermek valódi belső állapotára hangolódni, az a self-fejlődés 

zavaraihoz vezethet. Gergely és Watson (1998) Karmiloff-Smith (1996) reprezentációs 

újraírásról szóló, tisztán kognitív modelljét elméletükbe beemelve és kiegészítve, az 

érzelem-hangolódás és tükrözés self-regulációs funkciója mellett egy másik, 

úgynevezett reprezentáció építő funkcióját is hangsúlyozzák. Eszerint a csecsemő 

közvetlen, implicit elsődleges affektív állapotai az anya közvetítése révén újraíródnak és 

másodlagosan reprezentálódnak. Ezt a folyamatot az anya saját belső állapotai, saját 

reprezentációi is szervezik, vagyis az anya saját reprezentációi és állapotai 

függvényében illeszkedik és hangolódik. Ezen a ponton ragadhatjuk meg a nyelvzavar 

nagyon korai, preverbális lehetőségét és formáját, vagyis az implicit, elsődleges 

állapotok anyai fordítás révén való másodlagossá történő átírásokkor végbemenő 

torzulást, és úgynevezett „fordítási hibát”. Amennyiben ez az átírás a megfelelő 

hangolódás és hiteles tükrözés segítségével ’ nyelvzavar’ nélkül megy végbe, akkor ez a 

másodlagos világ nem idegenedik el az elsődleges élményektől, hanem egy megosztott 

interszubjektív valóság alapján épül fel, egy olyan világon, amely nem válik ketté, 

kétféle, elidegenedő tapasztalatra, hanem ezek a tapasztalatok átjárhatóak egyrészt 

egymás számára intraperszonálisan ’belül’, és átjárhatóak ’kívüf, az én és a másik 

(anya) között.

valamely személy, tárgy, város nem a ‘valódi’, nem az igazi, hanem pusztán annak ‘hasonmása’, 
‘utánzata’. A Fregoli-téveszme ezzel szemben egy olyan ‘pozitív kóros identifikáció’, amikor ismerősnek 
vélünk valakit, ismerősként ismerünk fel idegeneket.
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„Szedd magad, kapd magad, kisbaba”(Ferenczi, 1933, [1971], 219.)

A Nyelvzavar-tanulmány szerint a terápiában a „rezervált hűvösség, a foglalkozási 

képmutatás és az abban elrejtett antipátia a beteggel szemben, amelyet a beteg minden 

porcikájában érez, lényegében nem különbözik attól a helyzettől, amely annak idején -  a 

gyermekkorban-megbetegítően hatott”(Ferenczi, 1932, [1971], 218.). Ferenczi szerint a 

terepauta képmutató és hazug viselkedése hasonló a traumatizáló szülői viselkedéshez. 

A beteg ’hűvös-pedagógiai’ terepautai beállítódás következtében: „ megismétli a 

[gyermekkori] megrázkódtatás miatt létrejött tünetképzést . . .  az öntudat nélküli beteg 

transzállapotában valóban egy gyermek, amely nem reagál az intelligens 

felvilágosításra, legfeljebb az anyai barátságos modorra; enélkül legnagyobb 

szükségében egyedül és elhagyatottnak érzi magát, vagyis éppen abban az 

elviselhetetlen helyzetben, amely valamikor a lelki meghasadáshoz és végül a 

megbetegedéshez vezetett . . . ” (Ferenczi, 1932, [1971], 219.). Ezzel szemben az 

analitikus „anyai, barátságos modora” írja Ferenczi, -  tükröző, hangolódó, tartó 

viselkedése, mondhatjuk mi -  a gyógyító. Ennek az elfogadó, hangolódó, anyai 

viselkedésnek példája a „szedd magad, kapd magad, kisbaba” mondóka. Ferenczi ezt a 

mondókát a Nyelvzavar tanulmányban említi: „Úgy jártam, mint az a szellemes hölgy, 

aki idegbeteg barátnőjét sem rázással, sem kiabálással nem tudta felébreszteni 

narkolepsziás állapotából. Hirtelen jutott eszébe, hogy gyermekes-tréfás beszédmóddal 

szóljon hozzá: „Szedd magad, kapd magad, kisbaba” (kiemelés tőlem, L.K.), mire a 

beteg mindent megtett, amit tőle kívántak."(Ferenczi, 1932, [1971], 219.).

‘ ‘ Gonoszságfr agmentumok’ ’

Érdekes párhuzam vonható Ferenczi nyelvzavar-, és fragmentáció elmélete valamint a 

kurrens gyermekbánatalmzás-irodalom egyes tézisei között. Ferenczi nyelvzavar

elmélete szerint a traumatizált gyengébb fél -  a gyermek -  bölcs védekezésként a 

felnőttel való azonosulás révén, annak szégyenét és bűntudatát is introjiciálja, mai 

terminológiával élve, úgy fogalmazhatunk, hogy selfje magába épít idegen és támadó
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self-reprezentációkat, - “gonoszságfragmentumokat”-, a “másik” szégyenének és 

bűntudatának sajátjaként való viselése által.

Úgy is mondhatnánk, hogy az a paradox helyzet áll elő, hogy a self strukturálódásának, 

integrálódásának folyamata egyben a self fragmentálódásának is folyamatává válik.

A trauma által az individuum szétesik és töredékek alkotják -írja Ferenczi. Egy ilyen 

töredék, az “anyaszerű, ápoló” (Ferenczi, 1982[1934], 451.) “őrangyal” (Ferenczi, 

1996[1932], 39.), védőszent. Mint “progresszív értelmű menekülés” (uo., 206.) egyes 

traumatizált gyermekek koravénné válnak, hajlamosak arra, hogy “mások fölött 

anyáskodjanak... jók és készségesek lesznek” (Ferenczi, 1982[ 1934], 425.). így válik a 

gyermek a “szenvedés terrorja” által saját szülője gondozójává, pszichiáterévé 

(Ferenczi, 1996[1932], 180.).

A kurrens gyermekbántalmazás és családterápia-irodalom “szerep-visszafordítás” néven 

illeti ezt a folyamatot, például Helfer (1982) “elhibázott gyermekkor” modelljében. Mint 

azt már az előző fejezetekben részletesen ismertettem, a kötődéselmélet a bántalmazás 

transzgenerációs aspektusát hangsúlyozva elemzi a “dezorganizált” kötődési típusú 

gyermekek és szüleik kapcsolatát. Ennek a kötődési típusnak az elemzése során derült 

fény arra, hogy bántalmazó, illetve retraumatizált szülőkkel való kapcsolat során a 

selfről és a szülőről többszörös, összetett és inkoherens belső reprezentációk alakulnak 

ki, s ezen belső modellek közti váltakozás (“átkapcsolás”) adja a disszociáció alapját 

(Liotti, 1992). A gyermek olyan megoldhatatlan, paradox helyzetbe kerül, melynek 

során egyszerre, egyidejűleg kialakul a megmentő, az áldozat és az üldöző -  egymással 

összeegyeztethetetlen -  self-reprezentáció, hasonlóan a trauma következményeként leírt 

fragmentumokhoz.

