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* Elõadás a „Ferenczi Sándor napjainkban” címû konferencián, The Freud Museum Public
Program. London, 1999. szeptember 29.

„Az alkalmazkodás a kielégülést adó tárgyakról való le-
mondásból és újak megszokásából, tehát egy (eleinte
mindig kínos megzavarás kielégüléssé való átváltozásá-
ból) áll. A zavaró ingerrrel való azonosítás és annak
introjekciója útján történik ez; ily módon a megzavaró
momentum az én egy részévé válik (ösztönné) és ilyképp
a belvilág (mikrokozmosz) a környezetnek és katasztró-
fáinak tükörképe lesz.”

Ferenczi Sándor: Katasztrófák a nemi mûködés
fejlõdésében. Filum, Bp., 1997, 125.

A mai pszichoanalízisben az egyik legfontosabb, egyben legsürgetõbb prob-
léma, hogy képes legyen folyamatosan és vitaképesen gondolkodni a lélek bo-
nyolultságáról és teljességérõl, és ellenálljon annak az óriási kísértésnek, hogy
a lelki jelenségeket puszta tünetekké, viselkedésmintákká, cselekvésegységek-
ké és genetikai programokká redukálja. Az emberi természet leegyszerûsítésé-
nek, mechanisztikussá tételének kísérlete nem új keletû. Az utóbbi húsz évben
jelentõsen megnövekedett az olyan tudományok térhódításának hatására,
mint a kommunikációtechnológia, a genetika, vagy a biológia. Ez egyben ve-
szélyezteti a tudattalan fogalmát is – amely egy bonyolult és láthatatlan szer-
kezet –, és megnehezíti a traumatizált páciensek megértését és a velük való
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* Ferenczi Sándor: Technikai írások. Animula, Bp., 1997. 102–112.

munkát is. A trauma fogalma ugyanis kezd leszûkülni arra a kézzelfogható, álta-
lában erõszakos eseményre, amely tudatosan azonosítható idõpontban történt.

Analitikusként terápiás munkánk leginkább arra irányul, hogy figyeljük és
felismerjük a lelki konfliktusok végzetes és traumatikus szintjeit, amelyeket
eddig elfojtottak és tagadtak, emellett mégis neurotikus tüneteket hoznak lét-
re, és nem engedik, hogy a páciens kielégítõ életet éljen. Ekkor különösen fon-
tos Ferenczi Sándor gyakorlati munkásságára és analitikus gondolkodásmód-
jára figyelnünk, hiszen õ fogalmazta meg, hogy ilyen esetben mi is a pszicho-
analitikus gyakorlat, mi is a megértés. Nem csak a hasítás mechanizmusát ér-
tette meg példátlanul, de a szexualitás õsi, archaikus folyamatait is mélyreha-
tóan tudta elemezni – ez pedig nagyon lényeges eszköz a neurotikusok traumá-
val terhelt, hasadt, nem látható lelki szintjeivel való munkához.

Célom, hogy bemutassam Ferenczinek a nyelvzavarról írott tanulmányát a
klinikai gyakorlat fényében, és a munka bemutatásához egy fiatal páciens ese-
tét is leírom. Az idõ nem engedi, hogy részletekbe bocsátkozzunk, milyen tár-
sadalmi tényezõk okozzák manapság a gyerekek nehézségeit a pszichoszexuá-
lis fejlõdésükben – megemlíthetjük a média szerepét, hiszen mindenfajta sze-
xuális izgalmat fokoznak, vagy azokat a családi életben történt mélyreható vál-
tozásokat, amelyek gyakran idõ elõtt belekényszerítik a gyerekeket a felnõtt
szerepekbe.

