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1. A trauma koncepció a dinamikus pszichiátriában 

 

 A pszichiátriai kórképek megértéséhez elengedhetetlen az egyén 

biológiai sajátosságainak és intrapszichés konfliktusainak feltárása mellett a 

környezeti hatások, mai terminológiával a pszichoszociális stresszorok 

elemzése, melyek alapvetõen hozzájárulnak a betegség kialakulásához. Az 

orvostudományban régóta végighúzódó "nature and nurture" kérdéskör a 

pszichiátriában különös jelentõséget nyer, fõként a környezetbõl érkezõ 

pszichológiai traumák által befolyásolt kórképek területén.A pszichés traumák 

mibenlétének, jelentõségének, specifikus szerepének körülírása évtizedekre 

visszavezethetõ kutatás tárgya. A trauma fogalma az idõ folyamán jelentõsen 

módosult és egyre specifikusabb aspektusokat nyert.  

 

Bár már régóta ismert volt, hogy súlyos fenyegetés, bántalmazás 

emlékezészavarhoz, állandó feszültséghez és elkerülõ magatartáshoz vezethet, 

a trauma modern értelmezése John Erickson angol orvos munkásságával 

kezdõdött, aki az 1860-as években egy vasúti katasztrófa túlélõin leírta a 

trauma szindrómát, amit a sokk okozta disztressznek illetve a gerinc 

zúzódásának tulajdonított. Feltételezve, hogy a traumás tünetek 

betegségegységet képeznek, Paul Oppenheim berlini neurológus a kialakuló 

kórképet "traumás neurózis"-nak nevezte, és az agyban ki nem mutatható 

organikus elváltozásokkal magyarázta. 

 

 A következõ ötven évben a sokk fiziológiájának vizsgálata került 

elõtérbe, elsõsorban Cannon vagy Pavlov munkássága révén. A trauma 

fogalma azonban egyre inkább pszichológiai jelentést kapott Charcot, Janet, 

Breuer, Freud, Prince és mások munkáiban. Ez idõtájt a hisztériás nõk 

jelképezték a trauma lelki megrázkódtatást okozó hatásait. 

 

 A dinamikus pszichiátriai trauma elméleteket áttekintve Freud korai 

teóriáihoz kell visszanyúlnunk, hiszen 1895-96 között láttak napvilágot a 

neurózis keletkezésérõl szóló munkái (Studien über Hysterie 1895; Zur 

Ätiologie der Hysterie 1896). Ezekben leírja a “csábítás elméletet”, mely 
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alapján a neurózisok eredetét a gyermekkorban elszenvedett, felnõttek által 

okozott szexuális traumákra vezeti vissza. Késõbb Freud (1897) feladta ezt a 

teóriát. (Sokan foglakoztak e tény szerteágazó okaival, nekem nem célom 

ezekre a motivumokra kitérni). Ily módon a külvilág patogén jelentõségét 

lényegesen redukálva, a traumatikus élményeket jórészt a fantázia világába 

számûzte.  Ennek pozitív hozománya volt az intrapszichés folyamatok, 

konfliktusok hangsúlyozásával a tulajdonképpeni pszichoanalízis 

megszületéséhez, fejlõdéséhez való hozzájárulás. Ettõl a fordulattól kezdve a 

pszichoanalízis történetében végighúzódik a trauma és/vagy konfliktus kérdése. 

  

 Maga Freud is mindvégig ambivalens maradt. Újra és újra visszatért a 

reális trauma jelentõségéhez, máskor “tévedésrõl” beszélt. Egész életében 

törekedett a trauma és az intrapszichés konfliktus integrációjára, nem sok 

sikerrel (pl. az Ödipusz-komplexus fajtörténeti traumatikus eredetén keresztül). 

Tanítványainak nagy része (pl. Karl Abraham, a “berlini iskola”) szintén 

egyértelmûen elvetette az elcsábítás-teóriát. A környezet hatásait 

jelentéktelennek tartották, az intrapszichés konfliktusok jelentõségét emelték ki 

(melyek fõleg az Ödipusz komplexusból erednek). Mindezt abban a korban, 

amikor az “Anschluss”, a “Kristallnacht”, a II. világháború és a holokauszt 

elõjelei már érzékelhetõk voltak. A környezet jelentõségének redukciója és az 

elfojtott intrapszichés konfliktusok tudatosítására koncentráló klasszikus 

belátásterápia “elõnye”, hogy társadalomkritika nélkül, a társadalmi tényezõk 

mellõzésével, egy diktatórikus környezetben is mûködtek (Cremerius, 1979). 

Kivételnek az I. világháborúban szinte járványszerûen megjelenõ háborús 

neurózist tekintették, ami a férfiakban is kétségbevonhatatlanná tette a traumás 

tünetek létezését, s amelyet “ágyúsokk”-nak neveztek.Az orvosok többsége 

közömbösen viszonyult a háborús sokkon átesett katonák pszichés 

szenvedéseihez, egy befolyásában egyre növekvõ kisebbség azonban 

felismerte a háborús neurózis pszichogén jellegét és a Breuer-Freud-féle 

katarktikus módszert tekintették választandó terápiának. 

 

 Ferenczi Sándor és a budapesti iskola a berlini iskola ellenlábasa volt. 

Ferenczi mindvégig hangsúlyozta az élmény szerepét a fantázia mellett, 

valamint azt, hogy minden lelki történés emberi kapcsolatokba ágyazott. Ezáltal 
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az intrapszichés dimenzió mellett a szociális kapcsolatokon keresztül a 

környezet lényegesen nagyobb szerepet kapott, mint a csupán intrapszichés 

konflikusokra centráló analitikusoknál. Ferenczi különösen késõi terápiáiban, 

mai terminológiával élve borderline páciensei kezelése során szerzett 

tapasztalatai alapján visszatér Freud csábításelméletéhez, s a reális szexuális 

traumák jelentõségéhez. (“Nyelvzavar a felnõttek és gyermek között. A 

szenvedély és a gyengédség nyelve” 1933).  

 

 Még a holokauszt túlélõkkel kapcsolatos pszichoanalítikus vizsgálatok 

sem tudtak a trauma kérdésében igazán széleskörû érdeklõdést kelteni. Ahogy 

azt Ruth Leys (2000) írja, a trauma történetét jellemzi az alterálás a felejtés és 

az emlékezés epizódjai között, amit az egyik generáció pszichiáterei 

hanyagoltak, az a következõ generációban felélesztésre kerül. Ahogy a II. 

világháború tapasztalatai felidézték az I. világháború tanulságait, úgy élesztette 

fel a vietnámi háború a II. világháború és a holokauszt tapasztalatait. Nem 

célom e jelentõs kutatásokra részleteiben kitérni, csupán néhány aspektusra 

utalok. 

 

Talán a legfontosabb eredménye a vizsgálatoknak az intergenerációs -  

transzgenerációs aspektusok elõtérbe kerülése. (A témában megjelenõ korai 

munkák elsõsorban a hazatérõk pszichés károsodásait elemezték). E kutatások 

számtalan irányt vettek célba (késõi pszichoszomatikus és pszichoszociális 

hatások; emigráció, mint a trauma ismétlése; a következõ generációk 

pszichiátriai megbetegedései, stb.). A fókuszban az idõsebb generáció traumája 

áll, mely feldolgozatlanul tevõdik át a késõbbi generációkra. 

 

A pszichoanalízis az ént a képzelet szintjén meggyötrõ fantáziákra éppen 

olyan hangsúlyt fektet, amint az énnek a valóságos történésekre adott 

válaszaira. A trauma realitása a szülõk valóságos élménye, de ezt a gyermek a 

képzelet segítségével önmagára vonatkoztatja. Ilany Kogan (1994) írja, hogy az 

átvitt trauma hatása a szülõ múltjához való fixálódás, ami gátolja a szelf 

autonómiáját. 

 

Egy reális trauma általi “retraumatizáció” kettõs hatású lehet. Egyrészt 
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negatív irányú, és az “átvitt” trauma intenzitásának növekedését 

eredményezheti, s a neurotikus mintázat felerõsödését. Másrészt lehet pozitív 

irányú, mely indukálja a megoldási törekvéseket, s felgyorsíthatja a gyógyulási 

folyamatot. A valódi trauma feldolgozása gyengíti a szülõ múltjához való 

fixálódást (mindebben természetesen a pszichoterápiának jelentõs szerepe 

lehet). 

 

A holokauszt hatásainak elemzése hozzájárult a többi, az elmúlt 60-70 

év történelmének egyéb  bugyrából táplálkozó normatív trauma (háborúk, 

gazdasági válság, epidémiák, demográfiai vagy foglalkozási struktúra 

változások) kutatásához. 

 

1980-ban a DSM-III-ban nyert elõször hivatalos elismerést a traumás 

tünetcsoport, mint poszttraumás stressz betegség (PTSD), mely egységes 

elméletbe integrálja a természeti katasztrófák, a harctéri stresszek elszenvedõit, 

a holokauszt túlélõit, a szexuális abúzusok áldozatait stb. A szociális munkások 

és más aktivisták politikai küzdelmének lett az eredménye annak céljából, hogy 

elismertessék a Vietnámi Háború veteránjainak háborús szenvedéseit és azok 

pszichés következményeit. 

  

A gyermekkori szexuális abúzussal az 1970-es évektõl kezdtek 

egyes kutatók behatóbban foglalkozni. Manapság a “child abuse” fogalmat 

tágabban értelmezik, beleértve a fizikai, szexuális és érzelmi bántalmazást (pl. 

verbális, erõszak szemtanúkénti megtapasztalás), valamint a testi és érzelmi 

elhanyagolást. 

 

A téma diszkusszióját megnehezíti a trauma fogalmának sokszor 

pontatlan használata. Vannak túlzónak tûnõ általánosítások, mint pl. R. Ekstein 

(1979) meghatározása: “A trauma a gyermekkor univerzális jelensége”, vagy pl. 

Laplanche “Általános elcsábítás elmélete”, mely szerint minden interakció 

csábításnak számít. 

 

 Freud 1917-ben a traumát a következõkben definiálta: “… egy élmény, 

amely a lelki életet rövid idõn belül oly erõs ingernövekedéssel szembesíti, hogy 
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annak elintézése és feldolgozása a normális, megszokott módon nem sikerül…” 

A freudi definició alapvetõen a mai napig érvényes, ha sok szempontból ki is 

egészült és differenciálódott a pszichoanalízis továbbfejlõdésével. Az én-

pszichológia, a tárgykapcsolat-elmélet, a fejlõdéspszichológia és a szelf-

pszichológia új szempontokat vetettek fel, s különbözõképpen hangsúlyozták a 

témát. A trauma fenomenológiája is változik: az egyszeri sokk-trauma mellett 

stressz- vagy strain-traumáról (Kris, 1977), vagyis huzamosabb idõn át ható 

traumáról beszélünk. Jelentõs momentum mikor az angol tárgykapcsolat-

elméleti teoretikus, Masud Khan (1963) leírja a kumulatív traumát: Az anya egy 

védõpajzs a csecsemõ számára a veszélyek ellen. Ha ez a pajzs tartósan 

gyenge, vagy nem mûködik, az anya “ingerelhárító” feladatát belsõ és külsõ 

ingerek túláradása ellen a gyermekkel való praeverbális kapcsolatában nem 

tudja ellátni, a gyerekben kumulálódik a traumatikus megterhelés. Az anyai 

védõpajzs alkalmi gyengesége szükséges az egészséges adaptáció 

kifejlõdéséhez. A szülõk azonban nemcsak a védelem hiányával, hanem a 

felesleges és túlzó szükségletkielégítéssel is elõidézhetik a  kumulatív traumát.  

 

 Freud latenciakoncepcióján túl Ferenczi részletesen leírja a traumára 

bekövetkezõ patológiás folyamatot, a traumatikus reakciót is. Véleménye 

szerint a trauma nem akkor jön létre, amikor a gyermek elszenvedi az 

eseményt, hanem amikor ezt a felnõttek meg nem értéssel fogadják,vagyis 

“tagadják” azt. A traumatikus eseményen annak értelmezése válik itt 

központivá, egyfajta - késõbb elsõsorban Paul Ricournél explicitté váló - 

hermeneutikus, retorizált szubjektum koncepció gyökereként. Ferenczi zseniális 

sejtései és gondolatai lényegében ma is érvényesek,s minden fontos elemét 

tartalmazzák a modern trauma-elméletnek (túlstimuláció, döntõ csalódás a 

felnõtt partnerben a jó introjektumok elpusztulásával, a személyiség részleges 

halála, a nárcisztikus egyensúly összeomlása a disszociáció és fragmentálás 

veszélyével, az agresszorral való azonosulás, stb.) Keilson (1979) a 

hosszantartó, ismétlõdõ, masszív, kumulatív traumatikus hatásokat 

szekvenciális traumatizációnak nevezi, s hangsúlyozza, hogy ez a személyiség 

struktúráját fundamentálisan képes szétrombolni. Korábban már Bálint és 

Ferenczi is szekvenciális történésként emlegette a traumát. 

 A traumatizáció folyamatában nagy jelentõséggel bír a disszociáció 



 8 

jelensége, melyet már P. Janet leírt “diszaggregáció” néven, s ami az utóbbi 

években ismét az érdeklõdés középpontjába került. Janet elsõként 

hangsúlyozta a traumatikus élmények és a disszociáció együttjárását, ill. a 

kísérõ amnéziát.   

 

A trauma hatásaként értékelték már a korai analitikusok a sokkhatást, az 

elviselhetetlenség élményét, aminek megszûntetésére pszichés bénultság lép 

fel, a kognitív funkciók teljes gátlásával, “megbénul” az érzékelés, észlelés, 

emlékezés. Emiatt a trauma valódi élménye tudattalan marad, feldolgozása 

vágyteljesítõ meghamisítás révén következik be álmok, fantáziák segítségével. 

A tünet kialakulásának célszerûsége a pars pro toto elvet követi, hogy az 

elviselhetetlen élmény ne az egész személyt, hanem csak egy részét érje. 

Ahhoz, hogy a trauma következményei kezelhetõk legyenek, a trauma sújtotta 

személyiségrészt le kell hasítani, el kell különíteni. 

 

 H. Eklert és B. Lorke (1988) a traumatikus reakció lényegét a 

következõkben látják. A kiszolgáltatottság, elviselhetetlenség, tehetetlenség 

érzésének hatására “regresszív örvénybe” kerülve “reinfantilizáció” lép fel, mely 

az ént megbénítja. Az áldozat minden nárcisztikus forrástól el van vágva, 

“nárcisztikus üresség” áll elõ. Egyúttal elvesznek a megbízható, pozitív 

tárgykapcsolatok. Az omnipotensként megélt tettes a legkorábbi szülõimágók 

poziciójába kerül, az áldozat megkísérli a tettessel való identifikáció 

(helyesebben introjekció) segítségével nárcisztikus krízisét legyõzni. Az áldozat 

bevetíti a tettes róla alkotott negatív képét és leértékeli önmagát (id. Pfitzner 

1996). Ferenczi (1933) is elemzi a traumás hasítást, mint elhárító 

mechanizmust (a fogalom már Freudnál is felbukkan). Véleménye szerint a 

személyiség két részre esik, az egyik regresszív szinten marad, és a trauma 

elõtti állapotba vágyik vissza, a másik “éretté” lesz, õ a megrázkódtatást okozó 

felnõttel való azonosulás szülötte, ez befolyásolja a további fejlõdését. 

 

 A mai felfogás szerint a disszociáció körébe tartozó jelenségek 

kontinuum mentén helyezhetõk el. A modern elméletalkotók közül kiemelkedik 

E. Hilgard (1976) “neodisszociációs” elmélete, mely nevében a Janet-féle 

disszociációs tanokkal való rokonságot és az attól való elkülönülést egyaránt 
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kifejezi. Az elmélet érdeme többek között, hogy egy patológiás formákban leírt 

fogalmat átemel az általános lélektan területére. Legfontosabb kísérleti 

paradigmája az un. “rejtett megfigyelõ”. Általánosan elfogadott, hogy ezek a 

gondolatok jelentõs elõfutárai a gyermekkori abúzus disszociatív 

betegségekben betöltött oki szerepére vonatkozó mai elméleteknek. 

 Daniel Stern - integrálva a csecsemõmegfigyeléseken alapuló 

posztkohuti szelf-pszichológiai teóriákat Paul Ricouer pszichoanalitikus 

hermeneutikájával - elkülöníti a patológiák aktuális és narratív eredetét. Az 

aktuális eredetet a konkrét élettörténeti esemény, míg a narratív eredetet a 

szelf-érzetek torzulásainak egy kulcsmetaforában történõ leírása jelenti. Míg a 

reaktív kórképek esetében az aktuális és a narratív eredet átfedi egymást, 

addig a kumulatív traumatizáció kapcsán kialakult, vagy a biológiailag 

meghatározott szelf-érzet torzulások esetében az aktuális eredet nem is 

feltárható. Ezen korszerû és integratív elmélet pszichoterápiás-hipnoterápiás 

vonatkozásait - saját kutatásainkat (Gáti, 1998, Gáti , Kóczán, 1998, Trixler, 

Gáti, Tényi, 2000, Gáti, Tényi, Túry, Wildmann, 2002 ) is integrálva - a késõbbi 

fejezetekben bontjuk ki. 

  

 Meg kell említeni, hogy a jelenlegi trauma kutatások számos új irányt is 

kirajzolnak. Van der Kolk és munkatársai közlemények sorozatában a kutatások 

fókuszát visszafordították a lélekrõl a testre azáltal, hogy a traumás emlékezést 

neurobiológiailag értelmezték. Hipotézisüket az elháríthatatlan sokk 

állatkísérletes modelljére alapozták, és felfogásuk szerint a trauma a 

memóriában idõtálló pontossággal kerül megõrzésre és ez felelõs a hosszútávú 

és gyakran késleltetett hatásokért PTSD-ben. Álláspontjuk szerint a traumás 

esemény a normális emlékezéstõl eltérõ módon kerül tárolásra az agyban. Van 

der Kolk (id. Leys 2000) szerint a traumás emlék nem tekinthetõ “deklaratív” 

vagy “narratív” emlékezésnek, - melyet jellemez, hogy tudatosan elõhívható és 

verbálisan elmesélhetõ, hanem inkább “implicit” vagy “nondeklaratív” memória 

fajta, mely magában foglalja a testi emlékezést, készségek, szokások, reflexek, 

klasszikus kondicionált válaszok formájában, és kívül esik a verbális-

szemantikus-nyelvi reprezentációkon. A hipotézis alapján minden egyes implicit 

memória rendszer az agy körülírt területéhez kapcsolható és jelenleg folyik a 

kutatás ezen memóriák neurohormonális bázisa, valamint olyan kezelési 
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technikák után, melyek a traumás memória alapját képezõ központi 

idegrendszeri aktivitást csökkentik vagy megszûntetik. A traumás memóriának 

implicit vagy nem narratív memóriaként való felfogása, lényegében 

visszavezethetõ Janet hosszú ideig elhanyagolt munkásságára. Ugyanis 

azáltal, hogy az áldozat képtelen traumás élményének normál úton való 

feldolgozására, az esemény visszahagy az agyban egy “realitás imprint”-et, 

amely megõrzi az eredeti, idõtõl független történeti hûséget a szubjektív 

vélekedés, a személyes kognitív sémák pszichoszociális faktorok vagy a 

tudattalan szimbolikus feldolgozás torzításaitól mentesen. 
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 Összefoglalás és  célkitûzés: 

 

 Dolgozatomban a pszichotrauma eltérõ aspektusokból történõ elemzését 

kíséreltem meg különbözõ pszichiátriai betegcsoportoknál. Kutatásom 

irányultságának változása tükrözi a trauma-kutatásban bekövetkezõ 

változásokat is. Kezdetben a szociálpszichológiai hatásokra (alkoholos 

hallucinózis), késõbb az intrapszichés konfliktusok és az én-defektust 

eredményezõ biológiai faktorok pathoplasztikus összjátékára (pszichózisok), 

míg az utóbbi években elsõsorban a biopszichoszociális megközelítésre és 

ezzel összefüggõ nem-specifikus pszichotraumatizáció feltárására és 

kutatására fókuszáltam (határeseti kórképek, evészavar, stb.). Terápiás 

megközelítésem és annak tudományos feldolgozása alapvetõen dinamikus 

orientációt követ, melynek során a legkorszerûbb pszichoanalitikus pszichológia 

eredményeit és megközelítési módjait igyekszem a hipnoterápiás praxisomba 

és annak tudományos konceptualizációjába integrálni. 
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2. Pszichoszociális traumák szerepe az alkoholos ha llucinózisok 

kialakulásában. 