A gyermekbántalmazást a kötődéselmélet és a tudatelmélet keretében elemző 

szakirodalomban egyre inkább elfogadottabb az az elképzelés (Target, 1998, Fónagy és 

Target 1998; Fónagy, 2001.), hogy a bántalmazó, ellenséges anya gyermeke speciális 

úton próbál megszabadulni attól, hogy anyját üldözőnek és ellenségesnek lássa. 

Legátlódik benne az anya valós belső érzései, szándékai felismerésének képessége, 

védekezésként csökken mentalizációs képessége. Target (1998) kiemeli, hogy ilyen
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esetekben a self olyan reprezentációkat is magáénak tudhat, melyek bár nem egy őrá 

reflektáló másiktól -  vagyis nem az ő valós létéből -  származnak, azokat a self mégis 

mint sajátját fogja tapasztalni. “Ez az identitás ... tragikus módon egy olyan mentális 

állapot köré szerveződik, amely képtelen visszatükrözni a gyermek változó érzéseit és 

gondolatait, hiszen az a másik (a gondozó) korai reprezentációjára épül, ahelyett, hogy a 

másik által látott gondolkodó és érző selfre épülnek (Target, 1998, 45.), “Ezeket a 

reprezentációkat az illető a self részeként éli át, miközben azok nem a selfben 

gyökereznek” (uo., 47.). így a self szerveződésének, integrálódásának folyamata 

tökéletlen self-strukturalizációt eredményez, melynek során idegen részek integrálódnak 

a selfbe. A disszociációt Target (1998) a mentalizáció ellentéteként értelmezi, és 

összekapcsolja a mentalizáció sikertelenségével, aminek következtében a saját és a 

másik mentális állapotaira való reflexió képessége csökken, a belső világokról 

sematikus, differenciálatlan, szűk, merev és üres kép formálódik. Valójában így csak az 

adott traumatizáló helyzethez való adaptív védekezés alakul ki, hasonlóan a Ferenczi 

féle mimikri, a Fraiberg-féle patológiás gyermekkori védekezési formák (Fraiberg és 

munkatársa, 1975), vagy az elutasító kötődési típusú gyermekek esetén.

Ferenczi ‘beültetett, heterogén’ “gonoszságfragmentumoknak(Ferenczi, 1932 [1996], 

82.) nevezi azokat az idegen fragmentumokat, amelyeket mai terminológiával idegen 

self-részeknek nevezünk. Az idegen és támadó selfreprezentációk a Klinikai naplóban 

így jelennek meg: “A felnőttek saját akaratukat, különösen kellemetlen lelki tartalmaikat 

ráerőszakolják a gyermeki személyiségre; ezek a lehasadt transzplantátumok egy életen 

át vegetálnak a másik személyben”( Ferenczi, 1932, [1996], 101.), mint ‘ráerőszakolt, 

idegen akarat’. Ferenczi a ‘gonoszságfragmentumok’ elemzésével nem csak az idegen 

fragmentumok selfbe épülését, hanem a projektív identifikáció folyamatát is leírja -  

melyet egyik leghíresebbé vált analizáltja és követője, Melanie Klein nevéhez fűz a 

pszichoanalízis-történet. “S. I. beteg úgy érezte, hogy ez a két személy -  akiknek részei 

úgymond benne lakoznak -  szellemével ellentmond az ő valamennyi szándékának, 

számára mégis ellenállhatatlan befolyással bír. Az anya befolyása például azt célozza, 

hogy eluralkodjon benne. Ha nem jött volna analízisbe, akkor -  s ezt biztosan tudja- 

egészen átalakult volna olyanná mint az anyja (kiemelés tőlem, L.K.): már kezdett
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kegyetlenné, rosszindulatúvá, zsugorivá, kárörvendővé válni, magát és másokat 

boldogtalanná tenni, férjét az elkeseredés szélére kergetve, lányát kínozva, és a ház 

egész személyzetében rossz közérzetet és rémületet keltve. Az anyai átültetések darabjai 

megőrzik életerejüket, sőt növekedési energiájukat; (kiemelés tőlem, L.K), az emberek 

gonoszsága mintegy tovább él azok lelkében, akikkel rosszul bántak.”(Ferenczi, 1932, 

[1996], 82.). Ferenczi ezzel nem egyszerűen leírta a projektív identifikáció 

mechanizmusát, hanem annak -  érdekes módon még a kifejezés megszületése előtt- egy 

olyan modem felfogását képviselte, melyben a projektív identifikációnak nem csupán az 

intraperszonális, hanem interperszonális, kapcsolati dimenziója is hangsúlyozásra 

került. Ez a kapcsolati aspektus arra irányul, hogy a szülő tudattalan fantáziáinak 

megfelelően a gyermek hogyan szolgálja ki a szülő defenzív igényeit, valamint arra is, 

hogy milyen módon vált ki a szülő saját igényeinek megfelelő viselkedést, gondolatot, 

érzést, szándékot a gyermekben. Ferenczi írásai arra is rávilágítanak -  amely a 

rendszerszemléletű családterápiás technikák egyik alapelmélete -, hogy amennyiben 

változás áll be a kapcsolatban, az egyensúly megbomlik : “ A beteg azonban azt is érzi, 

hogy amikor nekem, az analitikusnak, sikerül az idegen, beültetett szellem darabjait 

eltávolítanom belőle, az az ő számára hasznos, abban azonban akitől a gonosz 

töredékek származnak, kárt tesz (kiemelés tőlem, L.K.),” (Ferenczi, 1932, [1996], 82.). 

Ferenczi gondolataiban arra is választ kapunk, hogy az idegen fragmentumok megléte 

esetén miért van szükség a másik személy közelségére és folyamatos jelenlétére, miért 

elviselhetetlen a másik fizikai hiánya. Ez a kérdés napjaink pszichoanalízisének egyik 

legérdekesebb kérdése, a mai pszichoanalitikus elméletek többek közt a borderline 

betegek mentalizációs deficitjei mentén elemzik azt. Ferenczi minderről már hetven 

évvel ezelőtt így ír: “ . . .  a beültetett heterogén fragmentum valamilyen virtuális módon, 

mint egy fonállal, össze van kötve a ‘donor’ személyével. Amikor tehát a 

gonoszságfragmentumot nem fogadják be, vagy kilökik, az visszatér (kiemelés tőlem, 

L.K.) a donor személyébe, fokozza feszültségeit és rossz érzéseit, sőt lelki és testi 

megsemmisüléshez vezethet.”(Ferenczi, 1932, [1996], 82.).