„Nyelvzavar a felnõttek és a gyermek között” címû tanulmányában* Ferenczi
leírja, hogyan válaszol a lélek a nyomasztó libidinális izgalomra, és hogyan je-
lenik meg a hasítás folyamata mint az egyetlen lelki túlélési eszköz. Hangsú-
lyozza a neurózis traumatikus eredetét, és leszögezi, hogy már nagyon régóta
igazságtalanul mellõzik ezt a tényt. Hogy külsõ vagy belsõ eredetû-e ez a trau-
ma, szintén régóta a viták középpontjában áll, különösen mióta Freud elhanya-
golta „az õ neurózisát”. Érdekes, hogy a század végén újra kialakult egy szen-
vedélyes vita, arról, hogy vajon „valóságos” vagy „fantáziált” a szexuális trau-
ma. Anélkül, hogy csökkenteném a valós szexuális visszaélésnek áldozatul
esett gyerekek szenvedésének jelentõségét, úgy gondolom, könnyen alábecsül-
jük a másfajta „nyelvzavarok” traumatikus hatásait, és nem vesszük észre, hogy
ezek eredménye legalább annyira megrázó, mint egy valós tetté.

A „nyelvzavar” fogalma a felnõttek gyerekekkel való visszaélésérõl szól.
A felnõtt és a gyerek szeretik egymást – a gyerek gyengédségre vágyik és teljes
ártatlansággal ki is fejezi szeretetét –, a felnõtt pedig szexuális fantáziájának
kiélésére használja ezt a gyengédséget és a gyerek sebezhetõ helyzetét. Azt
gondolom, hogy a gyerekeket nagyon megterheli és sebezhetõvé teszi a felnõtt
szexualitásról szóló tudattalan kommunikáció – ez akár a felnõttek teljes tudo-
másul nem vételéhez is vezethet.
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Mivel a gyerekek olyannyira sebezhetõek, és nincsenek meg az eszközeik,
hogy kezeljék a felnõtt agressziójából eredõ zavart, hasítással válaszolnak a
traumára. Ez a félelem ahhoz vezet, hogy a gyerek azonosul a felnõtt vágyai-
val, kívánságaival és bûntudatával. Az agresszort belsõvé teszi, introjiciálja, így
az belsõ tárggyá válik számára, és ezáltal megszûnik külsõ valóságként létezni.

Egy eddig ártatlannak tûnõ cselekvés most bûntudat tárgyává válik, és bün-
tetést von maga után. A gyerek egyszerre érzi magát ártatlannak, bûnösnek és
összezavarodottnak – az eddigi értelmezési rendszerek jelentõségüket (jelen-
tésüket) vesztették. Ahelyett, hogy megvédené magát, a gyerek szorongásos
azonosulással reagál, képtelen arra, hogy az örömtelenség ellen fellépjen. A
gyerek gépiesen engedelmeskedik, nem tud nemet mondani, és nem tudja, mi-
ért. Ezeknél a gyerekeknél általában nem fejlõdik ki a szexualitás, vagy torzzá,
perverzzé válik.

Ahhoz, hogy a gyerek normálisan fejlõdjön, szüksége van a szülei gyengéd
szeretetére, különösen az anyjáéra. Ferenczi ezt a szakaszt a passzív tárgysze-
retet vagy passzív gyengédség szakaszának nevezi, amikor az Ödipusz-korszak-
ban már láthatók az aktív tárgyszeretet kezdeti jelei (a gyerek a fantáziájában
szeretné eltávolítani az azonos nemû szülõjét – de csak a fantáziájában –, és
képes eljátszani a gondolattal). Ebben a különös idõszakban mindenekfelett
szeretetre és gyengédségre van szüksége a gyereknek, azért, hogy képes legyen
oda-vissza mozogni a passzív, szeretett gyermek állapota és az aktívan szeretõ
gyerek állapota között.

A nyelvzavar állapota akkor lép fel, amikor a felnõtt érzéketlen a gyerek
gyengéd szeretet iránti szükségletére, és szexuális tárgyként használja a gyere-
ket – a gyerek elfogadja a felnõtt közeledését (nem tehet mást) mint gyengéd-
séget, és „azon veszi észre magát”, hogy elárasztotta a felnõtt szexualitása.
Ferenczi szerint a gyengédségre vágyó gyerekre a felnõtt szexualitás olyan pa-
tológiás hatással van, mint, mondjuk, a szeretetmegvonás vagy depriváció. A
szenvedélyes, felnõtt szerelemre kényszerített éretlen gyereknek elkerülhetet-
lenül traumatikus élményben lesz része, és bûntudata és szégyenérzése lesz.