 

 Szociálpszichológiai orientációjú vizsgálatainkban az alkoholos 

hallucinózisok kialakulására és kórlefolyására vonatkozóan a - genetikai 

aspektusok mellett - a tágabban értelmezett környezeti pszichoszociális 

stresszorok jellemzõit és pathoplasztikus szerepét  vizsgáltuk (Gáti és mtsai, 

1986, Gáti, Trixler, Tényi, 2001 )..  

  

 Az alkoholos hallucinózist a 19. sz. végén Kraepelin és Wernicke 

nyomán kezdték elkülöníteni az alkoholos pszichózisok csoportján belül. E. 

Bleuler (1972) vetette fel elõször a szkizofréniával való összefüggés 

lehetõségét, amely azért is jelentõs mozzanat, mert felveti ezen kórkép 

etiopatogenezise kapcsán azt az alternativát, hogy a szociális és pszichológiai 

faktorokról kevésbé a bonhofferi exogen reakció típus, mint inkább a 

funkcionális pszichózisok diatézis - stressz koncepciója keretében 

gondolkodjunk. 

 

Már Bonhoeffer (1901) és Harder (1947), majd Benedetti (1952), Victor 

és Hope (1958, 1967), Scott, Schuckit (1982), majd késõbb Glass (1989), 

Tsuang és mtsai (1994), Soyka (1994) közöltek a betegek szociális helyzetére 

vonatkozó adatokat: Prognosztikai következtetések levonására alkalmas 

eredményeket azonban az irodalomban nem találtunk. Nem ismeretes 

számunkra olyan közlés sem, mely a késõbbi italfogyasztás alakulását és a 

kórlefolyás összefüggéseit vizsgálta volna. Vizsgálatainkban ezért célul tûztük 

ki, hogy alkoholos hallucinózis miatt kezelt betegeink katamnesztikus 

vizsgálatával felmérjük a pszichoszociális tényezõk, valamint a késõbbi 

italfogyasztás alakulásának szerepét a betegek további kórlefolyásának 

alakításában. 

 

 

 

 

 Beteganyag és módszer 
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 Klinikánkra 1943-80 között 115 beteg került felvételre alkoholos 

hallucinózis miatt. (Anyagunkban az alkoholos hallucinózis az alkoholos 

pszichózisok 1,9%-át tette ki.). A 115 beteg közül 70 beteg (61, 0 %) személyes 

utóvizsgálatát végeztük el, 13 beteg (11, 2 %) idõközben meghalt, azonban a 

hozzátartozóktól megbízható katamnesztikus adatokhoz jutottunk, így az 

értékelésben összesen 83 (72, 2%) beteg adatait dolgoztuk fel. A feldolgozást 

egy általunk szerkesztett kérdõív segítségével végeztük, mely részletes 

adatokat tartalmazott a környezeti tényezõkre vonatkozóan is.  A kérdõív 

segítségével lehetõvé vált az adatok összehasonlítása és statisztikai 

értékelése. 

  

 A kórisme felállításánál a BNO-9 szempontjait vettük figyelembe. A 

statisztikai elemzést a Χ2-próba segítségével, kis számok esetén a Yates-féle 

korrekció alkalmazásával végeztük. 

 

 

 Eredmények 

 

 A katamnézis átlagos idõtartama 20,6 év volt, melynek szélsõ értékei 38 

és 1 év voltak. A feldolgozott betegek életkora, neme és a tünetek 

megjelenésének idõpontja az 1. táblázaton  szerepelnek 
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1. táblázat A vizsgált betegek jellemzõi 

 

A betegek  

neme száma A tünetek kezdete 

(év) 

                férfi 67 (80,7%)          39,8         (21-65) 

 

                nõ 16 (19,3%)             44,1        (31-60) 

   

Összesen 83 (100,0) 40,7 

  

 

Az általunk használt diagnosztikus kritériumoknak megfelelõen 

valamennyi betegnél tiszta tudat mellett jelentkezõ akusztikus hallucinációk 

voltak észlelhetõk, melyek a betegek 89,2%-ában beszédhangok voltak. 

 

 A kórlefolyás alapján a betegek alapvetõen három csoportba voltak 

sorolhatók. 43 (51,8%) betegnél a késõbbiekben pszichózis alakult ki, 

mégpedig 31 esetben paranoid szkizofrénia, 12 esetben pedig fõként a 

szkizofrén spektrumba sorolható atípusos és néhány esetben pedig affektíven 

színezett forma. 16 (19,3%) betegnél típusos organikus demencia alakult ki, 24 

(28,9%) betegnél pedig a késõbbiekben tartós tünetmentesség állott fenn, a 

kiindulási kórkép szempontjából gyógyultnak voltak tekinthetõk. (2. táblázat ) 
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2.  Táblázat Az alkoholos hallucinózis kórlefolyás típusai 

 

Kórlefolyás A betegek 

        száma                                   % 

 

Pszichózis   43 51,8 

    (Szkizofrénia)    31 (37,3) 

    (Atípusos)     12 (14,5) 

Demencia     16 19,3 

Gyógyult     24 28,9 

   

Összesen     83 100,0 

 

Vizsgáltuk az iskolázottságot, a gyermekkori családi jellegzetességeket. 

A talált különbségek csupán tendencia jellegûek voltak, a három csoport között 

e vonatkozásban nem volt szignifikáns különbség.  

A környezeti pszichoszociális traumák szerepére következtethetünk 

áttételesen az alkoholfogyasztáshoz vezetõ motivációk vizsgálatával. Az 

italfogyasztás alakulásáról és motivációjáról nyert válaszok értékelését a 3. 

táblázaton  foglaltuk össze.  Az adatokat két fõ kategória szerint 

csoportosítottuk, egyéni (szorongásoldás, kontaktus- és önértékelési problémák 

kompenzálása familiáris, illetve munkahelyi stressz, egzisztenciális problémák, 

stb.), illetve szociális (családi, társadalmi minták követése, csoportnormákhoz 

való alkalmazkodás, stb.) motiváció szerint. A környezeti tényezõk elemzésébõl 

kiderült, hogy az esetek többségében mindkét motivum szerepet játszott, úgy 

tûnik azonban, hogy a gyógyultak, illetve a krónikusan pszichotikussá vált 

betegek körében az egyéni, míg a demensek csoportjában a szociális motiváció 

dominált. Mindez részben 

utalhat a pszichoszociális stresszorok (traumák) jelentõségére, ami 

természetesen nem választható el a személyiség strukturájától, az 

intrapszichés konfliktusoktól, a személyiség megküzdõ mechanizmusaitól, stb. 

 

Megbízhatóbb és ellenõrízhetõ adatokon alapul a táblázat másik része, 



 16 

mely a további italfogyasztás, tehát az elsõ klinikai kezelés utáni idõszak 

alkoholfogyasztásának alakulására vonatkozik. Összességében valamivel 

nagyobb azon betegek aránya, akik csökkentették, illetve abbahagyták az ivást 

az elsõ pszichiátriai kezelés után (54,2%). 

 

 

3. táblázat. Az alkoholizálás motivációja és késõbb i alakulása az egyes 

alcsoportokban 

 

Kórlefolyás Motiváció További alakulása 

 

  Egyéni Szociális Nõtt Csökkent 

 

Pszichózis (N = 43)          24         19         18         25 

Demencia (N = 16)            7           9         13
*
           3

*
 

Gyógyult (N = 24)          13         11           7
*
         17

*
 

Összes  (N = 83)         44         39         38         45 

*Χ2 = 6,7885, df. I.P < 0,01 

 

Lényeges különbséget találtunk az alcsoportokon belül. A gyógyultak 

csoportjában 17/24 azok aránya, akik csökkentették vagy abbahagyták az 

alkoholfogyasztást, ezzel szemben a demensek csoportjában mindössze 3/16, 

mely különbség statisztikailag szignifikáns (P < 0,01). A pszichotikusok 

csoportjában is többségben vannak az italfogyasztást redukálók. 

  

 

Összegezve:   

 

Az alcsoportok összehasonlításából prognosztikailag értékelhetõ adatok 

adódtak (Gáti és mtsai, 1986, Gáti és mtsai, 1986, Gáti, Trixler, Tényi, 2001). 

Jól felismerhetõ, hogy az italfogyasztást jelentõsen csökkentõ vagy teljesen 

abbahagyó betegek között szignifikánsan több a gyógyult és kevesebb a 
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késõbb dementálódott, mint az alkoholizálást változatlanul fenntartó vagy 

esetleg fokozó betegek között. Ebben a két alcsoportban, azaz a gyógyultak és 

dementálódók csoportjában az alkoholnak, mint exogén noxának a szerepe a 

bonhoeffer-i betegségfelfogás szerint igazoltnak látszik. Nincs azonban 

számottevõ különbség a pszichotikus kórlefolyás arányában az italfogyasztástól 

függõen. Az alkoholizálást csökkentõk, illetve változatlanul folytatók 

csoportjában nagyjából azonos arányban fordul elõ pszichózisba való átmenet, 

az ivás alakulása tehát e csoportban nem befolyásolta a prognózist. Mindezek 

az alkoholos hallucinózisok heterogenitását támasztják alá. 
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3. A pszichotrauma jelentõsége a súlyos én-betegségek  

(pszichózisok) kialakulásában 

  

 A pszichotrauma szerepe illetve általánosabban a konfliktus-patológia 

régóta vitatott kérdés a szkizofrén pszichózisok kialakulásában is. (Jádi, Koltai, 

Gáti, Trixler, 1983, Trixler, Gáti, Tényi, 1995, Trixler, Gáti, Tényi, 2000). 

Természetesen nem törekszem egy minden oldalról koherens áttekintésre a 

szkizofrénia etiológiáját illetõen, de néhány szempont felvázolását fontosnak 

érzem, amelyben ezzel kapcsolatos kutatásaink elhelyezhetõk. 

 

Az utóbbi évtizedek kutatásai alapján úgy tûnik, nem tartható a 

klasszikus pszichodinamikus felfogás, amely specifikus fejlõdési szakaszokhoz 

(traumákhoz) kötött specifikus pszichiátriai betegséget (Ferenczi, 1913, Klein, 

1946, Mahler, 1975, Kernberg, 1976). A pszichózisok nem tekinthetõk 

regressziónak egy korai fejlõdési szakaszra, ahogy azt Ferenczi (1913) vagy 

Kohut (1971) feltételezte. 

 

Az újabb eredmények természetesen nem vonják kétségbe a korai 

deprivációk, traumák, nem-empatikus nevelés, szexuális abúzusok vagy 

szociális stresszek szerepét, csak azok nem specifikus voltát hangsúlyozzák, 

hiszen az adott kórképben megjelenõ tipikus tárgykapcsolati formák (szelf- és 

tárgyreprezentáció elkülönítettsége), az elhárító mechanizmusok és a 

stresszhelyzetek (túlstimulálás, szeparáció, morális szorongás, reális 

veszélyek) regisztrálása képezi a pszichopatológiai kép dinamikájának és az 

intervenciós és terápiás stratégia kidolgozásának alapját (Robbins, 1993, 

Gabbard, 1994, Ciompi, 1988 ). 

 

Az elmúlt évek kutatásai jelentõs elõrelépést mutatnak. A betegség 

biológiai (genetikai, neurobiológiai) meghatározottsága egyértelmûnek látszik, 

ugyanakkor az is egyértelmûvé vált, hogy a környezeti hatások, stresszek 

jelentõsen befolyásolják a betegség kialakulását, lefolyását, kimenetelét 

(áttekinti Gabbard, 1994, Tényi, 2000). Kezd tehát egy lehetséges integratív 

biológiai-pszichológiai szkizofrénia koncepció kibontakozni. Eltekintek az igen 

kiterjedt, a biológiai kóreredetet alátámasztó irodalom felsorolásától, mely 
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magában foglalja a genetikai és a központi idegrendszer strukturális és 

funkcionális elváltozásait érintõ vizsgálatokat egyaránt.  

 

Kiemelést érdemel a strukturális és funkcionális vizsgálatok 

integrációjaként Weinberger (1991) által leírt idegfejlõdési modell. (prefrontális 

metabolikus hipofunkció, mely az anteromediális temporalis lebeny strukturális 

patológiájának másodlagos következménye, illetve a két agyi struktúra közötti 

kommunikáció deficitje tételezhetõ fel szkizofréniában). Az idegfejlõdési  modell 

szerint egy statikus, nem progresszív, nem degeneratív agyi abnormalitás lép 

interakcióba a normál agyi érési folyamatokkal, melyek a huszas évek elején 

fejezõdnek be. Ebben a korban történik az adaptáció szempontjából jelentõs 

agyi struktúrák érése, és ez az az idõszak, amikor a fiatal felnõtt kikerül az 

addig protektív családi kötelékbõl. Ugyanakkor ez az az idõ, amikor az agyi 

dopamin rendszerek csúcsaktivitást érnek el. Ha egy statikus agyi lézió jellemzi 

a pácienst ebben a korban, a fenti fejlõdési folyamatok és stresszhelyzetek 

kapcsán a fiziológiai és magatartásbeli adaptáció sérül, és egy láncreakciót 

elindítva szkizofrén pszichopatológiához vezethet (Weinberger 1987, 1991, 

Willick 1993). 

 

Az idegfejlõdési modell tehát a neurodegenerativ teóriákkal szemben 

jelentõsnek  tartja a stresszek szerepét, s ily módon jól korrelál Ciompi (1988) 

máig is korszerû szkizofrénia modelljével. E modell révén a prenatális ártalmak 

is etiológiai szerephez juthatnak, így a marker-kutatások is egyre nagyobb 

klinikai jelentõséggel bírhatnak.  Az újabb kutatások alapján az is valószínûnek 

tûnik, hogy a preszkizofrén gyermek már olyan premorbid jegyeket mutat, 

amelyek kapcsán a szülõk folyamatosan frusztrálódnak, s amely másodlagosan 

az interperszonális kapcsolatok torzulása révén növeli a gyermekre háruló 

stresszek mennyiségét (Willick, 1993, Gabbard, 1994). Robbins (1992) 

integratív modelljében leírja, hogy a preszkizofrén gyermek képtelen a szülõkkel 

való adequát kapcsolódásra, a szelf-mag érzet és a szubjektív szelf-érzet 

kialakítására, mely a gondozókkal szimbiotikus jellegû kapcsolatot hozna létre. 

Az is lényeges felismerés azonban, hogy a pszichiátriai betegség irányában 

magas rizikójú gyermekek prospektív vizsgálata során, több vizsgálatban is a 

vártnál kisebb számban jelentkezett pszichiátriai betegség. Az un. protektiv 
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szülõiség robusztus bizonyitéka származik az egyik legjelentõsebb genetikai 

high-risk vizsgálatból, a Copenhagen High-Risk Study 2002-ben publikált 

eredményeibõl, miszerint a genetikai kockázat manifesztációja klinikai 

pszichózis formájában függ a szülõ-gyerek interakció milyenségétõl annak 

esetleges kompenzáló sajátságaitól (Schiffman és mtsai, 2002).  

 

Mindez egyre nyilvánvalóbban arra utal, hogy jelen lehet egy reparatív, 

korrektív anyai, gondozói aktivitás, mely bizonyos határokon belül képes 

kompenzálni (az agyi plaszticitás révén) a biológiai vulnerabilitást (Lichtenberg, 

1995, Schore, 1994). 

 

 Jelentõséggel bírhatnak az integrativ pszichózis koncepció 

szempontjából vizsgálataink, melynek kapcsán egy speciális stresszhelyzet - a 

szülés - hatását vizsgáltuk már korábban szkizofrénia kórjelzéssel kezelt nõk 

esetében. A szkizofrén nõk egyre növekvõ fertilitása új jelentõséget ad a 

generációs folyamatokkal együttjáró stresszek és azok pszichés 

következményei feltárásának.  

Míg egyértelmő irodalmi adatok támasztják alá a szülés precipitáló 

szerepét affektív pszichózisokban (Bratfos és Haug 1966, Reich és Winokur 

1970), szkizofrénia vonatkozásában a szülési trauma hatása a betegség 

alakulására kevésbé egyértelmû. Korábbi szerzık (Mayer-Gross és mtsai 1955, 

Curran 1961) azt a nézetet képviselték, hogy a terhességnek és a 

gyermekszülésnek nincs közvetlen hatása a betegség kimenetelére. Yarden és 

mtsai (1966) felismerték a szkizofrén nık körében a gyermekszülés hatásának 

kimutatására irányuló utánkövetéses vizsgálatok hiányosságait és további 

vizsgálatok szükségességét hangsúlyozták. Stevens (1971) epidemiológiai 

vizsgálatai és számos klinikai megfigyelés arra utal, hogy a gyermekszülés 

szkizofrén nıkben szintén tünetkiváltó hatású. Figyelembe véve a kevés és 

ellentmondásos adatot, mely szkizofrén nıkben a gyermekszülés rizikójára 

vonatkozik, katamnesztikus vizsgálatok eredményeit tettük közzé a 1990-es 

évek közepén (Trixler, Gáti, Tényi, 1994, Trixler, Gáti, Tényi, 1995 ) . 

 

 Betegminta és módszer 
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 1339 reproduktiv korban (15-45 év) lévõ szkizofrén nõbeteg kórtörténetét 

néztük át, akiket 1946-1990 között kezeltünk klinikánkon. A szkizofréniában 

szenvedõ nõk közül kigyûjtöttük azoknak az adatait, akik gyermeket szültek és 

a terhesség során vagy a szülés után 6 hónapon belül pszichotikus epizód 

alakult ki. A generációs folyamat során pszichotikussá vált páciensek 

utánvizsgálatát egy félig-strukturált kérdõív felhasználásával. végeztük el. Az 

adatok szerint 102 páciens személyes vizsgálatára került sor, 3 páciens 

meghalt, de a hozzátartozóktól sikerült megbízható adatokat nyerni, 7 

pácienstõl az információt pedig levelezés utján nyertük. Igy összesen 112 

páciens katamnesztikus adatainak feldolgozására nyílt lehetõség. A BNO-9 

diagnosztikus kritériumait alkalmaztuk, a statisztikai elemzés Χ2-próbával történt 

Yates féle korrekció alkalmazásával. 

 

 Eredmények 

 

 Az 1339 vizsgált szkizofrén nõbõl 919 (68.6%) szült. A 919 páciensbõl, 

aki gyermeket szült 112 (12.2%) szenvedett a generációs folyamathoz társuló új 

pszichotikus epizódtól. Ezek megoszlását a 4. táblázatban  tüntettük fel. 

 

4. táblázat  Pszichotikus epizód 

 

Nem fordult elõ Elõfordult 

 terhesség post partum 

      No                           % 

    807                         87.8 

      No                            % 

     3*                            0.3 

      No                            % 

     109*                       11.9 

 

*statisztikailag szignifikáns (P < 0.001) 

Csupán 3 (0.32%) beteg dekompenzálódott a terhesség alatt, a túlnyomó 

többség, 109 (11.9%) páciens a szülést követõ 6 hónapon belül. 

  

Megbeszélés 

 

 A gyermekszülés komplex stressz helyzetet jelent jellegzetes hormonális, 
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fiziológiai és pszichológiai változásokkal. A pszichológiai változások a 

pszichotraumának egy nagyon speciális formáját jelentik. A szüléshez társuló 

pszichiátriai betegségek etiológiáját illetõen az utóbbi idõben az un. “stressz-

szummációs teória” kezd általánosan elterjedni. Ennek három összetevõje van: 

1. genetikai-konstitucionális, 2. endokrin-fiziológiai és 3. szociális-környezeti. A 

szerzõ elkötelezettségétõl függõen a különbözõ közlésekben egyik vagy másik 

kap hangsúlyt, azonban a legtöbb szerzõ szerint pszichózis kialakulásához 

többnyire mindhárom vagy legalább két területen kell mûködési zavarnak 

fennállnia. A szüléshez társuló pszichózisokban a fenti három tényezõ 

különválasztása és elkülönített vizsgálata gyakorlatilag alig lehetséges, ezért 

különösen érdekesnek tûnnek a gyermek adoptálást követõ “post partum 

pszichózisok”. Az adoptáció esetében terhesség és szülés nem lévén, az 

endokrin tényezõk szerepe kizárható és ily módon elsõsorban a 

pszichodinamikai tényezõk szerepének megítélésére alkalmasak (Trixler és 

Jádi 1981). 

 

 Már Benedek (1959) említi, hogy a nõ szülés után számos ok miatt, bár 

elsõként fiziológiás állapota miatt, regresszióba kerül és véleménye szerint 

intenziv szükséglete támad arra, hogy vele anyáskodjanak. Azon szeretet 

segítségével, amit ily módon passzivan élvez, juthat túl azokon a 

nehézségeken, amelyek elé az újszülöttrõl való gondoskodás feladata állítja. 