A ‘bölcs csecsemő’ -  a szerep visszafordítás jól ismert mai mechanizmusa által- saját 

anyja “gondozónőjévé”, ”anyapótlékká”, “anyaszerű ápolóvá”, “védőangyallá”,
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“pszichiáterré”, “filozófussá”46 válik. Ez a ‘szakmák’ sora, a ‘karrier’ Ferenczi szerint. 

Ezek a gyermekek, a bölcs csecsemők azok, akikben már ‘belül van a nyelvzavar’, akik 

látszólag ‘jók és készségesek’, de valójában ‘képmutatók’, akik mimikri révén úgy 

alkalmazkodtak, „hogy hozzáidomultak a támadó vágyaihoz, még a legrejtettebbekhez 

is: ‘megnyugtatják őt .., sőt, szándékosan rossz fát tesznek a tűzre, hogy a felnőttek 

agresszióigényét igazolják és kielégítsék” (Ferenczi, 1932, [1996], 180.), “támadójuk 

akaratának alávetik magukat’, úgy, hogy “kitalálják és kövessék annak minden 

kívánságáé’ (kiemelés tőlem, L.K.), (Ferenczi, 1932, [1971], 221.). Ebben a 

folyamatban rejlik a tudós csecsemő boldogtalansága, szenvedése (Bánfalvi, 2000), 

Alice Miller (2002) nemrég magyarul is megjelent könyvének címét kölcsönvéve: ‘A 

tehetséges gyermek drámája’.

A következő fejezetben azt fogom elemezni, hogy miképp alakulhat ki a bölcs 

csecsemőkben az a képesség, vagy hajlam, hogy az anya tudattalan igényeit megérezzék, 

válaszoljanak rájuk, és ezeknek a tudattalan anyai szükségleteknek megfelelően 

működjenek. Azt szeretném megvilágítani, hogy ezeknek a gyermekeknek az anya 

‘gondozójává válása’ az egyetlen esélyük arra, hogy az anya odafigyelését, és ezen 

keresztül saját létjogosultságukat kivívják. Ez az a kép, amelyet az anya felkínál a 

kapcsolódásra, és ez az a megmentő-reprezentációt, melyet ezáltal a gyermek 

felfedezhet magáról az anya tudatában. így olyan érzések és viselkedések váltódnak ki a 

gyermekben, amelyek az anyai szükségleteket szolgálják, és amelyek összhangban 

lesznek az anya szubjektív észlelésével. Ennek megfelelően az anyában is ez a 

megmentő-kép fog megerősödni gyermekéről. Ezek alapján felvetődik annak a 

lehetősége, hogy a gyermeki hamis self az anyai tudattalan igények mentén, mintegy 

annak komplementereként alakul. Ezek a folyamatok a projektív identifikáció és hamis 

self kialakulásának folyamatához kapcsolhatóak. Mindezt mentalizációs keretben 

kívánón elemezni.

46 A gyermek és a tudós, a gyermek és a filozófus összekapcsolása régi toposza a tudománynak. Erről 
részletesen lásd: Bánfalvi, 1998, 29.
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Nyelvzavar és mentalizáció

Mint Fónagy és Target írásaiból ismeretes, és az előző oldalakon is említésre került, 

bántalmazott gyermekek a gondozó támadó, elutasító szándékával való szembesülést 

reflektív self funkciójuk gátlásával, csökken mentalizációs képességük révén érik el. 

Akkor, -kérdezhetjük- hogyan lehetséges, hogy a ’nyelvzavaros’ gyermekek, a 

’bodogtalan bölcs csecsemők’ olyan nagy mértékben észlelik a szülői elvárásokat, 

tudattalan igényeket és belső állapotokat, hogy azok pszichiáterévé válnak? Hogy lehet, 

hogy ‘kitalálják és követik támadójuk minden kívánságát’, ‘hozzáidomulnak a támadó 

vágyaihoz, még a legrejtettebbekhez is’? S hogy lehetséges, hogy míg a támadó 

vágyainak ilyen alapos olvasóikká válnak, saját magukban elvesznek, és nem ismerik 

meg saját belső világukat?

Véleményem szerint ezek a gyermekek idegenekké válnak önmaguk számára kettős 

értelemben is. Egyrészt ahogyan Target(1998) írásaiból ismert, idegen, hamis 

reprezentációk köré szerveződik identitásuk. Másrészt idegenek lesznek az önmaguktól 

való elidegenedettség egy másik értelemében is: a nem hitelesen tükröző, nem reflektáló 

gondozói magatartás miatt saját érzéseik és tapasztalataik sem szolgálnak ismert, biztos 

pontként; “már a saját érzékeiben sem bíznak” (Ferenczi, 1932, [1971], 221.). Miller 

szavaival: “Nem bízhatja magát saját érzéseire, hiszen ebben semmi tapasztalata 

sincsen, nem ismeri saját valódi igényeit, azok teljes mértékben idegenek számára.” 

(Miller, 2002, 18.).

A következőkben ezekkel a felvetésekkel kapcsolatban három egymással összefüggő 

kérdésre keresem a választ;

Egyrészről arra, hogy hogyan válnak a bölcs csecsemők anyjuk ‘örökös’ pszichiáterévéi 

Másodszor arra, hogy az anya belső állapotaira való nagyfokú érzékenység mellett 

hogyan lehetséges, hogy ezek a gyermekek saját belső állapotaikra kevésbé érzékenyeké! 

Harmadrészt pedig mindehhez szorosan kapcsolódóan arra, hogy mi is az a ‘kötőanyag’ 

amely -Ferenczi szavaival- ‘a gyermek élete végéig tartó megkötését\ örökös 

gondozónővé való válását lehetővé teszi, vagyis az agresszorral való azonosuláson túl,
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mi az a gyermekben levő belső szükséglet ami őt, -  a bölcs csecsemő-pszichiátert- 

anyjához köti?

Tudjuk, hogy Ferenczi betegei, akikkel kapcsolatban a traumáról és a nyelvzavarról 

szóló elmélete megszületett, súlyos személyiségzavarban szenvedő, ‘mély regresszióban 

levő’ betegek voltak. Az a dinamika, amelyet Ferenczi az 1930-as években metaforikus 

nyelven leírt, a kísérleti csecsemőmegfigyelések és a kötődéselmélet keretében ma más 

terminológiával és más absztrakciós szinten ugyan, de megragadhatók. Ezeknek az új 

megfigyeléseknek és elméleteknek a segítségével a fentebb felvetett kérdésekre a rossz 

bánásmód, a kötődési zavarok, a borderline személyiségzavar, valamint az ezekhez 

kapcsolódó mentalizációs deficit egymással összefüggő dinamikájának elemzéséből 

kaphatjuk meg a választ.