A zsarnoki szeretet, csakúgy, mint a büntetés, megrögzötté válik, és megvál-
toztatja a gyerek belsõ egyensúlyát. Az eredmény a hasadás lesz, amikor a lé-
lek egyik része regresszióba süllyed, a trauma elõtti állapotba – ami természe-
tesen veszélyezteti a gyerek érési képességét. Olyan ez, mintha a gyerek egyik
része elmenekülne egy biztonságos helyre, mint a Peter Pan mesében Neke-
resdországba, ahová Peter Pan menekül, hogy soha ne kelljen felnõnie.*

Másrészt ez a traumatikus helyzet az ellenkezõ hatást is kiváltja a gyerekek-
bõl – a hirtelen érés folyamatát. Mintha egyik lábbal a Nekeresdországban len-
nének, az örökké tartó gyerekkorban, másik lábbal pedig egy öregember sírjá-
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ban. Egy hirtelen megrázó élmény mintha kioldaná az addig latens érési folya-
matokat – a szexuális trauma hatására a gyerek koraérett felnõtté válik, az
anya és az apa bonyolult érzelmi terheinek súlyával –, de nemcsak érzelmi, ha-
nem intellektuális érésrõl is szó van.

Ferenczi ezt a traumára adott neurotikus reakciót a „bölcs csecsemõ” jelen-
ségnek nevezte el. Az újszülött, aki a kiságyában elkezd beszélni a családjával,
hogy megossza velük bölcs gondolatait: „A gátlás nélküli, tehát csaknem bo-
lond felnõttõl való félelem a gyermeket mintegy pszichiáterré teszi, és hogy az-
zá lehessen és megvédhesse magát az önfegyelem nélküli személyek részérõl
fenyegetõ veszélyektõl, elõször teljesen azonosulnia kell velük. Biztosan hihe-
tetlenül hangzik, hogy valójában milyen sokat tanulhatunk tudós gyerekeink-
tõl, a neurotikusoktól” (111. o.).

Minden egyes sokk hasításhoz vezet, míg végül a személyiség már millió ap-
ró darabból áll – néha lehetetlen újra összerakni (lásd Tojás Tóbiás). Emellett
Ferenczi elmondja, hogy van egy harmadik módja, hogyan lehet egy gyereket
rabszolgává tenni, mégpedig a „szenvedés rémuralmán” keresztül. Vagyis
hogy a gyerek gyenge vállaira terhelik a család összes problémáját és fájdalmát.
A gyerek ezt azzal a hiú reménnyel fogadja, hogy meg tudja majd oldani min-
denki problémáját, és hogy visszaállíthatja a családi békét. Például az az anya,
aki állandóan panaszkodik a gyerekének, bizonyos, hogy lelkiismeretes „ápo-
lónõvé” változtatja õt.

Ez vezetett írásom klinikai részéhez: „Szexuális kíváncsiság, trauma és a
nyelvzavar”. A következõ rész gyakorlati tapasztalataimból táplálkozik, hu-
szonéves lányokat vizsgáltam, akikben az a közös, hogy mindegyiküket nagyon
korán bevonták a szüleik a saját vitáikba, és azzal töltötték gyermekéveiket,
hogy megpróbálták „kezelni” a szülõk közötti harcokat. Ennek eredménye-
képpen kóros tünetek léptek fel náluk (pl. képtelenek voltak egy kielégítõ sze-
xuális kapcsolatot kialakítani), továbbá még mindig ragaszkodtak a szüleikhez.
Ez meggyõzött arról, hogy ezek a kora gyerekkori tapasztalatok már traumati-
kusnak tekinthetõk.