Adoptáció esetében a fiziológiai-endokrin tényezõk szerepe kizárható. Ez azt a 

nézetet támasztja alá, miszerint a post partum pszichózisokban a gyermek 

létével összefüggõ pszichológiai vonatkozások és nem a szülés fiziológiai 

aktusa az elsõsorban nehézséget jelentõ tényezõ, mint ezt Tetlow is feltételezi 

(1955).  

Ezeket, a Herzog és Detre (1976) által  “szociális környezeti” névvel 

összefoglalt pszichológiai tényezõket több szerzõ is vizsgálta. Arieti (1974) a 

szülés utáni lélektani konfliktusokat a következõkben foglalta össze: 1. Az anyai 

szerep elfogadásának konfliktusa, 2. Az anyai szerepben való bizonytalanság, 

inszufficiencia érzése, 3. A házasság, illetve a partner elfogadásának 

konfliktusa. Ezek közül a szerzõk többsége, így Bardon, Herzog, Krüger az 

anyai szerep elfogadásának problémáját tartja elsõdlegesnek  (1972, 1976, 

1965). Bardon (1972) szerint a puerperiumban a stressz legjelentõsebb forrása 
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az a tény, hogy anyává kell válni, és ezen folyamat kóros megnyilvánulásaiban 

a saját anyjával való diszharmonikus kapcsolat a fõ prediszponáló tényezõ. Ha 

a leány maga is anya lesz, szüleivel való kapcsolatának problémáit újraéli 

gyermekével való kapcsolatában, és szorongásokkal, kétségekkel telivé válik 

anyai alkalmasságát illetõen. Arieti (1974) ennek dinamikájában a kettõs 

identifikációt emeli ki. A beteg egyrészt identifikálódik saját anyjával,. akit rossz 

anyának tekint -, másrészt gyermekével, aki ily módon egy újabb rossz anya 

áldozata lesz. A szorongás így az õ korábbi anya-gyermek kapcsolatából ered. 

Melges és Bieber (1968, 1978) adoptációt követõ pszichotikus betegeiknél is az 

anya-leány kapcsolat zavarát emelik ki a pszichodinamikai tényezõk közül.  

Zilboorg (1928) a post partum szkizofréniák elemzésekor a megoldatlan 

Oedipus-komplexusnak tulajdonított fontos szerepet; ezáltal nagyobb 

jelentõséget kapnának az apával való viszony sajátosságai is. Erre utalnak 

Uddenberg és mtsainak (1979) vizsgálatai, akik azt észlelték, hogy az anya 

viszonyulása fiúgyermekéhez inkább függött korai apai kapcsolatának 

tapasztalataitól. Ily módon a gyermek nemétõl függõen más és más 

pszichodinamikai tényezõk jutnának hangsúlyozott jelentõséghez. Az újabb 

vizsgálatok szerint az anya újraélheti saját születésének traumáját is. 

 

 Az adoptáció további fontos jellemzõjének tartjuk, hogy a nõ megelõzõ 

terhességi állapot nélkül válik anyává. Deutsch (1945) nézetei szerint a 

terhesség során a magzat érzelmi “befogadása” az egész személyiség 

szempontjából érési folyamatot jelent. Leifer (1977) a terhesség pszichológiai 

változásait vizsgálva úgy találta, hogy az anyai érzések a terhesség alatt 

folyamatosan fejlõdnek és a terhesség legfontosabb fejlõdési mozzanataként a 

magzat elfogadását és érzelmi beépítését emelte ki. Ettõl a normális 

személyiségérlelõ folyamattól az adoptáló anyák meg vannak fosztva. (Ezen 

kívül számos egyéb dinamikai tényezõ lehet jelen, pl. az asszony teherbeesési 

képtelensége miatti önértékelési problémája, nõi identitásában való 

frusztráltsága.) 

 

 Meggyõzõ adatok szólnak amellett, hogy a postpartum idõszakban 

nagyobb gyakorisággal fordulnak elõ pszichiátriai zavarok (Tetlow 1955). A nõk 

a gyermekszülés után regresszív állapotba kerülnek, melyet fiziológiai és 
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pszichológiai tényezõk determinálnak. Ez a regresszív állapot segíti elõ a 

pszichotikus epizódok kialakulását mind affektív, mind szkizofrén páciensekben. 

Az affektív pszichózisokban a gyermekszülés hatása a betegség prognózisára 

eléggé egyértelmû. Bratfos és Haug (1966) 38%, Reich és Winokur (1970) 

40%-ban észleltek postpartum epizódot affektív pszichózisban szenvedõ 

pácienseikben. Szkizofréniában a vizsgálati adatok kevésbé egyértelmûek 

Kendell és mtsai (1987) epidemiológiai vizsgálataiban 120 puerperális 

pszichózis miatt felvételre került páciens közül 4-et diagnosztizáltak 

szkizofréniának, 8-at szkizoaffektiv pszichózisnak, 88-at pedig affektív 

pszichózisnak az RCD kritériumok szerint. Stevens (1971) demográfiai 

vizsgálataiban a szkizofrén nõk 13.8 %, a bipoláris affektív nõk 23.3 %-a 

szenvedett puerperális pszichózisban. Saját vizsgálatainkban, mely igen 

nagyszámú szkizofrén populációt érintett, a nõk 12.2%--ban alakult ki újabb 

pszichotikus epizód a gyermekszüléshez társulva. Ha összehasonlítjuk a 

postpartum pszichózisok egészséges nõkben általánosan elfogadott 1-2 

pszichózis/2000 szülés gyakoriságával, ez több mint 100-szorosan 

megnövekedett rizikót jelent.  

 

Következtetések 

 

 Vizsgálataink, alátámasztva az irodalmi adatokat egyértelmûen igazolták 

a megnövekedett rizikót pszichotikus dekompenzáció vonatkozásában a 

korábban szkizofrénia diagnózissal kezelt nõknél. 

 

Mindez felhívja a figyelmet a terhes szkizofrén nõk különösen intenzív 

farmakológiai és pszichológiai ellenõrzésére, gondozására. A terhesség alatt 

kibomló akut pszichózis fokozott rizikót jelent mind az anya mind a magzat 

számára, amely antipszichotikus medikáció beállitását teszi indokolttá. Nagy 

jelentõségüek a terhesség során szerzett anekdótikus tapasztalatok és 

közlések amelyek az antipszichotikus medikációra vonatkoznak, mivel ebben a 

helyzetben a más vonatkozásban lehetséges kontrollált pszichofarmakológiai 

vizsgálatok etikai okokból természetesen nem kivitelezhetõek (Gáti, Trixler, 

Tényi, 2001). Mindig gondos mérlegelést igényel a lehetõ legkisebb hatékony 

antipszichotikum dózis beállítása, annak érdekében, hogy a pszichotikus 
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dekompenzáció rizikóját csökkentsük és mindez a magzat szempontjából is a 

lehetõ legminimálisabb kockázatot jelentse. Minderre a korszerû atípusos 

antipszichotikumok birtokában nagyobb lehetõség nyílik. Ennek ellenére 

fontosnak tartjuk az ilyen körülmények között született gyermekek 

utánkövetéses vizsgálatát, melynek kapcsán több szer vonatkozásában sem 

találtunk ezidáig szövõdményt (Gáti, Trixler, Tényi, 2001). 

Lényeges szempontnak tartjuk ennek “transzgenerációs nyereségét”, 

hiszen a pszichésen egyensúlyban lévı szülı nınek (az anyának) így nagyobb 

esélye van a csecsemıjével való interperszonális kapcsolatban a “reparatív 

anyai funkció” (Levin 1991, Schore 1994) betöltésére, az amúgy fokozott 

biológiai vulnerabilitással bíró gyermeknél. 
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4. A veszteség mint pszichotrauma pánikbetegségben 

 

 

 A pszichotrauma jelentõségét vizsgáltuk a szorongásos zavarok egyik 

legpregnánsabb képviselõje, a pánikbetegség esetében.  A mai értelemben vett 

pánikbetegség nem jelöl alapvetõen új tünetcsoportot, hiszen már évszázadok 

óta különbözõ elnevezéssel nem csupán orvosi, de szépirodalmi mûvekben is 

említésre került. Jól ismert, hogy a Freud által leírt "szorongásos neurózis" is 

lényegében ennek a kórképnek felel meg, elkülönítve ettõl az úgynevezett 

"szorongásos várakozást", amit ma anticipátoros szorongásnak nevezünk. 

Donald Klein 1964-ben elsõként javasolta a “pánikbetegség” elnevezést, de 

önálló diagnosztikai kategóriaként csak a DSM-III-ban jelent meg (1980). D. 

Klein vizsgálatainak hatására a pánikbetegség jó idõre elsõsorban biológiailag 

értelmezett kórkép lett, s a betegség etiológiájának kutatásában is fõként a 

fiziológiai, biokémiai faktorok kerültek elõtérbe. Ezen kutatások jelentõs 

eredményei nyomán igen hatékony farmakoterápiás lehetõségek bontakoztak 

ki. E témakörben jól ismert az óriási külföldi irodalom mellett számos hazai 

kutató munkája is haszonnal forgatható (Faludi és mtsai, 1988; Rihmer, 1992; 

Arató, Túry, 1995; Bánki, 1995.) 

 

 Bizonyos mértékben azonban háttérbe szorult a tünettan kialakulásában 

potenciálisan szerepet játszó pszichoszociális faktorokkal történõ foglalkozás, 

illetve ezek tudományos vizsgálata. A Menninger Klinika kitünõ teoretikusa és 

terapeutája, a jelenkori pszichodinamikus pszichiátria egyik legnagyobb hatású 

szerzõje,  Gabbard (1992) azonban felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

csupán “kémiai egyensúlyzavarnak”, illetve “betegségnek”, nem pedig 

“tünetnek” minõsítjük a kórképet és nem vesszük figyelembe a pszichoszociális 

és neurofiziológiai tényezõk egymásra való hatását, könnyen eshetünk a 

terápiás egyoldalúság csapdájába, s a beteget is megfosztjuk a gyógyulásban 

vállalt aktív szerepétõl. 

 

Az utóbbi években egyre inkább tapasztalhatjuk az integratív szemlélet 

térhódítását, a kórkép kialakulását és terápiáját illetõen egyaránt, többek között 
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Ballenger (1989), Bush (1991), Menninger (1992) és mások  munkáiban. Így 

például Ballenger (1993) szellemesen hangsúlyozza, hogy miután a 

pánikbetegség biológiai, kognitív, behaviorista és pszichodinamikai elméletei 

egymástól függetlenül fejlõdtek, az a hamis látszat alakult ki, hogy e 

megközelítések egymásnak ellentmondóak, holott a gyakorlatban jól 

összeegyeztethetõk. A biológiai prediszpozició és a konstitucionális tényezõk 

függvényében a pánikroham megjelenéséhez több-kevesebb, általában nem 

tudatosuló pszichológiai összetevõ szükséges. Gabbard (1994) 

megközelítésében, amíg a farmakoterápia a kórkép patogenezisében szerepet 

játszó neurofiziológiai komponensekre hat, addig a dinamikus pszichoterápia a 

tünetek hátterében, kiváltásában szerepet játszó pszichológiai tényezõket 

igyekszik feltárni. A kettõt nem tartja szétválaszthatónak, utalva számos 

kísérleti adatra, melyekben a pszichoszociális hatásoknak az agyi biokémiai 

történésekre való hatását vizsgálták (szeparációs szorongás és opiátrendszer 

viszonya: Van der Kolk (1987), Suomi majomkísérletei (1987), a locus 

coeruleus szerepe: Redmond (1987); laktát infúzió által indukált pánikroham 

kognitív pszichoterápiával történõ kezelése: Shear, (1991); és így tovább). 

Megközelítésünkben csakis a cirkuláris oksági modell követése tûnik 

célszerûnek, ha nem akarunk a lineáris-kauzális egydimenziójú gondolkodás 

csapdájába esni, ahogy ennek veszélyeire Onnis (1993) a pszichoszomatikus 

betegségek kezelése kapcsán is figyelmeztet. 

 

Gabbard szerint a pánikrohamok hátterében nem tudatos pszichológiai 

tényezõk állnak, ezek indítják meg a neurofiziológiai változásokat. Így tehát a 

rohamok nem tekinthetõk teljesen váratlannak. Hasonlóan vélekedik Beck, 

Shear, Barlow és Clark is (1994). Shear és munkatársainak (1993) véleménye 

szerint az általuk ajánlott pszichodinamikus modell feltételezi a kapcsolatot a 

jelen pszichológiai funkciók (beleértve a tüneteket is), a koragyermekkori 

élmények és a viselkedésgátoltság mint biológiailag meghatározott 

temperamentum-jellemzõ között. Mindehhez gyakran társul a szülõk erõsen 

kontrolláló, teljesítményorientált viselkedése. Többen a korai tárgykapcsolati 

zavarra, a “belsõ tárgyképzet elégtelenségére” hívják fel a figyelmet, ezért lehet 

szerintük olyan fontos a betegnek a támogató “külsõ tárgy” (Ballenger, 1989). 
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Utánkövetéses vizsgálatok során kiderült, hogy vannak betegek, akiknél 

gyakran visszamaradó tünetek, funkcióbeli károsodások, illetve különbözõ 

pszichológiai distresszre utaló jelek maradnak fenn. Más adatok szerint a 

korábban sikeresen gyógyszerelt betegek egy részénél a tünetek 

visszatérésével kell számolni. Feltehetõen ez a jelenség is arra utal, hogy a 

pánikbetegségben is, sok más betegséghez hasonlóan, különbözõ klinikai 

alcsoportokkal kell számolni. 

 

A fentiek alapján a farmakoterápia mellett már régóta helye van a 

pszichoterápiának a pánikbetegek kezelésében. Az irodalmi adatok szerint 

elsõsorban a kognitív-viselkedésterápiás kezelési mód terjedt el. Hazánkban is 

e terápiás formának vannak jelentõs hagyományai, például Tringer, Mórotz 

(1985); Kopp, Fóris (1993); Kállai (1991), valamint Lajkó (1993) munkáiban. 

Lényegesen kevesebb adat van – még a külföldi szakirodalomban is – a 

pszichoanalitikus-pszichodinamikus megközelítési módra vonatkozóan. Az 

utóbbi években azonban egyre több érvet sorakoztatnak fel e terápiás forma 

létjogosultsága mellett. Ezen irodalmi adatok összefoglalását adja 

áttekintésében Kulcsár Zsuzsa (1995), így a késõbbiekben csak néhány, 

munkánk szempontjából is fontosnak vélt adatot emelünk ki. 

 

Nem ismeretlen a szorongásos kórképek, így a pánikbetegség különbözõ 

elméleti megközelítésbõl, módosult tudatállapotban történõ kezelése sem 

(Levington, 1990). Történtek például törekvések a hipnózis és a racionális-

emocionális terápia integrálására. Frankel (1976) úgy találta, hogy a 

hipnózisban imaginációs úton történt deszenzitizáció sokkal hatékonyabb volt a 

hagyományosnál. Kroger (1977) módosult tudatállapotban tárta fel a páciens 

szükségleteit, melyek a tünetek hátterében álltak. Meer (1985) az önhipnózis 

fontosságát hangsúlyozta, mely a félelmek átélésére és kontrollálására ad 

lehetõséget az “elkerülés” helyett. A legtöbb irodalmi adat szerint a 

hipnózisban történõ pszichoterápia is elsõsorban viselkedésterápiás 

szemléletû, kevés azonban a dinamikusan orientált terápiáról szóló közlemény. 

  

 Vajon indokolt-e a pánikbetegeket módosult tudatállapotban kezelni, és 

ha igen, milyen esetben, mik lehetnek az indikációk, hiszen jóval nagyobb 
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idõbeli ráfordítást igényel (legalábbis rövid távon) egy ilyen orientációval és 

módszertannal folytatott terápia. 

 

Két kérdéssel is szembe kell nézni ezen tünetekben szenvedõ páciensek 

hipnózisban történõ kezelésénél. Az egyik a klinikai tény, miszerint a 

pánikbetegek egyik centrális problémája a kontrollvesztéstõl való félelem, 

másrészt az is ismert, hogy pánikrohamot nagyon sok biokémiai, fizikai és 

pszichés tényezõ indíthat meg, így paradox módon akár a relaxáció is. Mindkét 

problémát illetõen legfontosabbnak  a megfelelõ terápiás légkör, a winnicotti 

értelemben vett “megtartó környezet” (holding environment) megvalósítása 

tartható. Stabil, biztonságos kapcsolatban, megfelelõ rapporttal a pácienseknek 

általában nem jelent problémát a módosult tudatállapotba merülés. Aki ezt 

igényli, mód van rá, hogy nyitott szemmel engedje magát hipnózisba (önkontroll 

érzésének megtartása). 

 

Frankel (1974) a pánik regresszív jellegét hangsúlyozta, s felhívta a 

figyelmet a pánik és a transzállapotok analógiájára (beszûkült figyelem, 

csökkent akarati kontroll és így tovább). Klinikai tapasztalataim és 

pszichoterápiás kutatási eredményeim szerint ezt a tényt kihasználva a hipnózis 

megfelelõ keret lehet akár a viselkedésterápiás technikák, akár a dinamikusan 

orientált szemlélet számára, megkönnyítve a pszichoterápiás folyamatot (Gáti, 

Kóczán, 1998, Gáti, 2001 közlésre benyújtva). Az utóbbi 10 évben a 

pánikbetegek egy lehetséges alcsoportjánál alkalmaztam ezt a módszert 26 

esetben.  E betegek elemzése során feltárhatók és leírhatók voltak olyan 

pszichodinamikai sajátságok, melyek feltehetõen a tünetcsoport kialakulásában 

is szerepet játszottak. Ilyen sajátság az élettörténeti adatok között szereplõ 

gyermekkori szeparációs szorongás, a tárgyvesztés gyakorisága, illetve 

feldolgozatlansága. Mindez összhangban áll az irodalmi adatokkal. D. Klein 

(1964), késõbb Shear (1993) és mások vizsgálataiból kiderült a pánik és az 

etológiai szempontból is nagy jelentõségû szeparációs szorongás kapcsolata. 

Ballenger (1989) ehhez hozzáfûzi, hogy a fentiek kapcsolatát alátámasztja a 

tárgyvesztések gyakorisága pánikbetegeknél, ami lényegesen gyakoribb a többi 

szorongásos kórképhez viszonyítva. 

 



 30 

A terápiák során a különbözõ hipnózis technikák integrálására 

törekedtem, de munkám alapvetõen az Erika Fromm-i hipnoanalitikus, illetve 

dinamikusan orientált hipnoterápiás módszerre támaszkodott megengedõ 

megközelítési módot alkalmazva (Gáti, 1995, Gáti, Kóczán, 1998 ). Alapvetõen 

egyetértek a Brown és Erika Fromm (1986) által kidolgozott terápiás 

stratégiával, mely szerint kezdetben célszerû elsõsorban a tünetek 

megszûntetésére adni szuggesztiókat. Amennyiben ez nem eredményez 

javulást, hipnobehaviorális eljárások alkalmazhatók. Ezek sikertelensége 

esetén azonban úgy tûnik, nem kerülhetõ el a tartós eredmény elérése 

érdekében a dinamikusan orientált megközelítés, a tünetek fenntartásáért 

felelõs intrapszichikus vagy rendszerbeli konfliktusok feltárása és átdolgozása 

.Erre pedig tapasztalatom szerint igen hatékony, ha a feltáró munkát módosult 

tudatállapotban végezzük. Ezt a terápiás stratégiát választhatjuk akkor is, ha az 

adekvát farmakoterápia sem jár kellõ eredménnyel. 

 

 Mindezek demonstrálására három terápiának a fentiek szempontjából 

lényeges mozzanatait foglalom össze. Természetesen e folyamatok értékelése 

több síkon történhet, klinikai, pszichoterápiás kutatói aktivitásom elsõsorban a 

pszichotraumák módosult tudatállapotban való elérésére és átdolgozására 

irányul, nem nyílik lehetõség itt a konfliktusfeltáró munka kapcsán kibomló 

indulatáttételes aspektusok leírására.. A betegek döntõ többsége 

farmakoterápiában is részesült, de az alábbiakban olyan eseteket mutatok be a 

tisztább vizsgálhatóság érdekében, ahol valamilyen ok miatt nem kaptak 

gyógyszert a páciensek. 