Hogyan történik a szerepvisszafordítás csökkent mentalizációs képességek mellett? Erre 

egy lehetséges válasz, hogy a mentalizáció kialakulása egy folyamat, és gátlása nem 

teljes globális deficit. A bölcs csecsemők és a dezorganizált kötődési típúsú gyermekek 

sorsa itt kapcsolódhat össze. A bölcs csecsecsemők bár ’kifelé’ rendkívül bölcsek, 

átlátják a dinamikát, megértik a belső összefüggéseket és bár a másik személy 

intencionális állapotaira rendkívül érzékenyek, a sajátjukra nem azok. Önmagukban 

elvesznek, magukban hordozzák, selfjük részévé válik a nyelvzavar, „poszt-traumás 

hatás: azonosulások . . . saját élet helyett . . . elpusztulni a szeretetlenségben, vagy 

alkalmazkodni a támadó vágyaihoz (kiemelés tőlem, L.K.)” (Ferenczi, 193, 2[1996], 

179.).
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Véleményen szerint ez esetben nem pusztán az agresszorral való azonosulásról van szó. 

Inkább a Winnicott-féle hamis self strukturálódásához hasonlóan, egy védekezési 

mintázat mint saját élmény reprezentálódik, a hamis self a védekezések mintázataként 

struktúrálódik.47

Fónagy, Target és Gergely írásaiból tudjuk, hogy a rossz bánásmód a reflektív funkció 

különböző helyzettípusok és területek közti hasadását vonja maga után. (Fónagy és 

mtsai, 2001).A dezorganizált kötődésű gyermekek esetén az érzelmileg súlyozott 

interakciók a nem mentalizáló gondolkodás irányába való elmozdulást eredményezik. 

Egy olyan speciális mentalizációs képesség alakul ki esetükben a rossz bánásmód 

következtében, melynek során rendkívül érzékenyek az anya belső állapotaira, követik 

annak belső állapotváltozásait, de saját belső mentális állapotaikkal kapcsolatban 

értetlenek, elvesznek azokban. így saját belső állapotaikkal kapcsolatban nem 

mentalizáló, teleológiai működés jellemző, az anyával kapcsolatos mentalizáló működés 

mellett. Ez egy speciális selfszerveződést foglal magába, mellyel kapcsolatban Fonagyék 

hangsúlyozzák, hogy a reflektív képesség egyenlőtlensége, hasítása egy olyan fejlődési 

teljesítmény, melynek során az egyébként az integrálódás irányába tartó részeket 

védekezésként aktívan külön kell tartani (Fónagy és mtsa, 1998, 33.). Ezáltal Fónagy 

szerint ezek a gyermekek érzékeny gondolatolvasójukká válnak szüleiknek, de saját 

mentális állapotaik felismerésében deficitet mutatnak, mert figyelmi kapacitásuknak túl 

nagy részét köti le a próbálkozás, hogy a szülő viselkedése mögötti belső állapotokat 

felmérjék.

47 Jelen dolgozat kereteit meghaladja, fontosnak tartom azonban ezen a ponton megjegyezni, hogy a 
modern csecsemőkutatások, a kísérleti kötődéselmélet, a kognitív fejlődéslélektan, és az evolúciós 
pszichológia eredményeit számításba véve a gyermekkori elhárító mechanizmusokról és védekezésekről 
való elméleteinket át kell gondolni. Az elhárító mechanizmusok klasszikus elméletei tehát bizonyos 
módosításokra tartanak igényt, miként például a hasítással kapcsokban Gergely(1993) írása is jelzi.
A klasszikus védekezési és hárítási mechanizmusok mellett egyrészt kezdetben a diádikus, majd a self- 
reguláció, másrészt a self szeveződés részévé váló védekezési mintázatok, harmadrészt a kötődési 
mintázatok mint speciális adaptációs mintázatok nyernek létjogosultságot.
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Elméletük szerint ez a helyzet olyan gondozás következtében áll elő, amelynek során az 

anya a gyermek belső állapotaira, -leginkább szorongására és stresszállapotára- 

ellenségesen, tehetetlenül, dezorganizált, disszociált, ijesztő vagy rémült viselkedéssel 

reagál (Fónagy és mtsai, 2001, 36.).

Az anya szorongása, nem hiteles tükrözése, valamint saját reflektív funkciójának 

deficitjei miatt a gyermek nem talál lelkiállapotának megfelelő képet az anyja tudatában, 

(Fónagy, 1998). így a dezorganizált kötődés során szerveződő selfreprezentációban 

egyrészt elvész, vagy csökken annak lehetősége, hogy a gyermek elsődleges belső 

állapotai hiteles szimbolikus másodlagos reprezentációt nyerjenek, másrészt az anyai 

idegen részek mint a self központi magja kerülnek reprezentálásra. így a saját belső 

élmények kaotikusak, megnevezhetetlenek, idegenek-, az affektusok regulálatlanok 

maradnak. A self törékenysége és instabilitása a másodlagos reprezentációk deficitjéből 

származik, s ez az instabilitás löki ezeket a gyermekeket egy olyan kapcsolatba az 

anyával, amelynek során esély van arra, hogy az idegen self-részeket externalizálják, 

Ferenczire utalva: ‘visszaadják a donornak’. A dezorganizált kötődésű gyermekek a 

későbbiekben olyan viselkedési startégiákat követnek, melyek révén az idegen részeket 

externalizálhatják, kontroll alatt tarthatják. Olyan speciális viselkedési mintákat 

figyeltek meg esetükben (Fónagy és mtsai, 2001), melyekkel megvalósulhat a szülő 

manipulálása, kontroll alatt tartása, illetve -  a saját anyja „pszichiáterévé”,

„gondozójává” váló bölcs csecsemő mintájára -  amelyek az életkornak nem megfelelő 

gondoskodási viselkedésről tanúskodnak. így nyer igazolást a pszichiáter-bölcs 

csecsemő gondoskodó viselkedése.

Ugyanakkor, mivel a nem hitelesen tükröző és nem reflektív anyai viselkedés 

következtében ezeknek a gyermeknek belső állapotai kaotikusak, jelentésnélküliek és 

elérhetetlenek, ezek a gyermekek folyamatosan és kétségbeesetten próbálják megtalálni 

és felfedezni önmagukat anyjuk tudatában. Fónagy szavaival: “a gyermek

kétségbeesetten keresi anyjában saját tükörképét, amely azonban . . . illuzórikus, 

látszólagos és alig haladja meg az enyhe rezonancia szintjét”(Fonagy, 1998, 333.). 