Más munkatársaim hasonló gondolatokat osztottak meg velem fiatal nõi páci-
enseikrõl, akiknek látszólag mindenük megvan, hogy kielégítõ életet éljenek –
vonzóak, intelligensek, mûveltek, sikeresek –, és mégis képtelenek arra, hogy vég-
re belekezdjenek „saját életükbe”, például saját szexuális életük rendezésébe, el-
kötelezõdjenek egy férfi mellett a majdani gyerekszülés lehetõségével együtt stb.

Célom, hogy megvizsgáljam azt a feltételezést, hogy a nyelvzavar, trauma-
tikus jelentõségével és neurotikus következményeivel együtt, nagyon sokféle
és bonyolult helyzetben merülhet fel, és nem csak akkor, ha fizikai szexuális
visszaélés történt a gyerekkel. Mivel az emberi lélek olyan törékeny (például
képesek vagyunk az izgalommal is túlterhelõdni), a kisgyerek szenvedhet a
felnõtt szexualitással való megterhelés következményeitõl. A szülõknek kell
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létrehozni egy „átmeneti teret” a gyerek számára, ahol kedvére játszhat nö-
vekvõ szexuális kíváncsiságával, anélkül, hogy közvetlenül be kellene kapcso-
lódnia a felnõtt szexualitásba. Egy klinikai esetet mutatok be e gondolat áb-
rázolására.

Biztosan állíthatjuk, hogy a legtöbb gyerek már nagyon korán kifejleszt egy-
fajta szexuális kíváncsiságot, kezdve a fizikai érzésektõl, saját testük feltérké-
pezésén át, feltéve a „nagy kérdést” – amire Freud a kis Hans esetérõl szóló
írásában számol be:

„[A kis Hans] számára a nagy rejtély abban állt, hogy honnan jöttek a gye-
rekek; talán ez az elsõ probléma, amelynek megoldása igénybe veszi a gyerek
szellemi erejét, a thébai szfinx rejtélye valószínûleg ennek egy torzítását adja”.*

Szeretem ezt az idézetet, mert megerõsít abban, hogy Freud nagy jelentõsé-
get tulajdonított a gyerekek szexuális kíváncsiságának, mi pedig, úgy érzem,
hajlamosak vagyunk túl könnyedén venni ezt a problémát. Ezt az „elsõ szelle-
mi erõfeszítésre késztetõ” problémát nagy gondossággal kell hogy kezeljék a
szülõk, ha azt akarják, hogy a gyerek képes legyen elégséges átmeneti tér ki-
alakítására, amely a késõbbi szexuális életére való felkészüléshez szükséges.
Ahogyan André Green megjegyezte (Winnicottról szóló írásában), az átmene-
ti tér nemcsak „közvetítõ”, hanem egy olyan tér, ahol a jövõbeni alany „átuta-
zóban” van, méghozzá úgy, hogy a gyerek birtokában van egy általa létrehozott
tárgynak (szeretettárgynak) a külsõ, valódi személy közelsége mellett, még mi-
elõtt elérte volna azt (International Journal of Psycho-Analysis, 78, 6, 1997.). Te-
hát a szülõket úgy tekinthetjük, mint az ilyen átmeneti tér megteremtõit, amely
lehetõvé teszi a gyerek számára, hogy felfedezze a szexualitást (honnan is jön-
nek a kisbabák), méghozzá nem traumatikus módon, ez pedig elõsegíti a fel-
készülést a saját felnõtt kori szexuális tapasztalataira.

Ma már történelmi jelenségnek számít a nukleáris családok leszûkülése a
két szülõre és egy vagy két gyerekre, ugyanígy a válások növekvõ száma szin-
tén jelentõsen befolyásolja a gyerekek személyiségfejlõdését. Több gyereknek
vannak elvált szülei, mint ahánynak még együtt élnek (gondoljunk csak a Hur-
rá, a szüleim válnak! c. filmre) – számos családban egyre csak növekednek a há-
zastársi konfliktusok, és ez jelentõsen befolyásolja azt, hogy a szülõk képesek-e
megfelelõ átmeneti teret nyújtani felnövekvõ gyermeküknek. A gyerekek na-
gyon korán közvetlenül szembesülnek a felnõtt szexualitással, és ez olyan kó-
ros tünetekkel terheli meg õket, mint amilyenekrõl Ferenczi írt a „Nyelvzavar
a felnõttek és a gyermek között” címû tanulmányában.