 

 Elsõ eset: A 24 éves tanárnõ terápiába kerülése elõtt másfél évvel kezdõdtek az utóbbi 

idõben már napi gyakoriságú pánik rohamok. Belgyógyászati vizsgálattal mitrális prolapszus 

szindrómát állapítottak meg, Betalocot és Xanaxot javasoltak. Néhány hónapi gyógyszerszedés 

nem hozott állapotában érdemi változást, s kifejezetten azzal az igénnyel jelentkezett, hogy 

rosszulléteitõl gyógyszer nélkül szeretne megszabadulni. A 17 üléses terápia során 11 

alkalommal történt hipnózis. A pániktünetek szempontjából fordulópontnak tekinthetõ három 

ülést foglalom össze. A pszichodinamikai összefüggések megértéséhez szükséges néhány 

élettörténeti adat ismerete. 3,5 éves korában: 3 hetes távollét az anyától, mely szeparációs 

szorongáshoz vezetett. 10 évesen a nagyapa halála: feldolgozatlan tárgyvesztés. 16 évesen: 

nõvére váratlan külföldre települése : pótobjekt elvesztése, elsõ bizonytalan kardiális panaszok 
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megjelenése. 24 évesen: olaszországi munkavállalás: izoláció, szeparációs szorongás 

reaktiválódása, mely az elsõ pánikrohamhoz vezetett. 

 Az anyával való viszony rendezéséhez nagymértékben hozzájárult a harmadik hipnózis. 

Az ülés során a beteg 3,5 éves korára regrediált, abba a helyzetbe, amikor az anya kórházba 

indult. A páciens az ajtó elõtt állt, nem mert odaszaladni, még a terapeuta bíztatására, módosult 

tudatállapotban sem mert búcsúpuszit adni, és bár nagyon szeretett volna, de nem sírt. Félt 

anyja haragjától, hiszen megígérte neki, hogy jól viselkedik. Az anya távozása után a nõvére 

gondoskodott róla. Nagyon vágyott édesanyja után. Hipnózisban bíztattam, hogy tegye azt, 

amire ott, abban a helyzetben vágyott, és amire akkor nem volt lehetõsége. Írja újra ebben a 

helyzetben az eseményeket. A hipnózis befejezõ szakaszában gyerekként belopózott az anya 

kórházi ágyához, ahol odabújván a mamához nagy melegséget, megértést, egymásratalálást élt 

át. Zokogott, rengeteg bûntudattal teli érzést mobilizált a hipnózis utáni asszociációiban. 

(Emlékezete szerint az anya nagy áldozatok árán szülte õt, orvosai tanácsa ellenére. Meghízott 

a szülés után, nõgyógyászati exstirpációra került sor, megromlott a kapcsolata az apával. A 

páciens mindig úgy érezte, mindezek miatt hálásnak kell lennie, nem mondhat ellent, úgy 

érezte, az anya nélküle boldogabb lehetett volna.) Hipnózisban sikerült elfogadtatni a beteggel, 

hogy mindenki maga dönt sorsának lényeges kérdéseiben, s annak idején ez volt az anya 

választása. 

 

 Mi is történt ezen az ülésen? Az eredeti helyzetben nem szabadott sírni, 

a reális érzelem kifejezõdése tiltás alá került, leblokkolódott, s ennek helyére 

léphetett késõbb a szomatizációs forma. Shear és munkatársai (1993) szerint a 

pánikbetegségben általánosan jellemzõ a negatív érzelmek tagadása, ami a 

szomatikus tünetbe fordítás pszichodinamikai hátterét képezheti és a félelem 

szomatikus kisérõjelenségeinek túlhangsúlyozásához vezet (utalunk itt az 

interocepció-exterocepció fejlõdésének kérdésére is). Jól érzékelhetõ a hipnózis 

hatásmechanizmusa is: amit annak idején nem tehetett meg, most módosult 

tudatállapotban megteheti. Ezzel párhuzamosan, részben már éber 

asszociációiban elfojtott, bûntudatos érzései, indulatai kimondhatóvá váltak. Az 

eredeti trauma tehetetlenségre kárhoztatta, a szeparációs szorongás az anyáról 

való leválás képtelenségét eredményezte (dependencia-independencia 

konfliktus), illetve az agresszió kezelésének speciális formáját, a passzív 

agressziót. A terápiás ülés során a beteg segítséget kapott a leváláshoz, a 

függõségi konfliktus megoldásához, s az agresszió megfelelõ kezeléséhez 

 

 A tünetek szempontjából fordulópontot jelentett a második, illetve hatodik hipnózis. A 

második hipnózisban a beteg a halott nagypapa szobájához érkezett, de a küszöböt átlépni, így 
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elbúcsúzni tõle képtelen volt. Jellegzetes megjelenítõdése volt ez az ambivalenciának, az 

elhárításnak. 

 

 Mindez rámutat a hipnoterápiás munkamódra is, vagyis arra, hogy a 

konfliktusok megmunkálása itt is egy folyamatot jelent, melyben a megoldás 

különbözõ alternatívái próbálódnak ki, s járhatnak adott esetben kudarccal. 

Gyakran tapasztaljuk, hogy ami az egyik ülés során elrendezetlenül marad, az 

akár szimbolikus formában, de ismét elõtérbe kerül a késõbbiekben, mintegy 

elintézést követelve. 

 

 A hatodik alkalommal “affect-bridge” technikát alkalmaztam (vagyis a tünetek felidézése 

nyomán történik a korregesszió). 10 évesen nõvére szigorú felügyelete mellett tanult. A beteg 

szomjúságot füllentve kiosont a rádiózó, hozzá emocionálisan nagyon közel álló nagypapához. 

Ez a kép váltott aztán a halott nagypapára, aki most már körüljárható, megtapintható volt, s 

megtörtént az elmaradt búcsú. 

 

 Lényegesnek tartjuk, hogy ezen ülés alatt és az ülés utáni 

asszociációiban is az eddig elfojtott negatív indulatok és az ezek miatti 

bûntudatos érzések mobilizálódtak. Ezen az ülésen megtörtént a sok évvel 

ezelõtti tárgyvesztés feldolgozása. 

 

 Annak idején nem láthatta a halott nagypapát, sõt a temetésre sem vitték el. A haláleset 

után fél éven keresztül gyermekpszichológushoz járt szorongásai, rossz álmai miatt. Még a 

terápia megkezdése elõtt is igen gyakran álmodott a nagyapával. Képtelen volt a temetõbe 

kimenni, úgy érezte, nagyapja mindig vele van, s kimondhatóvá vált, hogy ez bizony néha 

rendkívül terhes érzése. 

 

 Összefoglalva: annak idején hiányzott az érzéki bizonyosság a halott 

megtapasztalásához, holott ez a tárgyvesztés etológiailag is lényeges 

mozzanata. A keresés feszültsége tehát blokkolódott, az érzéki bizonyosság 

hiánya az elhárításra épülõ megoldást eredményezte tünetek formájában. Bár a 

halott nagyapával kapcsolatos objektív élmény hiányzik, e terápiás formában 

lehetségessé vált a hiányzó tapasztalás helyettesítése, így a halál 

integrálhatóvá vált. A terápia ugyan még folytatódott, de ezen ülés után 

rosszullétei megszûntek. Mindennek közel 10 éve, azóta tünetmentes, férjhez 

ment, gyermekei is születtek. 
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 A második esettel a módszer hatékonyságát szeretnénk érzékeltetni, 

azokban az esetekben, ahol a pszichoterápiás feltárással szemben 

megnyilvánuló jelentõs  ellenállással találkozunk. 

 

 A 24 éves, friss orvosi diplomával rendelkezõ kolléganõnek kb. hat hónappal a kezelés 

megkezdése elõtt alakult ki pánikbetegsége. Miután antidepresszív terápiára csak részleges 

javulás következett be, pszichoterápiás igénnyel fordult hozzánk, bár annak lehetséges 

hatékonyságában nem nagyon bízott. Kezdetben attól félt, hogy szomatikus betegség áll 

tüneteinek hátterében. Terápiájának megkezdésekor viszont a megõrüléstõl való félelem uralta 

gondolatait. Énvédõ mechanizmusai közül a szublimáció és a racionalizáció volt a 

legkifejezettebb. Értetlenül állt az események sodrásában, hiszen úgy érezte, “nem volt olyan 

nagy probléma életében, amit betegségével összefüggésbe hozhatna”. A három hónapig tartó, 

heti gyakoriságú, dinamikusan orientált pszichoterápiában csupán öt alkalommal történt 

hipnózis. Kezdetben az ellenállást jelzõ képek jelentek meg, (pl. köd; az úton, amelyen halad 

keresztben, derékmagasságban gumikötél van kifeszítve, mely csak egy darabig engedi 

haladni, aztán visszarántja, s amelyet végül nagy nehezen sikerül átlépnie.) Késõbb azt a 

szorongató emléket élte át, amikor egyetemre kerülésekor szüleitõl meg kellett válnia. Ezt 

követõen spontán korregresszió kapcsán koragyerekkori szeparációs szorongással teli 

helyzetbe került, melynek módosult tudatállapotban való korrekciójára nyílt lehetõség. Éberen 

egy évvel korábban történt nõgyógyászati mûtétje jutott eszébe, ahol szorongott és igen 

magányosnak érezte magát. A tünetek szempontjából döntõ hipnoterápiás ülésbõl idézünk, 

mely véleményünk szerint jól szemlélteti a módszer rugalmasságát és hatékonyságát, jelen 

esetben az ellenállás leküzdésében. (Lényegesnek tartjuk itt is a stabil terápiás kapcsolatot, 

melyben a páciens “már felkészülhetett a képek átélésére”). Miután elõzõ este igen heves 

pánikrohama volt, “affect-bridge” technika alkalmazását terveztem, vagyis megkértem, hogy 

hipnózisban próbálja felidézni a kellemetlen testi tüneteket, s ezen érzések nyomán haladjon 

idõben visszafelé az életét jelképezõ úton. 

P: “Nem tudom felidézni a rosszullétet… jól érzem  magam … nyugalmat érzek. 

T.: “Jól van, élvezd, és menj így az úton…” 

P.: “Nincs meg az út…” 

T.: “Nem baj, akkor élvezd a lazaságot, nyugalmat…Milyen alakja lehet ennek a kellemes, 

nyugodt érzésnek?” 

P.: “Virágcsokor… Színes, tavaszi, puha, bársonyos … Gyászszalaggal van összekötve, nem 

illik oda, borzongok…” 

Ezt követõen idézõdött fel elõször a vidám, anekdotázó, majd a haldokló nagyapa képe, aki két 

évvel korábban halt meg. A beteg akkor úgy érezte, nem volt képes igazán mellette lenni, pedig 

“õ volt az egészségügyis”. Mindenki színt játszott és végig érzõdött, hogy a nagyapa tud 

közelgõ haláláról. 
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 A nagyapa betegágyánál módosult tudatállapotban pánik-rosszullétet élt 

át. A hipnoterápiás ülés során megtörtént az elmaradt beszélgetés és a végsõ 

búcsú. Miután elrendezõdtek a dolgok, sírva, megkönnyebbülve jött ki a 

hipnózisból. Ezt követõen tünetmentessé vált, négy és fél éve jól van. 

 

 A harmadik esetben 20 éves egyetemista lánynál fiatal, 42 éves apjának 

halála után kb. 10 hónappal alakult ki a pánikbetegség. 

 

  A tünetek hátterében itt is elsõsorban a feldolgozatlan, bûntudattal, dühvel, 

ambivalenciával terhelt veszteség állt. A gyászmunkát nehezítette a betegnek anyjával való 

problematikus kapcsolata is. A páciens számára érzelmileg mindig elégtelen, intimitást 

nélkülözõ viszony, a közös gyász hiánya reaktiválta korai szeparációs szorongásait, ugyanakkor 

a függõségi konfliktus és az erõteljes passzív agresszió még inkább növelte a távolságot anya 

és lánya között. 

 Õ is kifejezetten azzal az igénnyel jött, hogy gyógyszer nélkül szeretné megoldani a 

problémáját (ez általában nagyfokú motiváltságot is jelez a pszichoterápiára). A fél évig tartó 

dinamikusan orientált hipnoterápia hozzásegítette ezen pszichológiai problémák megoldásához. 

Hat éve jól van, stabil partnerkapcsolata van, anyjával is lényegesen jobb a viszonya. Három 

éve jelentkezett, s kérte, hogy kezeljük édesanyját, akinél néhány hónapja szintén 

pánikbetegség alakult ki. A 45 éves asszony férje halálakor “tartotta magát”, az eseményeket 

úgy élte meg “mintha mással történt volna”. “Mindenki csodálatára sírás nélkül elintézett 

mindent.” Férje halála és a hamvasztás utáni temetés között befeküdt a nõgyógyászatra, egy 

már korábban elõjegyzett mûtétre (uterus exstirpáció, myoma miatt!). Támogató jellegû 

pszichoterápia történt, ahol az elmaradt gyászmunkát igyekeztünk megkönnyíteni, mindemellett 

antidepresszív medikációban részesült, állapota jelentõsen javult. 

 
 A fentiek talán példázhatják a szorongásos betegségek családon belüli 

gyakoribb elõfordulását, s azt is, hogy az interperszonális tényezõknek is fontos 

szerepük lehet a kórkép kialakulásában. Az is jól érzékelhetõ, hogy bár hasonló 

tünettannal és problematikával jelentkezett anya és lánya, a terápiás 

megközelítésnek mindig a beteghez kell igazodnia. 

  

 Összegezve : az irodalmi adatokkal egyezõen rámutattam , hogy a 

pánikbetegek egy lehetséges alcsoportjának élettörténeti adatai közül a 

feldolgozatlan tárgyvesztések jelentõs szerepet játszanak (Gáti, 1995, Gáti, 

Kóczán, 1998 , Gáti, 2001 közlésre benyújtva ), melyek reaktiválják a korai 

szeparációs szorongást. Gyakran a koragyermekkori élmények, s maga a 
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tárgyvesztés is a mélyben húzódnak meg (a beteg számára nem tudatosak, 

vagy nem hozhatók összefüggésbe a betegséggel, így gyakran nem kerülnek 

említésre). Késõbb, mintegy “utolsó csepp” effektusként más, emocionálisan 

talán kevésbé jelentõs, de mindezeket az érzéseket (szeparációs szorongások) 

újra elõhívó események váltják ki az elsõ pánikrohamot. Mindez természetesen 

nem specifikus, lényegesnek tartjuk, hogy a veszteségek feldolgozatlansága, 

elrendezetlensége mögött az érzelmek gátoltsága, a letiltás szerepel mint 

“munkamód”, s általában függõségi konfliktussal és agressziókezelési 

problematikával társul. Mindennek szerepe lehet a szomatikus tünetképzésben 

olyan páciensek esetében, akiknél neurofiziológiai defektus is meghúzódik a 

háttérben. Ilymódon tehát egyfajta érzelmi fejlõdésben bekövetkezõ elakadási 

modellel állunk szemben. A betegek számára a pszichés átdolgozás az 

elõbbiek miatt nem lehetséges, ennek a “tehetetlenségnek” mozgásba fordítása 

a pszichoterápiás munka célja, melyre úgy tûnik, a feltáró jellegû hipnoterápia 

különösen alkalmas. Így válik érthetõvé, hogy ugyanannak a tünetnek a 

kezelése a betegorientált gondolkodásban több támadásponton lehetséges, 

akár szimultán is (bizonyos esetekben a biológia, biokémia oldaláról, más 

esetekben a pszichodinamika oldaláról lehet hatékonyabban megcélozni). Minél 

szélesebb terápiás palettával rendelkezünk, annál inkább képesek vagyunk 

individualizált terápiát nyújtani.  

 

 A szorongás, nem egyszer a “pánikbetegség” felfedezhetõ némely 

mûvészeti alkotásban, vagy a mûvészek életútjában. 

 

 A következõkben egy lehetséges “megoldást”, ha úgy tetszik 

szublimációs módot szeretnék érzékeltetni Eugene Ionescu élettörténeti 

eseményeinek elemzése során. Irodalompszichológiai tanulmányomban 

rámutattam (Gáti, 1997), hogy a feldolgozatlan tárgyvesztés és a gyermekkori 

trauma összefüggései hogyan ismerhetõk fel E. Ionescu pánik rosszullétei, 

életét végigkísérõ szorongása és halálfélelme mögött. Az abszurd dráma 

jelentõs alakja 1912-ben született román apától és francia anyától, 

Romániában. A család a két ország között ingázott, késõbb a szülõk elváltak. 

Az író egyetemi tanulmányait még Bukarestben végezte, majd végleg 

Franciaországban települt le. Ez a kettõsség egész életére rányomta bélyegét. 
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 A fiatal író szókimondó, sarkított politikai megnyilatkozásai, valamint a 

korabeli román írókat kritizáló, “irodalmi terrorizmusként” emlegetett pamfletjei 

révén vált híressé. Ambivalenciáját s egyben éleslátását tükrözi, hogy 

ugyanezen szerzõkrõl hamarosan felmagasztaló esszét írt, érzékeltetve, hogy 

mindent be lehet bizonyítani, s beismerve, hogy legfõbb célja ismertté tenni 

magát, zajt csapni maga körül, hisz páratlan becsvágy fûti, és keservesen 

szomjazza a hírnevet. Nárcisztikus személyiségét saját szavai érzékeltetik a 

legjobban. “Semmi sem érdekel, semmilyen szenvedélyem nincs magamon 

kívül. A magam számára én vagyok a dicsõség, az öröm, a szenvedély, az élet 

és a halál.” (Balota, 1979). Már itt, korai éveiben is feltûnik, hogy 

énközpontúsága a halál árnyától fenyegetett – ez a késõbbiekben egyre 

nagyobb problémájává vált. Ugyanakkor azt is érzi, hogy semmi sem olyan 

unalmas, mintha valaki az ürességben egy helyben vibrál. Az önmagunkba 

zártság tehetetlenségének kórját jól ismerték az utóbbi két évszázad 

nemzedékei, kezdve a romantikus “felesleges emberekkel”, folytatva a “spleen” 

eleganciájával, egészen az egzisztenciális unalomtól szorongókig. A 

pályakezdõ Ionesco túlságosan tisztán látott ahhoz, hogy felzárkózzon 

mögéjük. Nem félt beismerni: “félek…, tétovázom, mindig kétarcú a 

magatartásom…, ez az én nagy tragédiám: hogy nem tudom átadni magam … 

transzcendálni”. Egész munkássága e félelem meghaladására, a 

“transzcendálásra” tett próbálkozás. 

  

 Ionescu korai írásait olvasván a megkésett kamaszos fenegyerek hangját 

fedezhetjük fel. A mindent tagadó, cinizmust mímelõ fiatalember azonban 

titokban nem zárja ki az abszolút értékekbe vetett bizalmat, hitet. A tagadó 

nihilista rendre sóvárog. Ambivalenciáját hangulati hullámzásai még inkább 

kiélezik. Hol misztikus elragadtatottságot, eufóriát érez, hol meg depressziós. 

Lázongó fenegyerek viselkedésével szoros összefüggésben van életének 

központi problémája, egy gyermekkori trauma, melyre naplójában utal, az apai 

tekintéllyel történt végzetes összeütközés. Az apa képéhez az elnyomás 

jelképei társulnak. A hatalommal, tekintéllyel, zsarnoksággal szemben 

mindvégig küzd, részben politikai megnyilvánulásaiban, részben drámáiban. 

“Mindent, amit tettem, némiképp õ ellene tettem”.(mármint az apa ellen) írja 
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(Süle, 1985). A totalitárius ideológiák iránti gyûlölete elsõsorban abból fakad, 

hogy ezek mint az örök emberi hatalomvágy szélsõséges, de sohasem 

autentikus megnyilatkozásai elkendõzik az emberi állapot igazi nyomorúságát. 

Az idõ azonban megváltoztatta az elhunyt zsarnok apa és az áldozat viszonyát. 

Az elrendezetlen kapcsolat bûntudat formájában bukkan fel, és kíséri az érett 

írót. 

  

 Az évek elõrehaladtával a lázongó ifjú helyét egyre inkább a szorongó, 

halálfélelemtõl szenvedõ ember vette át. Körülbelül 20 évesen írja: “Félek, 

egyszer rádöbbentem, hogy elkerülhetetlen a halál – minden összekuszálódott 

bennem, pánikba estem, minden sejtem sikoltozott, egész lényem ellenkezett. 

Semmi sincs bennem, ami elfogadná a halált.” Késõbb: “Képtelen vagyok 

elviselni ekkora félelmet.” “A halálfélelem miatt mindentõl undorodom.” (Balota, 

1979).  