Mégis, a gyermeket az önmaga keresésének vágya állandóan az anya felé löki, a
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gyermek saját mentalizációs deficitje, önmagára való reflektivitás hiánya az, ami az 

anyjához köti őt. Ferenczi metaforikus nyelvét alkalamzva: ez a ‘szenvedés terrorja’; 

Eredendően az anya saját traumatizáltsága és mentalizációs deficitjei miatt a gyermek 

selfje lesz jelentésnélküli, üres és törékeny. Ez a hiány és jelentésnélküliség az, ami a 

gyermeket anyja örökös szolgálójává teszi.

Ezzel párhuzamosan egy olyan folyamat is valószínűsíthető, mely a dezorganizált 

kötődésű gyermekek speciális reprezentációs struktúrájához, illetve a ‘bölcs csecsemők’ 

“Orpha”-fragmentumához kötődik. Ahogyan az az előző fejezetekben részletesen 

ismertettem, a dezorganizált kötődésű gyermekek esetén, az anya-gyermek 

interakciókban az anya saját, feldolgozatlan traumájához kapcsolódó szorongása éled 

újjá. Ez az anyai szorongás, és az ennek következeiben regulálatlanul maradt saját 

gyermeki szorongás az, ami ezekben a gyermekekben a ‘megmentő’ self reprezentációt 

-  az “Orphát”-  aktiválja. Ezek a ’megmentő’, anyjuk anyjává, és pszichiáterévé váló 

gyermekek így, a megmentő self reprezentáción keresztül tudnak csupán kapcsolódni 

anyjukhoz. Nem maradt számukra más “választás”, csupán ez: védekezésképpen az 

anya traumájával szemben az anyát magát próbálják megmenteni. így, amikor az 

anyával kapcsolatba kerülnek, selfjüknek ez a része talál csupán visszhangra és 

megerősítésre. Az anya erre a self-fragmentumra képes reagálni, s így ezek a gyermekek 

egyedül ezt -a  megmentő- képet tudják felfedezni magukról anyjuk tudatában.

Elgondolásom szerint, az a folyamat, ami a bölcs csecsemőket “életük végéig” anyjuk 

“pszichiáterévé” teszi, az hasonló ahhoz a folyamathoz, ami képtelenné teszi a 

dezorganizált kötődésű gyermekeket arra, hogy a tükröző tárgy -vagyis az anya- fizikai 

hiányát elviseljék.

Összefoglalóan: négy olyan összetevőt találtam, amelyek a ‘bölcs csecsemők’ életük 

végéig tartó „gondozójává” válásához alapvetően hozzájárulnak. Ezek az összetevők 

egy olyan speciális selfszerveződés, reprezentációs struktúra és jelentésszerveződés 

létrejöttéhez járulnak hozzá, amelyek hajlamossá teszi ezeket a gyermekeket a
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‘pszichiáter szerepre’ és fogékonnyá a szülői traumákhoz kapcsolódó fantáziák 

internalizálására.

Ezek az összetevők a következőek:

1. A szülői szorongás-, és a gyermek saját regulálatlan affektusai miatt aktív kötődési 

rendszer.

2. A megmentő self-reprezentáció aktivizálódása.

3. Az idegen self-reprezentációk externalizálásának vágya.

4. A másodlagos reprezentációk hiányossága miatt a gyermek saját görcsös és 

kétségbeesett igyekezete, hogy önmagát -  mint érző, gondolkodó és jelentésteli lényt- 

felfedezze anyja tudatában.

Véleményem szerint, ezek az összetevők együtt járulnak hozzá ahhoz, hogy a 

‘szenvedés terrorja’ olyan belső “terrorá” váljon, amely által immár a gyermek saját 

belső világa és igényei által kötődik az anyához egy ilyen speciális ‘megmentő’ 

kapcsolatban. Innentől kezdve a gyermek "pszichiáterré” válása nem csak az anya 

tudattalan igénye, hanem a gyermek saját belső szükséglete A gyermek ezen belső 

szükséglete egyrészt egy defenzív belső működés, másrészt identitás szerveződés ének 

alapját képező központi selfreprezentáció. Ez az a selfreprezentáció, ami által 

kapcsolódni tud a külvilághoz, ez az a kép, amelyet felkínál magáról, és az az a kép, 

amelyet a külvilág támogat. így ezáltal nyeri el létének jelentését és értelmét, ez az -  

eredetét tekintve hamisan rékényszerített és védekezéképpen elfogadott 

identitáselem, az ami kijelöli helyét a világban.

A nyelvzavar transzgenerációs keretben való elemzése

,,A támadóval szemben nem áll rendelkezésre semmiféle hatalmi eszköz, és nincs 

semmi lehetőség őt belátásra bírni, vagy más módon észhez téríteni. A támadó 

elijesztése úgy, hogy azonosul vele, tükröt tart neki: ez vagy te” -írja Ferenczi. 

Véleményem szerint ez esetben sem „csupán” az agresszorral való azosulásról van szó. 

Ha feltételezzük, hogy a projektív identifikáció azon túl, hogy egy speciális 

kommunikációs és kapcsolódási mód, egyben ‘kettős’, és ’kapcsolati’ védekezés is -
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vagyis nem csak az védekezik általa aki csinálja, de az is akivel ’csinálva van’-  ; akkor 

talán egy másik aspektusból még közelebb kerülünk annak a fenti oldalakon már 

elemzett kérdésnek a megoldásához, hogy bizonyos bántalmazott gyermekek hogyan 

válnak rendkívül érzékennyé anyjuk belső állapotaira. Ez a megközelítés véleményem 

szerint az intergenerációs hatás egy új aspektusát is megvilágíthatja.

Gergely és Watson (1998) elemzi a deviáns szülői tükrözés formáit. Kiemelik, hogy 

abban az esetben, ha a szülői tükrözés kongruens, de jelöletlen, akkor a gyernmek nem 

fogja saját érzelmi állapotainak másodlagos reprezentációját felépíteni, saját belső 

állapotait nem saját magára, hanem a szülőre fogja vonatkoztatni. Gergely (1995) 

feltételezi, hogy ez a mechanizmus összefügghet a projektív identifikáció mint 

domináns védekezési mechanizmus kialakulásával (Gergely, 1995). Ez azt jelenti, hogy 

ezek a gyermekek projektív identifikációs védekezési móddal fognak élni, például 

érzelmileg terhelő, intim helyzetekben. Későbbiekben szülővé válva, megtörténhet, 

hogy saját gyermekeikkel való kapcsolatukat is átszövik a projektív identifikácós 

mechanizmusok, a gyermekekre vetítenek egyrészt elfogadhatatlan belső állapotokat, 

illetve idegen -  mert a saját seflszerveződési folyamataik során annak idején egy nem 

hitelesen tükröző másik személy által konstruálódott -  reprezentációkat. A szülők így 

védekeznek és így kapcsolódnak. A projektív identifikációban kényszerűen résztvevő 

másik fél, a gyermek, úgy védekezik, hogy alkalmazkodik ehhez a szülői stratégiához, 

mintegy ’ eléje megy’, észleli a jeleket, és magára veszi ezeket a tőle idegen belső 