  

 Egyedül az irodalomban talál menedéket a szorongás elõl. Úgy érzi, a 

szó elûzi az árnyakat, kivált a halál parodikus felidézését tartja csodatevõ 

rítusnak, mely távol tartja, ha nem is a halált, de a halálfélelmet. “Haldoklik a 

király” címû drámája erre a ragyogó példa. Ionesco nagyra becsüli az 

õszinteséget, az érzések hiteles kifejezését, szerinte “a mûvészet egyik célja 

önmagában van, a kifejezés már-már fiziológiai megszabadulás az 

érzelmektõl”.A szorongás nem hagyja el többé a felnõttet, aki gyermekkorának 

nagy érzelmi eseményei között már intenzíven átélte a halálfélelmet. (Erre 

utalnak írásai, melyek szerint anyját igen sokat vallatta e témáról.) Éjszakánként 

pánikjellegû rosszullétek gyötrik. “Szenvedek attól, hogy élek. Neurózis, ha 

valaki ennyire ragaszkodik az élethez. Ezért van bennem ez a szörnyû félelem, 

ez az éjszakai pánik.” 

 Ehhez társul visszatérõen álmában a “fal” képe. A kafkai hangulatú álom 

értelmezése az író szerint: “Odaát a halál van,… kétarcú imágó a fal, … 

szorongást okoz, s egyszersmind megóv a szorongástól.” (Balota, 1979). 

Ionesco mégis optimista, “szorongó optimista”. Drámáiban (“Az ingyenölõ”, 

“Rinocéroszok” - melyeknek önéletrajzi jelleget tulajdonítanak) annak az emberi 

magatartásnak állít emléket, melyet az emberi létezés mostoha, behatárolt 

körülményei között is egyedül érvényesnek tart, a be nem hódolás 
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magatartását. A lényeg a remény, még ha ez nem is irányult másra, mint a 

soha meg nem nyerhetõ küzdelem emelt fejû vállalására, a megõrizendõ 

emberi méltóságra. Kafka hõséhez az Éhezõmûvészhez hasonlóan – aki azért 

lett az éhezés mûvésze, mert nem talált kedvére való ennivalót – Ionesco is 

azért ír, mert “nem tud mást csinálni”. Szorongásai miatt mindig “visszaesik az 

irodalomba”. A színház módot adott Ionesconak arra, ami a pszichoanalízisbõl 

jól ismert: a vallomásnak, a “tudatosodásnak” felszabadító hatása volt számára, 

s már maga a kifejezés is távolságot teremtett félelmeitõl. 

5. A “child abuse” szerepe és viszonya  a kötõdés é s 

mentalizáció problematikájához a borderline személy iségzavarban. 

 

 Az utóbbi évtizedben sok más kórképhez hasonlóan a borderline 

személyiségzavar kóroktanát illetõen is a korábban uralkodó felfogásoktól eltérõ 

szemléletmód alakult ki. Nem célom a kórkép vonatkozásában sem a 

“klasszikus” elméletekkel, sem az újabb kutatásokkal részleteiben foglalkozni, 

hiszen e témakörben számos kiváló, köztük hazai összefoglaló áll 

rendelkezésre. (Csuhai Csinos 1989, Döme 1999, Herold és mtsai 2000, 

Lénárd, Tényi 2001, Lukács 1996, Petõ 1994, Ratkóczi 1995, Tényi 1996, Tényi 

2000) Csupán néhány, mondandóm szempontjából releváns aspektusra 

szeretném  felhívni a figyelmet. A borderline személyiségzavar kialakulásában a 

pszichológiai okok szerepe egyértelmû. Ezek azonban nem specifikusak, 

pathogenetikus vonatkozásiak csak egy biológiai predispozició talaján 

bontakoznak ki. A legtöbb kutató kiemeli a biopszichoszociális megközelítés 

fontosságát, s elemzi a prediszpozició – stressz modell és a multifaktoriális 

rizikófaktorok interakcióját. (Paris, 1994). 

 

 Az újabb kutatások, elsõsorban Daniel Stern, Beatrice Beebe, Virginia 

Demos, John Gedo (áttekinti Tényi 1996) nyomán, szakítanak a 

pszichoanalitikus fázis-elmélettel, s úgy vélik, hogy a legkorábbi és a késõbbi 

szelf-érzetek és affektív szervezõdési formák koegzisztálnak, formálódnak, s az 

egész élet során sérülékenyek azon neurobiológiai és/vagy pszichológiai 

szinten, ahol kialakultak. Ez a pszichoanalitikus modell lehetõséget ad arra, 

hogy a biológiai okok hatását a különbözõ szelf-szervezõdési szintekre 

pszichodinamikusan értelmezhetõvé tegyük. 
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 A lehetséges rizikófaktorok közül a figyelem középpontjában a 

bántalmazás, s ennek szerepe áll. Az utóbbi években több empirikus vizsgálat 

szoros összefüggést sugallt a borderline pszichopatológia és az ismétlõdõ 

traumák között, beleértve a gyermekkori fizikális és még inkább a szexuális 

abuzust (különösen az incesztet), sõt a családon belüli erõszak tanukénti 

megtapasztalását, valamint az érzelmi elhanyagolást. A különbözõ tanulmányok 

50-80%-ban találtak gyermekkori bántalmazást a háttérben. (Saunders , Arnold 

1993; Sabo 1997) Más szerzõk ezzel összefüggésben egyéb jellemzõk (az 

életkor, amelyben az abuzus történt, az idõtartam, ki volt az elkövetõ, stb.) 

jelentõségét emelik ki a kórkép és egyéb diagnosztikai kategóriák 

elkülönítésében. Paris a személyiségjegyek és a trauma interakcióját tartja  

meghatározónak. (Paris, 1994) Kialakult egy elképzelés, mely szerint a trauma 

krónikus posttraumás stressz-zavart hoz létre, amely érinti a személyiség 

organizációját.  (Gunderson, Sabo, 1993). 

 

 Már a “klasszikus” felfogások sorában lényegesnek vélték azt az 

esetleges családi patológiát, melyben a traumatizáció megtörténhet. A 

borderline személyiségzavar kialakulásában az abuzuson kívül szerepet játszó 

másik lényeges rizikófaktor a kóros szülõi magatartás és a szeparáció 

(Gunderson, 1996) A különbözõ pszichiátriai kórképek közül a depresszió, az 

alkoholizmus, az antiszociális személyiségzavar e betegek hozzátartozói 

körében gyakrabban fordul elõ. Westen et al. (1990) hangsúlyozza, hogy a 

borderline betegben megfigyelhetõ “tendencia”, hogy több személytõl 

szenvedjen el szexuális traumát, mindig összefüggésbe hozható az érzelmi 

elhanyagolással a gondozó részérõl. Az érzelmi elhanyagoláshoz és 

szeparációhoz a kötõdés zavara társul. 

 

 Peter Fónagy (2000), a mai pszichoanalitikus pszichológia jelentõs alakja 

szerint a poliszimptomatikus formában manifesztálódó borderline betegségben 

az attachment kapcsolatok reprezentációja és az attachment viselkedés 

egyaránt dezorganizált. A kötõdéselmélet talajáról kiindulva az interszubjektív 

folyamatban kiépülõ reflektív szelf–funkció, illetve a mentalizáció jelentõségét 

emeli ki, vagyis azt a kapacitást, amely lehetõvé teszi saját és mások mentális 
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állapotáról való gondolkodást, illetve, hogy ezekrõl képet alkothassunk. 

Vizsgálatai során igazolta, hogy az anya magasabb reflektív kapacitása növeli a 

gyermekben a biztonságos kötõdést, amely facilitálja a mentalizációs 

folyamatot. 

 Fónagy (1995) vizsgálta a szülõk belsõ kapcsolati mintáit, (parent’s 

internal working models of relationships) s ennek hatását a gyermek attachment 

minõségére. Úgy véli, minden szülõ korai kötõdési élménye hozzájárul 

kapcsolati modelljéhez,  ez befolyásolja az összes késõbbi kapcsolatát, 

beleértve azt a kapacitást, ami képessé teszi arra, hogy szenzitíven reagáljon 

saját gyermekére. A reflektív funkció tehát az attachment kapcsolatok 

kontextusában fejlõdik. Mindez részben magyarázza a jól ismert jelenséget, a 

kötõdési minták transzgenerációs átörökítését. Fónagy 1992-ben 97 nem 

pszichotikus, kórházban kezelt beteg között végzett felmérést. Az AAI (Felnõtt 

Kötõdési Interju) adatainak analízisekor kiderült, hogy a különbözõ 

diagnózisokkal kezelt legtöbb beteg átélt korai traumát vagy abuzust. A 

borderline betegeknél ez a nem specifikus rizikófaktor azonban kombinálódott a 

trauma feldolgozatlanságával.  

 

 A különbözõ elméleti háttérrel dolgozó pszichoanalitikusok egyetértenek 

abban, hogy a szülõk azon képessége, hogy mennyiben tudnak mások 

lelkiállapotára reflektálni, nagymértékben befolyásolja a gyermek szelf-

struktúrájának kialakulását is (Winnicott 1956, Bion 1967, Kohut 1977–in 

Fónagy et al 1993). Fónagy és mtsai (1993) a szelf két aspektusát 

különböztették meg a pre-reflektív, vagy fizikai szelf és a reflektív, vagy 

pszichológiai szelf formájában. Pre-reflektív szelfjének folyamatos létezésérõl a 

csecsemõ meggyõzõdhet a fizikai világgal való interakció révén. Ezzel 

ellentétben a gyermek pszichológiai szelfje sérülékeny, mert igényli a gondozó 

figyelmes jelenlétét, aki képes felfogni és visszajelezni az érzéseit. A megfelelõ 

reflektív kapacitás hiányában a pre-reflektív, vagy fizikai szelf helyettesíti a 

mentális funkciókat  – a test válaszol a lélek helyett, s ílymódon gondolatokkal 

és érzésekkel töltõdik fel. A nem biztonságos kötõdés talaján kialakult 

gyermekkori abuzus összefügg a borderline személyiségzavarnál is észlelt 

affect-regulációs deficittel, illetve agressziókezelési problémával. Ez képtelenné 

teszi a beteget arra, hogy szocioemocionális stressz hatására flexibilis adaptív 
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megoldásokat mobilizáljon a stressz feloldására. 

 

 Fónagy (2000) szerint akik gyermekkorukban súlyos bántalmazáson 

mennek át, s ezekre az élményekre a reflektív szelf–funkció gátlásával 

válaszolnak, – s így a traumát nem képesek feldolgozni – azoknál sokkal 

valószínûbb a borderline pszichopathológia kialakulása. Kiemeli, hogy a korai 

traumát elszenvedett betegek gyakran azért gátolják a saját mentalizációjukat 

segítõ kapacitásukat, hogy elkerüljék, hogy a gondozóra, anyára 

bántalmazóként kelljen gondolni. Ez tehát egy mód arra, hogy a fejlõdõ szelfet 

megvédjék a bántalmazástól. Az abuzusok által meggyengített szelffel bíró 

páciensek esetében, akik az összes késõbbi kapcsolatukban fenyegetettséget 

élnek meg, az agresszió tehát a pszichológiai szelf védelmét szolgálja. A 

páciens képtelen belsõ képet alkotni a korábban elszenvedett abuziv kapcsolat 

miatt, helyette az önsértõ magatartás, a kényszertünet jelenik meg. 

 
 
 A mentalizáció zavarának eredményeként a beteg a gondolatokat, 

vágyakat, hiedelmeket fizikai szinten éli meg, a test állapotaiban. A borderline 

páciensben nem tudatosulnak a saját emocionális állapotai, hiszen hiányoznak 

azok szimbolikus reprezentációi. A “prementalisztikus” fizikai - cselekvéscentrált 

stratégiák dominálnak, különösen a félelemteli helyzetekben. A másik mentális 

állapotát csak akkor érthetjük meg, ha viselkedését az érzések, vágyak szintjén 

érzékeljük. Amennyiben csupán a viselkedés megfigyelhetõ konzekvenciáit 

(eredményeit) vagyunk képesek érzékelni a “mentális tanult tehetetlenség 

állapota” figyelhetõ meg. Fónagy és Target (2000) rámutat arra, hogy a 

mentalizáció és a tünetképzés hátterében húzódó disszociáció egymás 

inverzeként értelmezhetõk. A pszichológiai térben nem “megfesthetõ”, “nem 

elgondolható”, nem mentalizált traumatikus tapasztalatot a személyiség 

disszociálja, tünetet képezve. A violencia valójában kísérlet a tolerálhatatlan 

lelki élmények eltávolítására. 

  

 A mentalizációs folyamat aktiválása általában verbális úton, 

pszichoanalitikus terápiában történik. Publikációimban rámutattam a 

hipnoterápiás megközelítés lehetõségeire és terápiaelméleti és technikai 
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konzekvenciáira (Gáti, 1998, Trixler, Gáti, Tényi, 2000, Gáti, 2002). Itt egy 

terápiás tapasztalatom néhány lényeges mozzanatának kiemelésével 

szeretném a fentieket illusztrálni. A terápiás konzekvenciákkal a késõbbiekben  

külön fejezetben foglalkozom. 

 

Eset: 

 A terápia intenzív szakasza kb. másfél évig tartott, általában heti gyakorisággal. A hat 

éve tartó “kapcsolat” a késõbbiekben a páciens idõszakos gyógyszeres-szupportív kezelésébõl 

állt. A hozzám kerülésekor 27 éves, Erdélybõl áttelepült nõbeteg jelentõsebb tünetei kb. másfél 

évvel korábban kezdõdtek, hullámzó intenzitással, igen változatos formában. Szorongás, 

depresszió, diffúz szomatikus és szomatizációs tünetek, szuicid késztetések, kényszeres-fóbiás 

megnyilvánulások jellemezték. A polimorf tünettan mögött a háttérben borderline 

személyiségszerkezet húzódott meg. Kántor-tanító családban, ötödik, késõi, véletlen 

“szégyengyerekként” született ikerterhességbõl (nõvére a születés után meghalt). Kiemelést 

érdemel, hogy az anya és három nõvére szorongásos–depressziós panaszokkal küszködik, 

néhány esetben öngyilkossági kísérlettel. (felvetõdik a kapcsolati minták transzgenerációs 

átörökítõdése)  Fivére és apja egészséges. 

 A tünettan kirobbanásában jelentõs szerepe volt a ténynek, hogy a páciens Erdélybõl 

áttelepülése után jóval idõsebb nõvérénél lakott, aki bevonta házassági problémáiba, s aki 

közben szuicidumot kísérelt meg. Ilymódon a gyermekkori, szülõkkel megélt helyzet 

reprodukálódott. 

 Kb. két hónappal a terápia megkezdése után, az elfogadó, biztonságos kapcsolat 

lehetõvé tette a “trauma” felbukkanását. Hipnoanalitikus (projektív) módszert (színpad) 

alkalmazva átélte az alkoholista, lányokat molesztáló tanár által keltett szorongásokat a 

gimnáziumi matematika órán. E fedõ emlék után éberen bukott ki belõle a sokéves titok, hogy 5 

éves korában a szomszéd 16 éves fiú megerõszakolta. Ezt annak idején anyjának elpanaszolta, 

aki csak annyit mondott “Jézusom, most már nem vagy szûz”. Ílymódon a szégyengyereknek 

saját szégyene lett, amit titkolni kellett. Kiderült az is, hogy késõbb többször került olyan 

helyzetbe, amikor férfiak “kényszergették” (10 évesen a pap, 18 évesen elsõ fõnöke). Ezeket 

már senkinek (anyjának sem) merte elmondani, félt a megszégyenítéstõl. 

 

 E betegnél is világossá vált az a gyakori jelenség, hogy mind 

létrejöttében, mind következményeiben mennyire multifaktorális a 

gyerekbántalmazás. Itt is lehettek volna kompenzáló faktorok, melyek a 

páciensben a szégyenérzést és a bûntudatot oldhatták volna, pl. a biztonságos 

anya-gyerek kapcsolat, az anya jó coping mechanizmusai, jó partnerkapcsolata, 

stb. Ezek egyike sem volt jelen, viszont számtalan, a szülõknél leírt kockázati 

tényezõt találunk, így például az anya szorongását, alacsony frusztrációs 
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toleranciáját, gyenge impulzuskontroll képességét, valamint depresszióját. Az 

elégtelen szülõi gondoskodás, az anyához fûzõdõ problematikus kapcsolat és a 

vele kapcsolatban megélt korábbi fizikai és érzelmi abuzus-sorozat növelte a 

vulnerábilitást a késõbbi, szexuális jellegû traumák számára. Schore (1994) a 

szégyent alapvetõ affektusnak tartja, mely a szocializációban jelenik meg. 

Hangsúlyozza, hogy ha a szégyen-szocializációt megelõzik a biztonságos 

kötõdés kialakulását veszélyeztetõ események, vagyis a korai kötõdés 

bizonytalan, akkor a szégyenélmények halmozódnak, az un. “interaktív 

reparáció” elmarad (vagyis a gondozó nem képes olyan reparációs 

erõfeszítésre, melyet a gyerek internalizálhatna). Mindez fragmentációhoz, az 

egész érzelmi élet szabályozásának elégtelenségéhez vezet. (“Az anya 

szégyenének – a gyereknek – saját szégyene lett”. – Ezen momentumban a 

transzgenerációs transzmisszió is megjelenik .) 

 

A kötõdés problematikájára utalnak a következõ képek.  

 

Hipnózisban házat imaginált. Spontán korregresszió során, 5-6 évesként a gyerekkori szülõi 

hálót látta, kihült vaskályhával. Szeretett volna külön szobába menni, de amikor erre kísérletet 

tett igen erõteljes szeparációs szorongás vett rajta erõt.  A páciens 14 éves koráig a szülõk 

között aludt, az anya így akarta õt megvédeni az apa “agressziójától”. (Az apa egyébként 

gyermekeit soha nem bántotta, csak feleségével volt durva.)  

 

 Többek között Mahler (1975) is lényegesnek tartotta az apa szerepét a 

pre-oedipális idõszakban, mint aki kevésbé ambivalens az anyánál. Stoller 

(1979) szerint az apa potenciálisan védõpajzsként szerepel, hogy megvédje a 

gyereket az anya azon vágyától, hogy prolongálja a szimbiozist. Jelen esetben 

a családban perifériás helyzetben levõ apa nem volt képes erre a szeparációs-

individuációs folyamatot facilitáló szerepre.  

 

 “Affect bridge” technikával próbálkoztam tovább (“a szorongásérzés nyomán menjen 

vissza a múltba”). Korregresszióban elõször egy 14 éves kori emlék került elõ, amikor 

karácsonykor lázasan, betegen otthon kellett maradnia az állatokat gondozni, miközben a 

család Magyarországra utazott. Ezután hipnózisban több emlék bukkant fel, ahol intenzív 

szeparációs szorongást élt át. Így egy 8 éves kori kép, amikor anyja sírva, üvöltve közli vele, 

hogy az apának szeretõje van. Az apa el akart költözni, az anya késsel szuicidumot kísérelt 

meg, a páciens pedig megélte, hogy elvesztheti szüleit. A következõ egy 5 éves kori családi 
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ebéd, ahol csupán nõvérének vele egykorú lányával törõdtek, s vele nem. Végül pedig egy 

egyéves kor körüli kép bukkan fel, amikor mindent sötétnek érzett, zuhanást, szorongást élt 

meg, mert a feketébe öltözött, ijesztõ arcú nagymama leejtette. Bátorítottam, írja újra az 

eseményt, tegye meg, amit akkor nem tudott. Erre a felhívásra sírni, könyörögni kezdett a 

nagymama szeretetéért, hiszen nem tehetett róla, hogy nem õ, hanem az ikertestvére halt meg. 

Miután a beteg “dolgozott a képen” az ülés során fokozatosan meleggé, barátságossá vált a 

nagymama képe, s átélte karjának biztonságos ölelését.  

 

 A páciens által hozott képben, a zuhanásban szinte kézzelfoghatóak  

Hermann Imre nézetei a megkapaszkodási ösztönnel és annak frusztrációjával 

kapcsolatosan, illetve az ezzel sokban rokon Bolwby (1982) által konceptualizált 

kötõdéselmélet. Az attachment kapcsolat optimális esetben aszimmetrikus, 

komplementer. Ha megszûnik ez a komplementaritás, mindkét fél a kötõdõ 

szerepét játssza, szerep-visszafordítás jön létre, a gyerek sokszor a szülõ 

tudattalan projekciójának alanya lesz. Jól érzékelhetık az anya tudattalan 

elvárásai; látszólag gyermekét akarja megvédeni az agressziótól, mely mögött 

saját maga gyermeke általi megvédetésének igénye húzódik. Emellett érezhetõ 

a nõi szerep hárítása is. A beteg megélte azt, hogy az anya kisajátítja õt, 

másrészrõl viszont mégis jó volt a közelében lenni, mindez valamelyest 

biztonságot jelentett. A szoros és igen ambivalens kötõdés nem tette lehetõvé 

számára az anyáról való leválást. Érzékelhetõ mindebben, hogy kötõdés 

ignoráció, sõt rossz bánásmód ellenére is kialakul. Mindez persze befolyásolja 

a késõbbi kötõdések minõségét, és nem utolsósorban az agressziókezelés 

formáját.  