állapotokat és vágyakat. Ezek a gyermekek érzékennyé válnak a szülő belső, 

intencionális állapotaira, a „szenvedés terrorja révén” így válva a szülő „pszichiáterévé”.
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II/5. A nyelvzavar hermeneutikai értelmezése

Ebben a fejezetben azt elemzem, hogy a korai anya-gyermek kapcsolat bizonyos 

vetületeinek értelmezésére mennyiben alkalmazható a hermeneutikai modell, illetve, 

hogy ennek a hermeneutikai modellnek a segítségével a Ferenczi-féle nyelvzavar 

koncepció milyen formában kerülhet értelmezésre. Egy rövid fejezet nem tűzheti ki 

céljául, hogy akárcsak töredékesen is felvázolja a hermeneutika kapcsolatát a 

pszichoanalízissel, így annak csupán azokat az aspektusait emelem ki, amelyek a korai 

kapcsolatok interszubjektív selfszerveződési folyamataihoz és a nyelvzavar

koncepcióhoz kapcsolhatóak.

Ebben a fejezetben a nyelvzavar-koncepció egy olyan értelmezésére helyezem a 

hangsúlyt, mely azt a fordítással, lefordíthatósággal, megoszthatósággal, illetve a közös, 

interszubjektív jelentések létrehozásával kapcsolja össze. Ebben keretben a nyelvzavar 

mint hermeneutikai probléma jelenik meg. Ezen hipotézis kifejtéséhez a bizonyos a 

„fordításhoz” köthető filozófiai felvetéseket is segítségül hívok.

Habár klasszikus értelemben a megértés a pszichoanalízisben és a hermeneutikában is 

alapvetően a nyelvhez kapcsolódik, a hermeneutika univerzalitás igényének, valamint a 

szöveg fogalom kiszélesedésének köszönhetően, a dialogicitást hangsúlyozó 

hermeneutika, véleményem szerint alkalmazható a korai kapcsolatok interszubjektív 

selfszerveződési folyamataira és preverbális nyelvére is.

A hermeneutika és a pszichológia viszonya igen nagy érdeklődésnek örvendő terület., 

ahol leginkább a pszichoanalízis hermeneutikai értelmezése áll az érdeklődés 

központjában, de az egyes szakterületek érintkezésével, és a jelentésadási, 

jelentésszerveződési, szövegértelmezési folyamatoknak több tudományágban kapott 

egyre nagyobb hangsúlyával a hermeneutika széleskörű alkalmazásának lehetünk 

szemtanúi. Véleményem szerint, a hermeneutika eme széleskörű alkalmazásába a 

megértés dialogikus kölcsönösségén alapuló korai selfszerveződési folyamatok 

hermeneutikai értelmezését is bele kell értenünk.
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A hermeneutikai modell alkalmazhatósága a pszichoanalitikus terápia folyamatára és a 

korai kapcsolatok területére több aspektusból releváns; többek között a gadameri 

horizontösszeolvadás, a hermeneutikai kör, illetve a megértés dialogikus kölcsönössége 

mentén válik lehetővé a hermeneuitika és a pszichoanalízis kapcsolatba hozatala. A 

megértés hermeneutikai modellje a pszichoanalitikus megértés folyamatát többek közt a 

hermeneutikai kör segítségével világítja meg: az „analitikus a hermeneitikai kör 

modellje alapján alkotja meg és ’validizálja’, elveti, vagy megerősíti hipotéziseit” 

(Szummer, 1993, 100.).

A hermeneutika kezdetben a közvetítő, tolmács, fordító szerepre, illetve a nehezen 

érthető szövegek -  például bibliai szövegek- közvetítésére, fordítására, értelmezésére 

vonatkozott, és többek közt Schleiermachar, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur 

elmélete révén fokozatosan szélesedett a szövegértelmezés mellett a megértés 

analízisének hermeneutikájává. A hermeneutika figyelme az értelmezés [subtilitas 

explicandi] mellett Schleiermacher munkásságától kezdve a megértés folyamatára 

[subtilitas intelligendi] is kiterjedt, a „megértés tudományává és művészetévé” vált. Ez a 

fordulat a hermeneutika univerzalizálódásának igényét is felvetette, a hermeneutika 

tárgya Schleiermachemél már nem csak az írott -korábban főleg idegen nyelvű- szöveg, 

hanem a közvetlenül hallgatott beszéd. ”Majdnem azt mondhatnánk, hogy a 

tulajdonképpeni hermeneutika itt indul történelmi útjára a bibliai egzegézis és a 

klasszika-filológia ’szülői házá’-ból.”(Palmer, 1998, 83.). A hermeneutika

univerzalizálódási folyamata a szöveg fogalmának egyre tágabbá vált értelmezésével 

bővült; szöveg már nem csupán az írott vagy kimondott szó, hanem Ricoeurnél például 

az álmok szimbólumai. A szó legtágabb értelmében véve pedig ahogy Bánfalvi Attila 

egy -  nem hermeneitikai szerző-, Bahtyin (1986) gondolatait továbbszövi, azt is 

mondhatnánk, hogy „minden emberi tett potenciális szöveg” (Bánfalvi, 1998, 71.). 

Ennek fényében kockáztatom meg, hogy a korai anya-gyermek kapcsolat preverbális 

nyelvét a hermeneutika számára relevánsnak tartsam, ahol is a gyermek 

megnyilvánulásai, viselkedése mint szöveg jelenik meg az anya, mint befogadó számára.

A megértés hermeneutikai módszere Gadamer szerint a dialógus módszere. A 

heideggeri nyelvfelfogás, majd a „hermeneutikai dialogikus fordulata” (Gadamer, 1991,
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57.) által a szöveg, a másik, a „megismerés tárgyából a megértés partenerévé lépett elő” 

(Kulcsár Szabó, 1998, 17.). Ez az interszubjektív dialogikus viszony a horizontok 

kiegészülését, a „másiknak a maga másságában való elismerésére és felismerésére való 

készenlétet” (Jauss, 1999, 286.) jelenti. Heidegger és Gadamer szerint a megértés és 

értelmezés az emberi lét alapvető formája (Palmer, 1988), a gadameri értelmezés szerint 

az emberi létezés magával a világgal folytatott dialógus. Ebben a keretben a megértés 

lételméleti kérdéssé válik.

A dialogikus viszony a megértésen keresztüli autentikus teremtést teszi lehetővé, a 

megértés dialogikus kölcsönössége által konstituálódik az én és a másik. Gadamer 

szerint az, aki érti a másikat, az a mondottak mögé, a mondottakon túlra kérdez. „A 

párbeszéd lényege éppen az, hogy a megértés és a megértetés nem a ’vouloir dire’-ben, 

vagyis a szóban rejlik, hanem abban, amit minden keresett és megtalált szón túl 

kívánunk mondani. (kiemelés tőlem, L.K.) . . .  A hermeneutika művészete nem abban 

áll, hogy a szaván fogunk valakit. Az a művészet, ha sikerül megértenünk, amit mondani 

kzvd7í(kiemelés tőlem, L.K.)”. (Gadamer, 1991, 56.). Ezt a gondolatot párhuzamba 

állítva a korai kapcsolatok megértő kölcsönösségével, azt mondhatjuk, hogy a korai 

kapcsolatokban ehhez hasonlóan a megértés és találkozás nem a nyílt viselkedések 

szintjén, hanem az érzelmi ráhangolódás révén a belső állapotok és megosztásra kerülő 

érzelmek szintjén van. A megértés hermeneutikai modelljének megfelelően a korai 

kapcsolatok esetén is a látható viselkedés mögé, azon túlra nyúlik a megértés, s ezáltal 

„ a dolog is megszólal, amelyről a szöveg beszél”( Gadamer, 1984, 279.).

A korai selfszerveződés interszubjektív folyamatai dinamikus, konstruktív folyamatként 

értelmezhetőek, amelyben mindkét fél, az anya és a gyermek is folyamatos, kölcsönös 

megértő, értelmező és jelentéskonstituáló kapcsolatban állnak. Véleményem szerint, az 

anya, Winnicottot parafrazálva, mint „elég jó befogadó” működik ebben a kapcsolatban, 

az ő -  kölcsönösségen alapuló -  „olvasása”, teremtő megértése révén kap jelentést, 

értelmet és létjogosultságot a „szöveg”, vagyis ebben a keretben a gyermek maga. Ennek 

az értelemkonstituáló dialogikus interszubjektív folyamatnak során nem csak a 

gyermeki self alakul, hanem alakul a másik is, vagyis ’anya is születik’.

A korai selfszerveződési folyamatok a ’másikkal való együttlét’ élményeinek 

reprezentációihoz kapcsolódnak. Ezeket a reprezentációkat Stern (1995) egy
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hermeneutikai és narratív modell mentén értelmezi és a jelentések konstruálásához 

kapcsolja. Elmélete szerint egy kapcsolati elem reprezentációja az együttlét emlékeinek 

és az együttlét értelmezésének alapján szerveződik. Az ’elég jó anyai’ - ’elég jó 

befogadói’-  magatartás esetén az értelemalkotás dialogikus interszubjektív jellege 

biztosítja azt, hogy a selfszerveződéshez kapcsolódó jelentések ne önkényesen legyenek 

adottak, vagyis ne a szülői önkény által egyoldalúan konstruálódjanak, hanem a 

kölcsönösség fényében a produktív recepció eredményeképpen szülessenek. Gadamer 

szavait a korai kapcsolatok területére alkalmazva : „az értelmezés nem eszköz, mellyel 

előidézzük a megértést, hanem benne van annak a tartalmában amit megértünk. . . A 

megértés és az értelmezés szétválaszthatatlanul összefonódik egymással. . . Minden 

értelemzés a megértésben van benne. . . ”(Gadamer,1984, 279.).

Ahogyan a hermeneutikai kör mentén a befogadó a szövegből bizonyos elemek 

kihagyásával, felerősítésével, nézőpontváltásokkal stb. koherens egészet konstruál, úgy 

az anya mint befogadó a ’szerző’, vagyis a gyermek ’szövegéből’ konstruál jelentésteli 

egészet. Az értelmező saját történetisége a befogadó, ebben a keretben az anya saját 

gyermekkori tapasztalatait, reprezentációit, speciális hárításái módjait, 

jelentéskonstruáló stratégiáit jelenti. Annak a módja, ahogyan az anya a gyermeki 

’szöveget’ megérti és értelmezi, saját reprezentációi és értelmezési mintái alapján 

szerveződik.

Fordítás és nyelvzavar

A pszichoanalitikus diskurzus dialogikus hermeneutikai fordulatát Ferenczi Sándor 

kései írásai nagymértékben meghatározták. írásai a ’megértés művészetéről’ 

tanúskodnak, melyek révén őt a hermeneutika dialogikus vonalába helyezhetjük. 

„Ferenczi Sándor . . . befejezte a félfordulatot, amelyet Freud kezdett el, a 

hermeneutikus pozicióba helyezkedésre. . . megfordította az aszimmetrikus viszonyt; a 

beteg nyelvének adja meg az elsőbbséget. Vagy inkább nyelvi szinten létrehoz egyfajta -  

hermeneutikai értelemben vett- szimmetriát. Ezzel immár nemcsak technikai, de 

világnézeti értelemben is megteszi a mélylélektan teljes fordulatát a modern, tehát
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univerzális hermeneutika felé; a megismerési folyamatban szubjektum-objektum 

viszony helyett szubjektum-szubjektum viszonyt tételez.”(B. Gáspár, 1991, 23.). Sőt, 

egy másik helyen B. Gáspár Judit Szummer Csaba gondolatait kölcsönvéve így 

fogalmaz: „A hermeneutika fejlődése, Paul Ricoeurrel az élen feloldani látszik a 

Freudot és Ferenczit alapvetően szembeállító attitűdöt: ’a gyanú freudi

hermeneutikájának’ ’a jóakarat gadameri elvével’ való konfliktusát, mely utóbbi a 

hermeneutikai megtapasztalás ismeretelméleti sine qua nonjának minősül.”(B. Gáspár, 

2001, 86.).
Ferenczi nyelvzavar elmélete a hermeneutika modelljéül szolgáló fordítás’ 

segítségével is értelmezhető. A fordíthatóság kérdése, a ’másik lefordíthatósága’, a 

megértés, a saját és a másik találkozása a fordításban, mind olyan kérdések, melyek a 

nyelvészetben, az irodalomtudományban, és a különböző filozófiai hagyományokban 

egyaránt helyet kaptak. Olyan kérdések fogalmazhatóak meg általuk, mint például hogy 

lehetséges -e a fordítás, létezik-e egyáltan a megértés, a másikkal való találkozás 

élménye vajon nem csupán illuzió-e. A filozófia felől megközelítve a fordítást, kiderül, 

hogy az nem csupán a nyelvészet és az idegen nyelvi közvetítés, hanem a korai 

selfszerveződés számára is tanúságokkal szolgál. „A fordításelmélet klasszikus 

fogalmai, mint a forrásnyelv’ vagy ’célnyelv’ és ezek átfordíthatósága nem orientálóak 

többé, mivel megkérdőjelezik a nyelvtől független jelölt önmagában való 

megragadhatóságát. Ehelyett inkább a jelenetések láncolatáról beszélek, amelyben 

’eredeti’ szöveg és fordítás’ egymást kölcsönösen kiegészítik, állandóan definiálják, és 