A depressziós anya agressziónak minõsítette a gyermek (páciens) 

autonómia törekvéseit célzó viselkedését, ezt hárította, s így nem nyújtott 

segítséget az agresszió-regulációjának megtanulásához. A beteg egész életét  

jellemezte az agresszió kezelésének nehézsége, soha életében nem volt képes 

anyjának ellent mondani, egészen a terápiába kerülése elõtti karácsonyig. 

Ekkor anyja késsel krumplit hámozott, közben szidalmazta az apát, a 

páciensben egyre nõtt a feszültség, s életében elõször kiabált anyjával. A 

patológiás kötõdésnek köszönhetõen ezután sem könnyebbült meg, gyötörte a 

lelkiismeret, egyre több szomatikus panasza lett, s végül olyan 

kényszergondolata támadt, hogy a kést magába vagy gyerekekbe szúrja. 

Érzõdik az agresszió csatornázásának megoldatlansága. A tünet a páciens 
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kísérlete a kontroll visszaszerzésére, másrészrõl az önsértés a trauma 

preverbális szelf-érzetekben õrzött emlékének újraélése, ismétlése, ehhez 

kapcsolódhat, hogy újra és újra áldozattá válik. (Tényi, 1996) Az egyetlen 

megoldás ebben az idõszakban az autóagresszió, hogy a splitting során alkotott 

és introjektált rossz szelf-képet eltûntesse, (saját testének sértésével az anyai 

mentális állapotot attackolja), illetve másik végletként azonosuljon az 

agresszorral. A korai dezorganizált attachment kapcsolat következményeként a 

gyermekben szimultán kialakulhat a megmentõ, az áldozat és az üldözõ szelf-

reprezentáció. A splitting lehetõvé teszi ugyan mások állapotainak 

mentalizálását, ez azonban pontatlan és szimplifikált, s csak az illuzióját kelti a 

mentalizálás révén kialakult  interperszonális kapcsolatnak. (Fónagy, 2000) 

 

 Néhány kép, amely tükrözi az agressziókezelésében történt változást.  

 

Patakot állítottunk be, amibõl folyó lett, kértem próbáljon a torkolathoz, a tengerhez eljutni. 

Kezdetben piszkos, zavaros volt a folyó, aztán megjelent egy vízszûrõ-berendezés, amelyen 

egy férfi hulla akadt fenn. Kiderült, hogy ez a vele erõszakoskodó régi erdélyi fõnöke. Jó 

érzéssel megszemlélte, megrugdosta és tovább ment. Eljutott a hûvösödõ tengerpartra. A 

következõ hipnózisban a tengerparti képet hoztuk vissza. Nyár van, kényszert érzett, hogy a 

vízbe menjen, de feszült, rossz érzésekkel teli. A víz alatt egy fekete búvárruhába öltözött alak 

formájában felismerte az õt megerõszakoló fiút. Néhány szót váltottak, de a búvárruha 

(ellenállás) nem került le. Kijött a vízbõl, de a következõ hipnózisban spontán ugyanerre a 

helyszínre tért vissza, “hisz van még elintéznivalója”. A parton maradt, a búvárt hívta ki, rávette 

vegye le a ruháját. Fokozatosan szót értenek, képes már a megbocsátásra.  

 
Mindez persze csak azután vált lehetségessé, hogy korábban 

hipnózisban átélte az anyával-nagymamával való kapcsolat megváltozását, a 

biztonságot.   

 

 A terápia során többször “állítottunk be” házat, mely a személyiség felépítését jelképezi. 

Legutolsó “háza” új, még nincs bevakolva, de szépen felépített, ízlése szerint berendezett. A 

kandallóban tûz lobogott, s a korábban még üres hálószobában pedig franciaágy. A reális 

életben képes volt egy nem túl szoros, szexualitást is tartalmazó partnerkapcsolat kiépítésére, 

ovódában dadaként helyezkedett el, sok öröme van a gyerekekben, de saját gyermeket 

semmiképpen nem vállalna. 

 

 A fentiek talán rámutatnak a hipnoterápia hatásmechanizmusára, ahogy 
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a lehasított énrészek újraintegrálása lehetõvé vált, s ezzel párhuzamosan a 

páciens az agressziókezelésben is lépett elõre. 

  

 

 Összegezve : 

 

 Rámutattam a gyermekkori bántalmazás jelentõségére a borderline 

személyiségzavar kialakulásában illetve a hipnoterápiás átdolgozás 

sajátságaira (Gáti, 1988, Trixler, Gáti, Tényi, 2000, Gáti, 2002 ). Egyik 

legfontosabb terápiás célnak a mentalizációs folyamat aktiválását tekintjük, 

mely tapasztalatom szerint a hipnoanalítikus módszerek alkalmazásával 

lehetõvé válik. 
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6. Az abúzus szerepe a pszichoszomatikus betegségek  jellegzetes 

képviselõjében, az evészavarban. Egy korábban ismer etlen 

bántalmazási forma (Interneten keresztül) bemutatás a egy eset 

kapcsán. 

 

 Az utóbbi években egyre nagyobb számban elõforduló evészavaros 

betegek kezelése során felmerülõ igen komplex problémakörbõl a dolgozatban 

kizárólag a traumás élményeket, illetve az azokhoz szorosan kapcsolódó 

kérdéseket érintem. 

 

 Már az 1980-as években számos közlemény, - elsõsorban 

esetismertetés - hívta fel a figyelmet a bántalmazások (különösen a fizikai és 

szexuális abúzus) és az evészavarok közötti lehetséges összefüggésre 

(Goldfarb, 1987; Kearney-Cooke; 1988, McFarlane és mtsai, 1988; Torem, 

1986). Ezt követõen egyre több vizsgálat igazolta a traumás élmények 

szerepét, nem csupán evési zavarokban, de számos más pszichiátriai 

betegségben is. Kezdetben klinikai mintákon történtek a vizsgálatok,  késõbb a  

kutatások kiterjedtek  nem klinikai populációra, elsõsorban különbözõ iskolai 

csoportokra is (Calam és Slade, 1994; Bailey és Gibbons, 1989; Kinzl és mtsai, 

1994; Schaat és McCanne, 1994).   

 

 Az elsõ nagy felmérés 1985-ben Oppenheimer és mtsai (´1985) nevéhez 

fûzõdik, akik 78 járóbetegként kezelt, evészavarban szenvedõ nõt vizsgáltak. 

Leírásuk szerint a páciensek 70%-a számolt be gyermek- vagy adoleszcens 

kori szexuális erõszakról. Hall és mtsai (1989) úgy találták, hogy míg az általuk 

vizsgált 158, evészavarban szenvedõ beteg 50%-ban számolt be szexuális 

erõszakról, addig a 86 fõs kontrollcsoport csupán 28%-ban. Steiger és Zanko 

(1990) 73, evészavarban szenvedõ beteget hasonlított össze 21 egyéb 

pszichiátriai beteggel és 24 egészséges egyénnel. Míg az elsõ és második 

csoportban a szexuális bántalmazás 30%-ban, illetve 33%-ban fordult elõ, 

addig az egészségeseknél csupán 9%-ban. Waller (1991, 1993) 100, 

evészavarban szenvedõ beteg között 50%-os prevelanciát talált az erõszakos 

szexuális élmények vonatkozásában, és vizsgálatai szerint ez az érték 
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szignifikánsan magasabb bulimiában, mint restriktív anorexiában. 

  

 Az utóbbi két évtizedben ismét az érdeklõdés elõterébe került a 19. 

században Pierre Janet által már felvetett kapcsolat a traumatikus élmények, a 

disszociáció és a pszichiátriai betegségek széles skálája, - így az evészavarok - 

között. Torem (1986) 30, evészavarban szenvedõ beteg közül 12-nél észlelt 

disszociatív állapotot.  Demitrack és mtsai (1990) 30, evészavarban szenvedõ 

beteget hasonlított össze 30 egészséges egyénnel, s szignifikánsan magasabb 

értékeket találtak a disszociatív vonásokat illetõen. Herzog és mtsai (1993) 20 

beteget vizsgálva leírták, hogy azoknál akiknél szexuális bántalmazás volt az 

anamnézisben, szignifikánsan magasabb értékeket találtak a disszociációt jelzõ 

skálán. Vanderlinden és Vandereycken (1993, 1993) 100 beteg vizsgálata 

kapcsán vetette fel a kapcsolat lehetõségét a trauma súlyossága és a 

disszociatív jelenségek gyakorisága között. A kérdéskör vizsgálatáról magyar 

szerzõk is beszámoltak (Osváth és mtsai, 1998). 

  

 Áttekintve a traumás elõzmények és a disszociáció elõfordulására 

vonatkozó adatokat, ezek evészavarokban betöltött szerepét illetıen nem 

könnyû egyértelmû következtetést levonni. A legtöbb vizsgálat kizárólag a 

szexuális traumára fókuszált, holott a tapasztalatok azt mutatják, hogy az 

elégtelen szülõi gondoskodás, szignifikáns személyek elvesztése, a fizikai 

bántalmazás egyéb formái és az érzelmi elhanyagolás egyaránt szerepet 

játszanak az evészavar kialakulásában. Az idõnként szélsõséges adatok 

feltehetõen a módszerbeli tényezõk különbözõségével magyarázhatók. (A 

vizsgálati minták heterogenitása, például a kezdet, a súlyosság, a komorbiditás 

vonatkozásában). Gyakran nem egységes a trauma, a szexuális bántalmazás 

fogalmának definiciója sem. Sokan csak a gyermekkori szexuális bántalmazást 

vizsgálták, mások beleértették az adoleszcens kori, kortársaktól elszenvedett 

traumás eseményeket is. Egy másik nagyon fontos és egyúttal igen komplex 

tényezõ, melyet a legtöbb vizsgálatban figyelmen kívül hagytak, az abúzus 

súlyossága és tartama. A súlyosság értékelése igen bonyolult feladat, végsõ 

soron az áldozat szubjektív élménye dönti el. Ugyancsak fontos a vizsgálatok 

során annak tisztázása, hogy a trauma feltárásakor az abúzus elszenvedõje 

milyen reakciót kap a környezetétõl. A megértés hiánya vagy az elutasító 
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reakció legalább olyan traumatikus lehet (szégyen), mint az elszenvedett 

bántalmazás maga. A szexuális abúzus vizsgálatakor a vizsgáló személyes 

sajátosságai (neme, érintett-e a terápiában), a vizsgálat idõzítése (a terápia 

elõtt, alatt vagy után), az adatgyûjtés módszere mind befolyásolhatják az 

eredményeket. Ezen túl pedig szerepet játszanak az emlékezéstorzítással, 

indukcióval összefüggõ problémák, különösen ebben az érzelmileg labilis és 

sérülékeny betegcsoportban. Mindezeket a metodológiai problémákat is 

mérlegelve az eddigi vizsgálatok fõbb eredményei Vanderlinden (1997) szerint 

a következõképpen foglalhatók össze: 

 

 Evészavarban szenvedõ nõk jelentõs részében találtak szexuális 

abúzusra vonatkozó adatokat. Megközelítõen 20-50% között számoltak be 

gyermekkori szexuális bántalmazásról, bár hasonló adatokat észleltek más 

pszichiátriai páciensekben is. Az átlag nõi populációhoz viszonyítva azonban az 

abúzus elõfordulása magasabb. Az eddigi adatok alapján úgy tûnik, hogy a 

bulimiában szenvedõ páciensek esetében a szexuális bántalmazás aránya 

magasabb, mint restriktív anorexiában, gyakoribb a komorbiditás, különösen a 

borderline típusú személyiségzavar (multiimpulzív alcsoport) és a disszociatív 

tünetek. Mindeddig nem sikerült azonban specifikus vagy közvetlen 

összefüggést demonstrálni a szexuális abúzus (vagy más traumás élmények) 

és a késõbbiekben kialakult evészavarok között. A rendelkezésre álló kutatási 

adatok és a klinikai tapasztalatok alapján általános következtetésként 

levonható, hogy súlyos szexuális és/vagy fizikai abúzus gyermekkorban és 

korai adoleszcens korban az egyén számára mindenképpen rizikót képez 

pszichiátriai betegségek kialakulására, beleértve az evészavarokat is (1997). 

  

 A szexuális abúzus és az evészavarok közötti összefüggés megértését 

multidimenzionális modell segítheti elõ, mely figyelembe veszi az egyén 

funkcionálási szintjét a trauma elõtt (életkor, vulnerabilitás a bántalmazás 

megtörténtekor), a családi hátteret, képzettségi szintet, a traumatizáció 

természetét (szexuális és/vagy fizikai abúzus), súlyosságát, tartamát, a 

traumára adott eredeti választ, a gyermek coping mechanizmusait és a szülõk 

reakcióit. 
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 Ma már általánosan elfogadott, hogy a pszichoszomatikus betegségek, 

így az evészavarok kezelésében a pszichoterápiák nem nélkülözhetõk, több 

módszer hatékonyságát igazolták. Leginkább a kognitív és viselkedésterápia, a 

dinamikus megközelítés, a családterápia és a különbözõ orientációjú 

csoportterápiák terjedtek el. Az evészavarban használatos pszichoterápiák 

történeti áttekintésérõl több összefoglalót olvashatunk (Vandereycken, VanDeth 

1994, Túry, Szabó, 2000). Az egyes pszichoterápiás formákról, stratégiákról, 

ezek célkitûzéseirõl számos kiváló külföldi és hazai irodalom áll rendelkezésre, 

ezek közül csupán néhány magyar szerzõre utalok (Vetró, 1984; Rátay, 1987; 

Dévald, 1993; Riskó, 1993; Kelemen, 1995; Tölgyes, 1996; Wildman és mtsai, 

1996). 

 Mivel az evészavarok tüneteinek hátterében álló pszichodinamikai 

tényezõk igen sokszínûek, a terápiás megközelítésben is integratív 

megközelítés szükséges, amely lehetõvé teszi az "egyénre szabott"  terápiás 

stratégiát. Tapasztalataink alapján kiemeljük a pszichodinamikus megközelítés 

fontosságát, különösen a hosszabb ideje fennálló tünettannal bíró betegek 

terápiájában. Ezekben az esetekben a biológiai vulnerabilitás mellett a 

szerteágazó szociálpszichológiai tényezõk között jelentõs szerepe lehet a 

korábban elszenvedett bántalmaknak, így a szexuális abúzusnak, valamint 

annak a kapcsolati rendszernek, azoknak a kötõdési mintáknak, melyek 

mindehhez táptalajul szolgálhattak.  

 
 A következõkben egy terápia vázlatát ismertetem, amelyekben a 

fentieket szeretném alátámasztani és a felhívom a figyelmet bántalmazás egy 

speciális formájára, mely már korunk számítógépekkel, Internettel átszõtt 

világának produktuma, s mellyel a jövõben potenciálisan számolni kell. 

 

A nemzetközi és a hazai pszichiátriai irodalomban egyaránt szaporodnak 

az Internet használatával kapcsolatos közlések (Paál, 1995; Fábián, 2000; 

Füzéki, 2000; Nyikos és mtsai, 2001). A közlemények egy része az Internet 

által nyújtott lehetõségekkel, pozitív hatásokkal foglalkozik, például az 

egészségügyi felvilágosítás területén (Borzekowski és Rickert, 2000). Seemann 

és mtsai (1990) “psybertherapy” elnevezés alatt az Internet, mint a világra 

kiterjeszthetõ telemedicina lehetõségét elemzik a pszichiátriában, 
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pszichoterápiában. Az elõnyök mellett egyre több közlemény jelenik meg a 

túlzott Internet használatról, s ennek negatív következményeirõl. A 

szakirodalomban kidolgozásra került az “Internetfüggõségnek”, mint a 

viselkedési addikciók új formájának tervezete. Ez azonban korántsem 

általánosan elfogadott nozológiai kategória, jelenleg olyan új felvetésnek 

tekinthetõ, mely további vizsgálatokat igényel. Az elnevezés félrevezetõ, mert 

nem hozható analógiába a kémiai szerfüggõségekkel, inkább az 

impulzuskontroll zavarokhoz, - mint pl. a kóros játékszenvedélyhez - mutat 

hasonlóságot. Több közlemény foglalkozik az Internetfüggõséghez vezetõ 

személyiségváltozásokkal illetve a túlzott Internet használat hatásával a 

személyiségre (Nyikos, 2001). Egyre nõ az érdeklõdés az Internet által 

közvetített, gyûlöletkeltésen alapuló un. “cyberhate” kriminalisztikai és 

pszichiátriai vonatkozásai iránt (Deirmenjian, 2000.). Kevés vizsgálat van 

viszont az adoleszcensek Internet használatára és annak viselkedésbeli 

hatásaira vonatkozóan (Strasburger és Donnerstein, 2000). Ugyanakkor ismert, 

hogy az on-line Internetes kapcsolatok a szexuális tartalmak és erotikus 

társalgások talajává váltak (Bringham és Pietrowski, 1996). Az Internet a 

szexuális kontaktus kezdeményezésének új formáját jelenti és egyúttal nagyban 

elõsegíti  szexuális vágyak kommunikálását (Lamb, 1998; McFarlane és mtsai, 

2000). Ennek ellenére nem találtunk közlést az Internet által közvetített 

szexuális abúzusról és annak pszichopatológiai következményeirõl. Miután 

ebben az esetben a bántalmazás fizikai formája nincs jelen, a szakirodalomban 

elsõként közölt esetünk (Gáti, Tényi, Túry, Wildmann, 2002) azt bizonyítja, hogy 

az abúzusok csupán érzelmi formája is elégséges az arra hajlamosított 

személyiségben a klasszikus szexuális abúzus pszichopatológiai 

következményeinek kiváltására.  

 

 A 18 éves jó tanuló, jó sportoló lány egy “hajtós” pécsi gimnáziumban érettségi elõtt állt. 

Szorongással és depresszív tünetekkel társuló kóros soványságát az iskolaorvos vette észre. A 

két éve még 169 cm-es, 65 kg-os fiatal lány 41 kg -ra fogyott a vidéken élõ értelmiségi szülõk 

számára szinte észrevétlenül.Hónapok óta nem menstruált. Terápiába kerülésekor a hét közben 

az apai nagymamánál lakó betegnél csaknem minden, a restriktív anorexia nervozára jellemzõ 

tünet és játszma kialakult már. A család és a beteg közötti,  reménytelennek tûnõ küzdelem 

mindennapossá vált. A nyugdíjas fõnõvér nagymama igazi “fõnéniként” akarta megmutatni, 

hogy meg tudja “tömni”, fel tudja hizlalni unokáját.  A szülõk számára a probléma akkor vált 
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igazán nyilvánvalóvá, amikor a páciens a csuklóján metszéseket ejtett. Az önsértés hátterében 

ebben az idõben elsõsorban a szorongással, reménytelenségérzéssel társult depresszív 

állapot, egyfajta “cry for help” állt, illetve az önkontroll érzésének visszaszerzésére irányuló 

törekvés.  

 

Az állapot súlyossága miatt az ambuláns kezelés nem tûnt 

lehetségesnek, ezért fekvõbetegek evészavar-részlegére került felvételre 

Miskolcon. A kezdeti stádiumban a kezelés szükségességének elfogadtatása, a 

bizalomteli légkör kialakítása, a winnicotti értelemben vett “holding” volt a cél. 

Az osztályos keretek által nyújtott strukturált, elsõsorban magatartásterápián 

alapuló módszerek (videokonfrontáció, csoportterápiák) mellett  hamarosan 

családterápiára került sor. Ennek szükségességét az indokolta, hogy feltûnõ 

volt az anya erõsen involvált, overprotektív viselkedése és az apa kissé 

periférikus helye a családban. A generációk közötti feszültségre utalt az anyai 

nagyanya szerepe is - minderre késõbb az egyéni terápia során méginkább 

fény derült. A beteg autonómia-törekvései gátoltak voltak. Az öt ülésbõl álló 

családterápiás folyamat során a szülõk közötti kapcsolat erõsödésével az anyai 

overprotektivitás csökkent, a páciens szeparációs-individuációs folyamata 

elõtérbe kerülhetett. Mindezzel párhuzamosan menstruációja visszatért, 

testsúlya fokozatosan gyarapodott, a felvétele után hat héttel bekövetkezõ 

távozásakor 47,2 kg. 