újradefiniálják az azonosság fogalmát, amely sohasen létezik lezártként, 

megragadhatóként, egyértelműen értelmezhetőként”.(Gálosi, 2002, 3.). Ebben a 

keretben a nyelvzavar, a traumatizáló mozzanat a folyamatosan félreértő interpretáció, 

melyben az anya, a befogadó félreértelmezi a szöveget, és eme félreértelmezés mentén 

kapcsolódik a gyermekhez, mint ’eredeti szöveghez’. így az a fordítás’, mely az anyai 

értelmezés révén az érzelemtükrözési és regulációs folyamatokon keresztül létrejön, 

különbözik az eredeti forrástól . A nyelvzavar esetén ez az elkülönböződés nem 

egyszerűen a félreértést jelenti. A nyelvzavarnak hermeneutikai olvasatban nem a 

félreértés a megfelelője. A nyelvzavarnak ebben a keretben nem a ’nem félreértés’, 

hanem a „beszélgetésben lenni” az ellentéte. A félreértés és tévedés minden
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megismerési és megértési folyamat velejárója.; „az idegenség tapasztalata és a félreértés 

lehetősége egyetemes” (Gadamer, 1984, 285.). „A horizontok találkozásakor az eredeti 

szöveg máris félreértésbe kerül. . . mert a szerző adott gondolata a saját élettörténetében 

más jelentéssel bír, mint amilyet ’ugyanez’ a gondolat az olvasó élettörténetébe illesztve 

felvesz. Ennyiben a megértés elkerülhetetlenül félreértés (kiemelés tőlem, L.K.)” 

(Bánfalvi, 1998, 173.). Heidegger metaforájával szólva Kulcsár Szabó ezzel 

kapcsolatban így fogalmaz: „legalább abban bíznunk kell, hogy bár ’mindenki külön 

téved el, de ugyanabban az erdőben”.(Kulcsár Szabó, 1998, 1.).

így egy olyan folyamattal állunk szemben, amely lacaniánus elméleti keretben is 

értelmezhető. Ennek során az egymást követő interpretációk, miként az egymásra épülő 

jelölők sohasem érik el a valódi jelentettet. Ahogy a jelölők is csupán közelíteni 

próbálják a jelentettet, a fordítás is csak a végtelen közelítést célozhatja meg. A 

jelentések eme láncolatában az eredeti szöveg és a fordítás egymást kiegészítve 

állandóan definiálják egymást. A kölcsönös kiegészítés nem jelent teljes azonosságot. A 

fordítás feladata nem csupán a közelítés, hanem Schleiermacher szerint a különbözőség 

és az idegenség felmutatása is. A saját tartalom, a saját magával való azonosság az 

idegen által transzformálódik. A korai kapcsolatok szintjén ez a gondolat véleményem 

szerint mint a kötődés által felkínált különbözőség jelenik meg. A korai anya-gyermek 

kapcsolat a kötődés, az azonosság és egyben a különbözőség forrása is. Ez a kapcsolat 

egy olyan folytonos dialogikus viszonyt jelöl, amely dialógus a saját és a másik 

különbözőségéből táplálkozik. Anya és gyermek azáltal ismerik fel magukat, hogy 

felismerik a másiktól való különbözőségüket és magukkal való azonosságukat. A ’ saját’ 

és az ’idegen’ így egyaránt a kötődésből származik. Az azonosság és különbözőség, a 

magam és a másik felismerésének gyökere közös; a másikkal való találkozás. A 

gyermeki self ’ önmagasága’ az anyával való találkozás, a vele való kötődés és a tőle 

való különbözőség alapján formálódik. És csak akkor formálódhat mint saját élmény, ha 

az anya képes a saját ’önmagaságát’ a gyermektől elkülönböztetni, sőt azt felkínálni a 

gyermek számára fejlődésének forrásául. Mentalizációs fejlődéstani keretben ez olyan 

mentalizáló anyai viselkedést jelöl, amely a gyermeket mint különálló belső 

állapotokkal, vágyakkal, gondolatokkal, érzésekkel bírót ismeri fel. Az anyai 

reflektivitás szükséges ahhoz, hogy a gyermek felismerje önmagát, mint belső
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állapotokkal bíró önálló lényt, és ezáltal ismeri fel anyját is, mint tőle különálló, belső 

élményekkel bíró entitást. Ahogy a nyelvek esetén is: „egy nyelv idiomatikussága nem 

hallható, nem nevezhető meg, míg egy nyelv zártságán belül maradunk. Ez az adott 

nyelvben csak akkor bukkan fel, ha egy másik, idegen idiomatikussággal 

konfrontálódik” (Gálosi, 2002, 21.)

Magunkat a megérteni Gadamer szerint „ azt jelenti: másokkal szót érteni . . .  ez annyi, 

mint: a másikat megérteni.”(Gadamer, 1991, 10.) „Az egészet pedig így foglalhatjuk 

össze: beszélgetésben lenni’’ (uo. 13.). A nyelvzavart ebben a keretben ennek hiányaként 

definiálom, vagyis; úgy, mint nem beszélgetésben lenni. A nyelvzavar traumája az, hogy 

a benne levők sem önmagukat, sem a másikat, sem az azonosságot és sem a 

különbözőséget nem ismerik fel. Nem beszélgetésben, hanem folyamatos félreértésben, 

félreértelmezésben léteznek, ahol sem valódi azonosság, sem valódi különbözőség nem 

létezik. Heidegger metaforáját ennek mentén tovább bontva; ’nemcsak hogy külön 

tévednek el, de más erdőben is’.

Tudjuk, hogy a hermeneutika szó Hermészre, a hírvivő istenre utal. Hermész az istenek 

követe, aki képes meghallani, meghallgatni, megérteni az istenek szavát, és azt az 

embereknek hírül hozni. Ő jár a halandók és az égilakók közt, ő fordítja le az istenek 

üzenetét a földi halandók nyelvére, az emberek számára felfoghatatlant ő teszi érthetővé. 

Olyan, mint a bölcs csecsemők. A bölcs csecsemők kis gyermek Hermészek, akik 

segítenek azoknak, akik nem értik a nyelvet, nem ismerik az írást. Az ő küldetésük, 

hogy ’bölcsességük’ révén értelmet és jelentést adjanak, közvetítsenek az egymást nem 

értő felek között. Ők azok, akik értik a szülő belső állapotait, törekvéseit és vágyait, és 

ők akik örök hírvivői lesznek ezeknek a szülői vágyaknak és törekvéseknek.
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