 E komplex terápiás munka lehetõvé tette, hogy ambuláns formában 

folytatódjon a kezelés, most már elsõsorban az individuális terápiára 

fókuszálva. A körülmények szorítása (érettségi, külföldi egyetem) bizonyos 

értelemben kompromisszumokra késztette az egyéni terápiás stratégiát. Ez 

részben az ülések gyakoribbá válását jelentette (heti 3 alkalom), részben a 

konfrontatív technikákkal való óvatosabb bánásmódot. A cél ebben az 

idõszakban a beteg terápiában tartása mellett a személyiség integritásának 

megõrzése volt, illetve az, hogy az anorexiásoknál oly fontos önkontrollérzés ne 

kerüljön veszélybe. Mindezek miatt a módosult tudatállapotban végzett katatím 

imaginatív pszichoterápia módszerét (KIP) választottuk. A Leuner által 

kidolgozott alapképeket használva lassan két, egymással kapcsolatban álló 

csomópont rajzolódott ki. Fokozatosan, kezdetben csak szimbólumokon 

keresztül, felvázolódott a trauma vagy traumák láncolatának lehetõsége, s 
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körvonalazódott a kötõdés transzgenerációs vonásoktól sem mentes 

problematikája, alátámasztva azt a jól ismert tényt, hogy az attachment zavara 

növeli a vulnerábilitást a késõbbi, akár szexuális jellegû traumák számára 

(Fónagy, Target, Gergely, 2000). 

 

 A traumát  jelzõ néhány kép, csupán utalásszerûen: 1/ hosszú, keskeny, henger alakú, 

sérülést okozó rozsdás konzervdoboz - 2/ folyó, melybe csövön keresztül bûzös folyadék ömlik, 

“mintha belém öntenének valami mérget”,  asszociál, s parafa dugóval elzárja a csövet, - 

egyelõre az elhárítást választva - 3/ az ösztönvilágot jelképezõ pincébe nem képes lemenni, 

szorong - 4/  a havas hegyen vérnyomok, melyrõl elgázolt cicája jut eszébe, kinek hasonló volt 

a természete az övéhez.  

 

 Ezen képek átélése, a rajtuk történõ munkálkodás tette lehetõvé, hogy 

éber asszociációi során kimondhatóvá vált a két évvel korábbi szexuális 

trauma. Internetes kapcsolatot létesített egy magát fiatalnak bemutató férfival, 

akivel a viszony egyre erotikusabbá vált. A hálózaton megélt érzelmek, a 

szexuális érzések átélése a beteg elmondása szerint számára nem különbözött 

a reálistól. Végül a férfi az Interneten keresztül olyan szexuális játékra akarta 

kényszeríteni, ami a betegnek már elfogadhatatlan volt. Kiderült az is, hogy a 

férfi jóval idõsebb. A páciens a kapcsolatot meg akarta szakítani, de nehezen 

szabadult, hiába cserélgette neveit, a férfi magasabb szintû számítógépes 

tudásával nyomozott utána, üldözte. Számítógépfüggése miatt jó ideig képtelen 

volt arra, hogy kikapcsolja a gépet, hiszen már két éve hétvégeken miután 

hazautazott, péntek délutántól vasárnap estig “chattelt”,  s egész héten a 

gimnáziumban erre várt, ez “éltette”. A betegben az üldözöttség érzése 

keveredett a szégyennel és bûntudattal. Ezt követõen az addig viccelõdõ, 

vidám lány a fiúkkal szemben becsukódott, teljesen elutasító lett és lassan 

elkezdett fogyni.   

 Az alábbiakban a terápiából kiemelünk néhány motívumot, mely 

megítélésünk szerint érzékelteti azt a hátteret,  kapcsolati rendszert,  és 

kötõdési mintákat, melybe a fent leírt trauma ágyazódott. 

 

 1/ rét friss fûvel, de kiszáradt talajon, 2/ tiszta forrás, mely igen nehezen érhetõ el, 

magas sziklából fakad, 3/ romos ház és konyha, kihûlt kandalló.  

 A családon belüli kapcsolati rendszert világítja meg az  “állatcsalád” imaginációja, 

melynek a tigris apa, anya és tigrisgyereken kívül egy oroszlánkölyök is a tagja. Az anya 
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fogadta be, de az apa képtelen elfogadni õt, az anya pedig nem védi meg. Egyetlen lehetõség 

az oroszlánkölyök számára, ha megmutatja az apának, hogy méltó társa a vadászatban. 

(“Elismerése fejében okosságra ítélték”, ahogy Alice Miller “Gyermeksorsok” c. könyvében 

sommázta.) 

 

 A képben sejthetõ, hogy a beteg elfogadást kizárólag teljesítménye révén 

remélt a családban. Nem élte meg a biztonságos kötõdést. Tetten érhetõ Kohut 

és a mai szelf-pszichológusok megfigyelése, miszerint a szülõk részérõl 

jelenlévõ ismétlõdõ empátiás hiba miatt a gyerek hibásan alkalmazkodik a 

szüleihez, ez akadályozza az egybeforrt szelf kialakulását. Míg a bulimiás 

alulstimulált szelffel rendelkezik, az anorexiás szelfje fragmentált, túlstimulált 

lesz (Karterud, Monsen, 1999). Az affektus-összehangolás ismételt elmaradása 

eredményeként nem alakul ki a szelf-érzet szabályozás, így az egyén számára 

az érzelmi élmények részben ismeretlenek, részben fenyegetõek, nem 

integrálódnak a szelf-rendszerbe. Betegünk esetében is megfigyelhetõ, hogy az 

evészavarban szenvedõkhöz hasonlóan nehézségei vannak affektusainak, (így 

az agressziónak) ellenõrzésével, differenciálódásával, modulálásával. 

Következõ képei, asszociációi a bontakozó nõi identitás ösztöntörekvéseinek 

letiltására utalhatnak.  

 

 Egy magányos, kívül elégett, száraz (“talán villám sújtotta?” - mondja), belül élõ fa 

kapcsán úgy érzi saját érzései jelenítõdnek meg. Korábbi legjobb barátnõje jutott eszébe, akivel 

“szinte egyek” voltak, s akitõl kamaszkorában eltiltották, mert “laza életet élt, fiúzott és nem 

tanult rendesen”.  

 

 Ekkor beszélt anyai nagyanyjáról is, akirõl családon belül az a hír járta, 

hogy fiatalabb korában erkölcstelen életet élt, ebben kislánya, betegünk anyja 

annak idején akadályt jelentett, s így soha nem volt jó a kapcsolat a két nõ 

között. A nagymama egy ideje a családdal élt, mert betegeskedett. A páciens 

úgy érezte, ideköltözésével õ háttérbe szorult, szüleit csak iskolai jegyei 

érdekelték, azt sem vették észre, hogy közben 41 kg lett. Kötöttséget, feladatot 

jelentett a nagymama, ezt nem csupán a beteg, de az anya is rosszul viselte. 

Mindezt nehezítette, hogy a páciens megélte, az idõs nõ mennyire képes apját 

manipulálni, akivel jó kapcsolatban volt. Érzékelte, milyen sok probléma van 

anyja és nagyanyja között, rettegett attól, hogy anyja és a közte lévõ viszony is 
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így alakul majd, s ez  agressziókezelési problémáját csak kifejezettebbé tette, 

soha nem mert ellentmondani. Bûntudat gyötörte, mert sokszor kívánta 

nagyanyja halálát. Újraéledtek rivalizációval keveredett szeparációs érzései, 

melyeket 2 éves korában már átélt, amikor a nagymama combnyaktörés miatt 

néhány hónapig náluk lakott, s akkor a helyzetbõl anyjában keletkezõ 

frusztráció gyakran rajta csattant. Elõször beszélt arról a családi titokról, melyet 

nemrég fedtek fel elõtte, vagyis, hogy anyjának nem a nagymama férje volt az 

apja. Ezt az anya is csak kamaszlányként, idegenektõl tudta meg, s soha nem 

volt képes saját anyjával beszélni errõl. (Az idõs nõ a terápia ideje alatt halt 

meg.) A nagymamának házassága alatt végig kapcsolata volt azzal a családos 

kollégájával, aki a “biológiai apa”. Az akkor még semmirõl sem tudó anya 

emlékszik a “bácsi” gyakori látogatásaira, s arra, hogy ilyenkor az anyja és 

nagyanyja között veszekedések zajlottak. Kiderült az is, hogy a beteg miskolci 

kezelése alatt kapott egy levelet anyjától, amiben az bevallotta (“nehogy 

másoktól tudja meg”), hogy a páciens születése elõtt, de már házassága alatt 

volt egy komoly kapcsolata, amirõl a család érdekében, ”nagy áldozatok árán” 

mondott le. A betegben pedig azóta is ott bujkál a kétség, az akkor 

megfogalmazódott félelem, amirõl eddig nem mert beszélni, “vajon ki is az õ 

apja, nem jár-e majd úgy, mint annak idején édesanyja?” A kapcsolati minták 

transzgenerációs megjelenése és a biológiai vulnerábilitás együttes 

megjelenését jól alátámasztják az anyától nyert heteroanamnesztikus adatok, 

mely szerint a nagymama unokájának betegsége kapcsán elárulta, hogy fiatal 

korában éveken át bulimiás volt. Fontos adalék az is, hogy az anya  gimnazista 

korában mintegy másfél éven keresztül anorexiában szenvedett 

(amenorrheával), azidõtájt, amikor családos tanárával volt szexuális kapcsolata. 

A nagymama támogatta ugyan ezt a kapcsolatot, de amelynek a beteg anyja 

véget vetett. 

 

 Az alábbiakban egy ülés ismertetésével adunk ízelítõt arról a módosult 

tudatállapotban történõ folyamatról, melynek során a beteg nem ritkán a jungi 

kollektív tudattalan archaikus képeivel dolgozott , és jutott elõrébb a problémák 

feldolgozásában. 

 

 A hegyrõl lefelé jövet piros nyíl vezet egy kezdetben megközelíthetetlennek tûnõ 



 56 

meredek sziklafalhoz. Késõbb egy sziklába vájt lépcsõsor körvonalazódik, mely egy barlanghoz 

vezet. Bent egy régóta nem használt tûzrakóhely, és valami õsi beavatási szertartás képei a 

falon. Hirtelen hosszú, fekete csuklyás ruhában egy öregasszony jelenik meg ráncos, vértelen 

kezekkel és arccal, könyörgõ tekintettel, mely az idõközben elhunyt nagymamára emlékezteti. 

Megragadja a beteg karját azzal, hogy mutatni akar valamit.  A páciens rémülten követi. Egy II. 

világháborús jelenetben felismer egy katonát, akit már látott egy régi fényképen, s aki a 

nagymama nagy szerelme, elsõ férje volt,  aki rövid házasság után a háborúban meghalt. Jól 

elbeszélgetnek, s a férfi biztató szavai után elbúcsúznak. Ismét megjelenik a nagymama, már 

nem olyan hideg a keze, simább az arca. Most a beteg kéri mutasson még valamit. Egy másik 

járatban spontán korregresszióban kellemes melegséget és biztonságot adó kisgyermekkori 

élményeket él át édesanyja és bátyja társaságában. Ezután a nagymama arca már élénkebb, 

vérrel telt, a barlang is melegebb. A “bölcs öregasszony” kivezeti, “most már láttál mindent, csak 

akkor gyere, ha kedved tartja” szavakkal útjára engedi.  

 

 A hat hónapig tartó terápia során sikerült a páciens szülõktõl való 

leválását, autonómia törekvéseit támogatni, ezzel erõsíteni azt az érzését, hogy 

életét, sorsát is képes kontrollálni, nem csupán étkezését. Feldolgozta 

nagyanyjával kapcsolatos bûntudatos érzéseit. Ezzel párhuzamosan megindult 

a felnõtt nõi identitás elfogadásának rögös, anyja és nagyanyja által is 

megszenvedett útján. Talán ezt bizonyítja, hogy közel egy éve külföldön tanul, 

súlya normális (50 kg fölötti), partnerkapcsolata van. E-mailen rendszeresen 

beszámol sorsának kedvezõ alakulásáról. 

 

 Összegezve : 

 
Rámutattam (Gáti, Tényi, Túry, Wildmann, 2002, Gáti, 2002), hogy a 

trauma ténye  gyakran csak pszichodinamikusan orientált egyéni terápia 

keretében kerülhet felszínre, hiszen erre a kognitív-magatartásterápia, vagy 

akár a rendszerszemléletû családterápia is kevésbé ad lehetõséget. A jobb 

prognózis érdekében alapvetõnek tartjuk ezeknek a traumáknak a 

feldolgozását, (re)integrációját, s ezzel párhuzamosan a beteg jobb coping 

stratégiákhoz segítését. Esetünkben is jól érzékelhetõ volt hogyan épült 

egymásra a fekvõ- és járóbetegellátás, a család- és egyéni- terápia. 

Véleményünk szerint az osztályos háttér strukturáltsága és különösen a 

családterápia során megindult változások tették lehetõvé, hogy az egyéni 

terápiában felszínre került az a központi pszichodinamikai tényezõ, hogy 
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betegünk Internet-abúzus áldozata. Az egyéni terápia hatékonyságát  

nagymértékben elõsegítette, hogy az elsõsorban módosult tudatállapotban 

történt.  
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7.  A traumatikus tapasztalat intenzív terápiás, mû vészettterápiás és 

hipnoterápiás  megközelítésérõl és feldolgozásáról 

 

 a. A pszichózisok intenzív pszichoterápiájáról  

 

 A szkizofrén pszichózisok pszichoterápiás befolyásolásának lehetõségét 

Bleuler Freud, Jung, munkássága alapozta meg. Kidolgozásában számos más 

analitikus is jelentõs szerepet játszott. Jung 1907-es, dementia praecox-ról 

szóló monográfiájában elõször tett kísérletet az addig érthetetlennek tartott 

pszichotikus tünetek megértésére és analitikus elemzésére.  A 

pszichózisok pszichoterápiája azonban több ponton alapvetõ vonásokban 

különbözik a neurózisok pszichoterápiájától (Trixler,Tényi, Gáti, 1992, Trixler, 

Gáti, Tényi, 2000 ). A kiindulási alapot a betegek én-struktúrájában fellelhetõ 

alapvetõ különbség jelenti.  

 

 A pszichotikus beteggel kiépítendõ kapcsolat mibenlétét az ezzel 

foglalkozó terapeuták különbözõképpen fogalmazzák meg. A dolgozat 

kereteiben lehetetlen áttekinteni a pszichózis pszichoterápiával foglalkozók 

munkásságát, csupán azon néhány kutató kiemelésére nyílik lehetõségem, 

akiknek elméleteit mi is integráltuk az osztályos keretek között folyó egyéni és 

csoportos munka során, illetve amely koncepciók lehetõséget biztosítottak arra, 

hogy tapasztalatainkat, a pszichoterápiás kutatás során nyert tudományos 

eredményeinket koherens - elsõsorban dinamikus pszichiátriai elméleti - 

keretek között közölhessük.. Sullivan (1962) részesedésrõl (participation) 

beszél, Searles (1963, 1965) terápiás szimbiózisról mint elérendõ célról. 

Gaetano Benedetti (1980) szerint a terápiás kapcsolat lényege, hogy a 

terapeuta képes legyen belépni (entrance) a beteg patológiás világába, 

részesedjen belõle, legyen képes megosztani betegével annak szimbiotikus 

világát és egyúttal saját kreatív fantáziáit is. A patológiás világ elfogadásával, a 

benne való részesedéssel a terapeuta saját személyével és élményvilágával a 

külsõ realitást viszi a kapcsolatba és az épen maradt én-részek támogatásával 

lehetõsége nyílik a személyiség reintegrációjára. (Trixler, Gáti, Tényi, 2000).  
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 Csoportterápiás munkánk mind konceptuálisan, mind szervezetileg 

szervesen kapcsolódott a szkizofrén páciensek individuális pszichoterápiájának 

gyakorlatához (Tényi, Trixler, Koltai, Gáti, 1991). Az általában 2-3 terapeutával 

és 6-10 beteggel dolgozó csoportok a szimbolikus konkretizáció (Arieti, 1974) 

közegében zajlottak. Ugy találtuk, hogy az archaikus gondolkodási-nyelvi 

munkamódok megosztása segítség betegeink számára, a szimbolikus 

realizálás (Sechehaye, 1951) nem tesz szükségessé pszichogenetikus 

értelmezést, az intrapszichés koherenciához segítõ strukturális, operacionáls 

(Benedetti, 1987) interpretációk a szimbolikus közegen belül evidenciaélményt 

nyújtanak. A szimbolikus sik elérése egyrészt spontán módon, a közeg kínálta 

szemiotikai sajátosságok (konkretizáció, szimbolizmus, inkoherencia, 

verbigeráció) mentén történt, másrészt  Bour (1972) metodikájának elemeit 

integrálva ún. szimbólumkatalizátorok segítségével szimbolikus indukciót 

alkalmaztunk. Igy csoportjaink egy részén különbözõ archaikus, archetipális 

jelentéssel is bíró tárgyakra, illetve az azzal kapcsolatos asszociációs anyagra 

összpontosítjuk figyelmünket. 

 

 Tapasztalataink azt támasztották alá, hogy a szkizofrén páciensekkel 

folytatott csoportterápiás munka lényegi eleme, hogy betegeinkkel el kell 

érnünk, létre kell hoznunk egy olyan lélektani teret, amelyben a kontrollált 

regresszió mentén a pszichotikus valóság megosztható, fokálisan, elemeiben 

átdolgozható (Tényi, Trixler, Koltai, Gáti, 1991, Trixler, Gáti, Tényi, 2000). 

Felfogásunk szerint döntõ, hogy a betegek a csoportot biztonságosnak, 

befogadónak, megtartónak érezzék a winnicotti “holding” funkciónak 

megfelelõen. Ennek feltétele, hogy az interpretációk gratifikáló jellegûek 

legyenek (Modell, 1978). 

 

Tapasztalataink szerint, ha a terapeuták képesek identifkációs sémát nyújtani a 

valóságelv szintjeinek oszcilláltatására, a pszichotikus csoport egyfajta “mintha 

valóságnak” megfelelõen kezd dolgozni, a szimbiotikus deficit átdolgozása a 

winnicotti “potenciális térben” (Winnicott, 1971) folytatható. A csoporttal 

kapcsolatos anyai áttétel kezelésének és a potenciális tér létrejöttének 

összefüggése azért központi jelentõségû, mert – a korábbiaknak megfelelõen – 

a tranzicionális viszonyulás internalizálásával mód nyílik a realitáskontroll 
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oszcilláltathatóságával való azonosulásra, így fejlettebb, az archaikus szelf-

tárgyaknál differenciáltabb szelf-reprezentánsok kiépítésére. Az 

elhatárolódásban zavart páciensek a csoporttal kapcsolatban erõsen 

konkretizált anyai áttételt fejlesztenek ki, amelynek sikeres kezelésével a 

tranzicionális viszonyulás introjekciója felé tettek lépéseket. 

 

 Klinikai kutatásaink egy újabb szakaszát jelentette (Trixler, Gáti, Tényi, 

2000), mikor az új csecsemõmegfigyeléses pszichoanalitikus elméletek, a 

korszerû szkizofrénia-koncepciók és az idõk során lefolytatott hatékonysági 

vizsgálatok (Boston-vizsgálat, Gunderson és mtsai, 1984, McCitochan, 1984) 

sok vonatkozásban új fénybe helyezték ezeket a nagy hagyományokkal 

rendelkezõ kezelési módokat. A kórkép biológiai összetevõinek egyre növekvõ 

bizonyítékaival az újabb csecsemõmegfigyelések tükrében és a betegség 

korszerû szelf-pszichológiai szemléletével párhuzamosan az individuális 

pszichoterápia interperszonális, korrektív, reparatív felfogása vált dominánssá 

(Volkan 1994, Gabbard 1994, Tényi 1995, Tényi 2000). A reparativ anyaságnak 

Greenspan (1989) által kidolgozott koncepciója szerint értelmezik újabban 

többen is a szkizofréniák pszichológiai kezelését (Volkan 1994, Gabbard 1994), 

amelyben a beteg a terapeutával egy pótlólagos szelf-korrektív kapcsolatot épít 

ki. A terápia során a terapeuta anyai funkciói az agyi plaszticitás jelensége 

mentén korrigálják – legalábbis részben – a fennálló és a tünettanért felelõs 

neurobiológiai deficiteket (Robbins 1992, Volkan 1994). A terapeuta a 

különbözõ szelf-érzetek szintjén lép kapcsolatba a pácienssel, ennek során 

elsõsorban a szelf-mag-érzet és a szubjektív szelf-érzet hiányai és torzulásai 

korrigálhatók (Stern 1985, Volkan 1994). Az áttételes pszichózis korábban vélt 

centrális szerepe egyre inkább háttérbe szorul (Gabbard 1994), a reparatív, 

szelf-korrektív terapeutai aktivitásban a szelf-mag-érzet és a szubjektív szelf-

érzet szintjén folytatott a vitalitás-affektusokra az affektív hangolódásra centráló 

pszichoterápiás munka állítható középpontba (Stern 1985, Tényi 2000). 

Technikai vonatkozásban a kapcsolat kiépítése és fenntartása, a terápia 

flexibilis szemlélete, az optimális távolság beállítás, a hangolódás a korrektív 

szelf-fejlesztés, a nyitottság és az óvatos interpretációs aktivitás emelhetõk ki, 

mint a szkizofréniák pszichoterápiájának elemei (Trixler, Jádi, Koltai, Gáti, Tényi 

1989, Trixler, Tényi, Gáti 1992, Tényi, Trixler 1992, Gabbard 1994, Volkan 
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1994, Trixler, Gáti, Tényi, 2000). 

 

 A komplex kezelés részeként alkalmazott csoportpszichoterápia 

vonatkozásában, az irodalommal egyezõen újabban egyre határozottabban úgy 

látjuk, hogy elsõsorban a páciensek pozitív tüneteinek befolyásolásában jár 

elõnyökkel a korrektív, reparatív pszichoterápiás munka, azonban szükséges a 

pozitív tünettan valamilyen mértékû farmakoterápiás redukciója az effektív 

csoportterápiás munkához (Kanas 1986, O’Brien 1983). A gyakorlatunkban 

kidolgozott pszichoterápiás munkában a winnicotti “holding” funkciót és a 

tranzicionális nyelvhasználat jelentõségét emeltük ki (Tényi, Trixler, Koltai, Gáti, 

1991, Tényi, Trixler 1992, Trixler, Gáti, Tényi, 2000). 

 

 Az én-integritásukat visszanyert, elhatárolódásra képes és legalább 

részleges realitásérzékeléssel bíró betegek további pszichoterápiája a terápiás 

rendszer adta lehetõségektõl függõen számos egyéb formában (kreatív csoport, 

mozgás és táncterápia stb.) folytatható, amelyekben a kreatív készségek, az 

énvédõ mechanizmusok, az interperszonális kontaktuskészség fejlesztése kap 

egyre növekvõ hangsúlyt. 

 

 Munkánkat összegezve és kritikailag értékelve nem hagyhatjuk említés 

nélkül a szkizofrén betegek intenzív pszichoterápiájának számos gyakorlati 

nehézségét és jelentõs korlátait sem. Ennek a terápiának az értéke nem a 

statisztika szintjén fogalmazható meg. A terápia idõigényes volta, mely a napi 1-

2 órától heti minimum 3-4 óráig terjed, lehetetlenné teszi, hogy szkizofrén 

betegek tömegei részesedjenek belõle. Másrészt ez az intenzív pszichoterápia 

adekvát módon indikált farmakoterápiára épül, ez utóbbit nélkülözni nem tudjuk. 

Eredménynek tartjuk azonban, hogy a terápia során a terápiás kapcsolat 

bõvülésével az én-integritás erõsödésével a dózis jelentõsen redukálható, 

ezátal a betegek szomatikus veszélyeztetettsége csökkenthetõ. 

 

 Nem tartjuk az ismertetett intenzív pszichoterápiát a szkizofrénia 

valamiféle oki terápiájának, még farmakoterápiával kombinált formában sem. 

Ammon (1979) megfogalmazásával értünk egyet, mely szerint itt alapvetõen 

identitás terápia folyik, amelyben a döntõ hatást a megfelelõ kapcsolat kiépítése 
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után a terapeuta által képviselt realitás segítségével a szétesett személyiség 

újraintegrálásában látjuk. Nem elhanyagolható azonban az a nyereség sem, 

amit az intenzív terápia során a szkizofrén betegek pszichodinamikájának jobb 

megismerése révén kapunk. 

 

 b. Mővészetterápia 

 

 A pszichotikus betegekkel való terápiás kontaktus kiépítésében egyedi 

utat jelent a mûvészet pszichoterápia, mely sikeresen integrálható azok 

komplex terápiájába (Benedetti, 1987, Trixler, Tényi, Gáti, 1993, Trixler, Tényi, 

Jádi, Gáti, 1993, Trixler, Tényi, Gáti, 1995). A borderline és pszichotikus 

állapotok kialakulásában szerepet játszó pszichotraumák gyakran 

hozzáférhetõvé válnak a páciensek nem verbális közléseiben, pl. mûvészet 

terápia keretében a grafikus produktumok, rajzok, festmények elemzése révén. 

A rajzbeli közlések ugyanis imaginativ gondolkodáson alapulnak és az 

imagináció során elõhívott élmények, traumák a verbális közlés kiiktatásával 

közvetlenül képbe fordíthatók (Wadeson, 1980), miután elõbb gondolkodunk 

imaginativ módon képekben, és késõbb tanuljuk meg a képeket verbalizálni. 

 

 A pszichiátriai betegek alkotásainak a pszichoterápiás munkában 

történõ felhasználása legmarkánsabban a jungi analitikus pszichológiában 

jelenik meg, majd a freudi iskola analitikusainak munkásságában fejlõdött 

tovább (Naumburg, 1950). A svájci analitikus Sechehaye (1951) a szimbolikus 

realizációról írott klasszikus mûvében meggyõzõ példát szolgáltatott arra, hogy 

a grafikai kifejezésmód a terápiás kommunikáció integrált részévé válhat. 

 A grafikai alkotások pszichoterápiás alkalmazása az amerikai 

kontinensen teljesedett ki, elsõsorban Naumburg (1966), Ulman (1971), Kramer 

(1971), Jakab (1969) és Wadeson (1980) munkásága révén. A fejlõdés két 

irányban haladt:  

 

 1. Mûvészetterápia : Itt a mûvészet szelf-korrektív aspektusa 

érvényesül, a kohuti szelf-tárgy értelmében a mûalkotás létrejötte segíti a szelf-

kohézió kialakulását annak korrekcióját. Ennek szelfpszichológiai és 

kreatológiai aspektusaival egy nemrég megjelent esszében foglalkoztunk 
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munkatársaimmal, rámutatva az egyedüllét és a szenvedélyes érdeklõdés mint 

két - a legújabb szelfpszichológiában elõretérbe került, - un. tapasztalatközeli 

jelenség alkotáslélektani aspektusaira (Tényi, Gáti, Lénárd, Trixler, 2001 ) 

 

 2. Mûvészet pszichoterápia (art psychotherapy): Ez a formáció a 

pszichózisok intenzív pszichoterápiájának egy változatát képviseli. 

Klinikánkon a pszichotikus betegek számára szervezett komplex terápia 

mindkét mûvészet terápiás formát felöleli és a maga helyén sikererrel használja 

(Trixler, Tényi, Gáti, Jádi, 1993, Trixler, Tényi, Gáti, 1998). 

 

Mit tud a mûvészet pszichoterápia nyújtani a pszichotikus betegek 

pszichoterápiájában? A grafikus kifejezésmódnak számos sajátos elõnye van, 

amellyel pozitívan tud hozzájárulni a pszichoterápiás folyamathoz A 

legfontosabb vonatkozások: 

 Imagináció lehetõsége - a tudattalan nyelvének használata - 

metonímikus és metafórikus alapú szemiózis elõtérbe helyezése. 

 Az ellenállás csökkentése - a verbalitás szintjén a konfliktusfeltárással 

szemben megnyilvánuló ellenállás intenzívebb, a képi világ megkerüli ezt. 

 Objektiválás - a terápia során létrejött objekt állandósága, térbelisége 

szintén segíti az átdolgozást. 

  A grafikai tevékenység során aktivitás-növekedés és kreatív energia-

felszabadulás történik amely szelf-pszichológiai vonatkozásaira már a 

mûvészetterápia kapcsán utaltam, illetve amelyet nemrég egy francia 

szaklapban részleteiben munkatársaimmal részletesen elemeztünk (Tényi, Gáti, 

Lénárd, Trixler, 2001 )   

  

 A mûvészetterápiában kreatív módon transzformált pszichopatológia 

keresztmetszeti analízise a Hárdi (1983) által kidolgozott dinamikus 

rajzvizsgálat módszerének felhasználásával bontható ki, amely módszert a 

szerzõ joggal helyezi a mûvészeti terápiák és a projektív rajzvizsgálatok közé 

(Hárdi 1991). 

 

Klinikánk több évtizedes tradiciójának megfelelõen gyakran alkalmazunk 

mûvészetterápiás technikát pszichotikus betegek pszichoterápiájában. A 
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páciensek belsõ pszichotikus tartalmaikat gyakran fejezik ki rajzokban, spontán 

vagy csekély bátorítás után. Az érzések, ideák, impulzusok és konfliktusok képi 

kifejezése a betegek téveszmés és hallucinációs élményeinek fontos 

információs forrását jelentik. A szkizofrén betegek képi kifejezõdései többnyire 

szimbolikusak és igen gyakran archaikus természetûek. A 

személyiségfejlõdésük során elszenvedett gyakran preverbális traumatizációk 

kifejezõdése sokszor csak nonverbálisan, a primer gondolkodási folyamatok 

során, az imagináció segítségével válik lehetségessé. Ha akut szkizofrén 

epizód jön létre és a gondolkodási folyamatok szétesnek, az egyén számára a 

szimbolikus forma válik leginkább alkalmassá állapotának kifejezésére. 

 

Igen fontos kérdés, hogyan dolgozzunk a szimbolikus rajzokkal, milyen 

jellegû értelmezést alkalmazzunk? Többéves gyakorlatunkban különbözõ típusú 

analitikus módszereket alkalmaztunk szimbólum-értelmezésre (Trixler, Gáti, 

Tényi, 2000). Kezdetben a freudi iskola koncepcióját alkalmaztuk, majd 

értelmezési gyakorlatunkba bevontuk a jungi eszmerendszert is (Jádi és Trixler 

1980). Keverve és alternálóan használtuk mindkettõt, majd késõbb a kleini 

tárgykapcsolatelmélet felismeréseit is sikeresen alkalmaztuk (Tényi és Trixler 

1990). Igyekeztünk azonban Benedetti (1980) felfogásának megfelelõen én-

erõsítõ, strukturális értelmezéseket alkalmazni annak érdekében, hogy 

segítsünk a pácienseknek a szelf és objekt elhatárolásában, asszociációik 

térben és idõben való struktúrálásában, intrapszichés koherencia elérésében. 

Másodlagos jelentõsége volt – tapasztalataink szerint – annak, hogy az 

értelmezéshez melyik pszichoterápiás iskola terminológiáját alkalmaztuk 

(Trixler, Gáti, Tényi, 2000). Azt találtuk amire Jakab is utal, hogy a 

konfliktusmegoldás a grafikai szimbólumok különbözõ interpretációs 

metodikájával egyaránt jól elérhetõ (Jakab 1980). 

 c. Hipnoterápiás tapasztalatok. 
 
 
 Az utóbbi években nyilvánvalóvá vált (Jobsis 1985, 1994, Zindel, Vas, 

2000) hogy a hipnoterápiás keret alkalmazása súlyos én-betegségek esetében 

sem kontraindikált és igen hatékony lehet. 

  

 Klinikai munkám és pszichoterápiás kutatásaim középpontjában az 
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elmúlt 10 évben a módosult tudatállapotban végzett dinamikusan orientált 

pszichoterápia elméleti és technikai vonatkozásai álltak (Gáti, Kóczán, 1998, 

Gáti, Túry, Wildmann, 2001, Gáti, 2002 ),  tapasztalataim és eredményeim 

egyre inkább összhangba hozhatóakká váltak a legkorszerûbb 

pszichoanalitikus pszichoterápia (Gabbard, 1994, Tényi, 2000) elméleti és 

technikai jellegzetességeivel 

 

 Újabb nézõpontok szerint a pszichoanalitikusan orientált kezelés egyre 

kevésbé a tradicionális konfliktus exploráció révén történik (részletesen áttekinti 

monográfiájában Tényi, 2000). A cél, hogy a terápia biztonságkeretében, 

interszubjektív folyamatban létrejöjjön a beteg reflektív szelfjénak erõsödése, 

egyfajta interperszonális korrektív élmény, amely néhány vonatkozását 

legújabban Stern és munkatársai az un. “találkozás pillanata” elmélet keretében 

konceptualizálnak. Fónagy és munkacsoportja mutat rá elõször (Fónagy, 

Target, Gergely, 2000 ), hogy a  terápia effektusa attól függ, mennyire képes 

aktiválni a mentalizációt, melynek révén a beteg képessé válik saját és mások 

viselkedésének jelentését megérteni. Közlés elõtt álló közleményemben 

mutatom ki, hogy a mentalizációs defektus átdolgozásával kapcsolatosan a 

hipnoterápiás megközelítés milyen szempontok szerint jelenít meg 

lehetõségeket, olyanokat is akár, amelyek a verbális munka során kevésbé 

kerülnek elõtérbe (Gáti, 2002 ). Fontos szempont, hogy számos 

pszichoanalitikus hangsúlyozza a destruktivitás kommunikatív (közvetítõ) 

szerepét a terápiában, s annak szükségességét, hogy felismerjük azokat az 

érzelmi állapotokat (affect-állapotokat), melyektõl a destruktivitás megvédi a 

beteget. (Higgit, Fónagy, 1992). Feltehetõen a páciens számára a legfontosabb, 

hogy képes legyen magát megtalálni a terapeuta tudatában mint érzõ és 

gondolkodó lényt, egy olyan reprezentáció formájában, mely teljesen soha nem 

alakult ki gyermekkorában, és valószínûen a késõbbiekben tovább károsodott a 

fájdalmas interperszonális élmények révén. Ily módon a beteg szelf-mag 

struktúrája erõsödik és elégséges kontrollt szerez a belsõ állapotok mentális 

reprezentációja felett.  

 

 Ahogy már az elsõ fejezetben utaltam rá, újabban a pszichiátriai 

kutatások elõterébe került a gyermekkori bántalmazás kérdése és ezzel 
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párhuzamosan a disszociáció jelensége is ismételten a figyelem fókuszában 

van. Az abúzus, sok más tényezõ mellett gyakran játszik szerepet a borderline 

személyiségzavar és bizonyos disszociativ állapotok, így pl. az evészavarok 

egy lehetséges alcsoportjának (ahol a háttérben nem ritkán szintén borderline 

személyiségstruktúra húzódik meg) kialakulásában. A hipnoterápiás 

irodalomban is jelentıs hagyománya van a trauma feldolgozásának. John és 

Helen Watkins (1990) írt le egy figyelemreméltó feltáró technikát, az un. “Ego-

state terápiát”. Tapasztalatom szerint ez a módszer igen jól alkalmazható a 

disszociatív spektrumon elhelyezkedı pszichés problémák kezelésében. Saját 

gyakorlatomban elsısorban az evészavarok terápiájának részeként 

alkalmaztam. Hilgard “rejtett megfigyelı” jelensége, a Gestalt, a 

tranzakcióanalízis és a Paul Federn által leírt én-állapotok egyaránt hatottak 

elméletükre. Az Ego-state elmélet szerint a személyiség fejlıdése integráción 

és differenciáción keresztül történik. A spektrum egyik végén a differenciáció 

adaptív, a különbözı én-állapotok határai relatíve permeábilisek. A kontinuum 

másik végén a differenciáció maladaptívvá válik, a különbözı én-állapotok 

határai nem átjárhatók (disszociáció) – többszörös személyiség jön létre. 

Természetesen egyéb kórképek, melyekben a disszociációnak szerepe van, a 

két végpont között helyezkednek el. 

Hipnózisban lehetıvé válik a különbözı én-állapotokkal történı kommunikáció. 

A másik, általam is gyakran alkalmazott módszer a Hanscarl Leuner által 

kidolgozott katatim imaginatív pszichoterápia (módosult tudatállapotban). A 

Leuner által leírt képek, a különbözı hipnoanalitikus, projektív technikák 

alkalmazása (Brown és Fromm, 1986) a borderline betegek terápiájának jól 

ismert “megterheléseit” (projektív identifikáció) csökkenthetik az imaginatív 

képen – mint köztes állomáson – történı munkálkodás révén (pl. a beteg, vagy 

a terapeuta acting out-ját). Természetesen ez nem jelenti az indulatáttétel-

viszontindulatáttétel figyelmen kívül hagyását, de lehetõvé teszi a patológiás 

terápiás regresszió elkerülését, amely az áttétel - ellenállás centrumú verbális 

dinamikus terápiákban gyakran nehézségek forrását képezi (Döme,1999). A 

módosult tudatállapotban történı terápiáknak több síkja van, hisz nem 

tekinthetünk el az éber állapotban történı munka és kapcsolat jelentıségétõl 

sem. 
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 Watkins és Watkins /2000) az áttételi jelenségtõl elkülöníti a “rezonancia” 

jelenségét. Véleményük szerint a terapeuta a hipnoterápiás ülés során a 

páciens szelf-reprezentációjához kapcsolódik, a közös együttes élményt átélve 

idõlegesen azonosul vele. Watkins szerint a cél, hogy a terapeuta szelfjének 

csak kisebb hányadával vonódjon be a páciens élményvilágába, nagyobb 

hányadát az objektív távolság tartós szintjén tartja. Ily módon a terapeuta 

egyidıben két perspektivából követheti a terápiás történéseket (a terapeuta 

disszociációja). A páciens ugyanakkor viszont-rezonanciát építhet ki, 

azonosulva a terapeutával, beleértve annak objektív-megértõ szelfjét is. A 

terapeuta részérõl ez az érzelmi közösségben megnyilvánuló támogatás a 

feltétele annak, hogy a beteg képes legyen szembenézni a trauma “horrorjával” 

a retraumatizáció veszélye nélkül (áttekinti Varga, 2000). 

 

 Vas József (2000) szerint a hipnotikus kapcsolatot olyan 

neuropszichológiai jelenségnek foghatjuk fel, amely két személyben és a 

közöttük kialakuló – kötelékteremtésre emlékeztetı – kommunikációban ölt 

teret. Hangsúlyozza az interszubjektiv feldolgozás jelentõségét, s azt, hogy “ami 

megjelenik a terápiás közegben, azt a páciens és a terapeuta nem egyszerően 

csak átéli, hanem reciprok módon mőveli is egymással.” Fónagy (2000) szerint 

az analitikusnak olyan személlyé kell válnia, amilyenre a páciensnek szüksége 

van, mégis egyidejőleg meg kell õriznie tudatának egy részében a páciens 

mentális állapotának reprezentációját, ezt vissza kell tükröznie megfelelõ 

tisztasággal a beteg számára, hogy ezáltal biztosítsa a szelf-reprezentáció 

mentalizálásának bázisát. 

 

 Fónagy és Target (2000) rámutat arra, hogy a mentalizáció és a 

tünetképzés hátterében húzódó disszociáció egymás inverzeként értelmezhetı. 

A hipnózis hatásmechanizmusában az egyik meghatározó teória az un. 

neodisszociációs elmélet. Tapasztalataim és eredményeim egyik 

leglényegesebbnek tartható folyománya (Gáti, Kóczán, 1998, Gáti, 2002), hogy 

a módosult tudatállapotban kialakult disszociált állapotban, az imaginatív munka 

során a beteg képessé válik a traumatizáció miatt disszociált tapasztalatok 

mentalizációjára. Rámutatok (Gáti, Túry, Wildmann, 2002, Gáti, 2002), hogy a 

Bollas (1987) által “el nem gondolt tudásként” leírt pszichikus tartalom, hogy 
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nyer képet, hogyan nyitja fel a fónagyi “mímelt módon” (“pretended mode”), 

felszabadítva a beteg szenvedését a “pszichikus ekvivalenciák” 

munkamódjából. 

 

A fentieket összegezve  tapasztalatom szerint a hipnoterápiás keret 

alkalmas arra, hogy a nagy óvatosságot igénylõ terápiás folyamatban a korábbi 

traumák feldolgozhatóvá és integrálhatóvá váljanak, a retraumatizáció veszélye 

nélkül. Miután a munka jelentõs része fõként kezdetben szimbolikus formában 

történik, elsõsorban a Leuner által kidolgozott katatim imaginációs 

pszichoterápia alkalmazásával, (mely a primér gondolkodás szintjén mőködik), 

valamint a projektív hipnoanalítikus technikákkal korábbi mûvészetterápiás 

tapasztalataim és kutatási eredményeink jól integrálhatók. Kiegészíti ezt 

sokszor a szerencsés körülmény, hogy a páciensek a hipnózisban 

tapasztaltakat lerajzolják, képi formába öntik. 
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