Az a feltevésem, hogy ha egy kíváncsi kisgyerek tanúja a szülei veszekedé-
sének, az legalább olyan káros hatással van rá, mint ha egy gyereket folyama-
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tosan bevonnak az „õsjelenetbe”, vagyis állandóan részt kell vennie a felnõtt
szexualitásban.

Az ilyen események legalább annyira durva nyomokat hagynak a gyerek tu-
dattalan élményeiben, mintha szexuálisan visszaélt volna vele egy felnõtt. A nyelv-
zavar egyre csak újratermelõdik; a szülõk nem veszik figyelembe a gyerek sze-
xuális belekeveredését – a gyerek viszont túlterhelõdik az egyszerû, gyerekes
kérdésére (Honnan jönnek a kisbabák?) kapott zavaros, rendezetlen és durva
választól. A szexuális harc passzív részesének lenni nagyon veszélyes, hiszen a
gyerek nagyon gyorsan aktív részesévé válik a rémítõ hármasnak. Ahogy azt
Ferenczi érzékletesen leírta, a gyerek hasít, egyik része koraéretté válik és
megpróbálja „elromlott” szüleit a lehetõ legjobban „megjavítani” – míg a má-
sik része elmenekül Nekeresdországba, ahol a szexualitás nem létezik. A kis-
babák iránti kíváncsiság immár a „Nem akarom tudni!” felkiáltássá alakul át.

Nagyon nehéz felnõni ezzel a hasítással – az analitikusnak képesnek kell
lennie rá, hogy a trauma súlyosságát kellõ komolysággal kezelje, és ne ismétel-
je meg a szülõk zavarodottságát ezen a téren. Milyen sokszor halljuk, hogy a
gyerekek milyen jól alkalmazkodtak a szüleik válásához! Társadalmunk kezd
szinte büszke lenni rá, milyen jól kezelik gyerekeink ezt a hasított-többszörös
életmódot… ami fogyasztói kultúránk jól beépült része.

A fiatal lány, akit most bemutatok, középosztálybeli családból származik, az
apa sikeres üzletember, az anya egy tekintélyes nagyvállalatnál dolgozik szak-
képzett alkalmazottként. Életmódjuk látszólag normális, nem értik, legkisebb
lányuk miért olyan bizonytalan és szomorú. Egy személyes barátjuk (aki törté-
netesen analitikus) adta meg nekik a telefonszámom.

Haiku

Haiku egy vegyes házasságból származik, a legfiatalabb lány a családban. Az
anya ázsiai (értelmiségi családból származik, az apja filozófiaprofesszor volt),
Amerikába ment tanulni, aztán szerelmes lett egy amerikai férfiba, de nem
mûködött a kapcsolat. Mivel nem akart visszatérni a szülõföldjére, úgy dön-
tött, feleségül megy egy francia üzletemberhez, Haiku apjához. Két lányuk szü-
letett, Haiku nõvére hat évvel idõsebb nála. A gyerekeket francia nyelven ne-
velték, anyjuk anyanyelvét (!) nem beszélik.

Haiku 18 éves volt, mikor 1996-ban elõször jött hozzám. Azért keresett se-
gítséget, mert nagyon lehangoltnak, depressziósnak érezte magát, mióta egy fi-
atal férfi megtámadta az utcán. A férfi útbaigazítást kért, õ követte a fiatalem-
bert, az pedig bevonszolta egy sötét sarokba („az ártatlanok helye”). Késsel
megfenyegette, és megparancsolta, hogy kézzel elégítse ki. Volt annyi lélekje-
lenléte, hogy rávette a férfit, esküdjön meg Isten nevére, hogy ha teljesíti, amit
kér, akkor elengedi. Antropológiai tanulmányaiból tudta, hogy egy ilyen, Isten
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nevére tett esküt megszegni halálos bûn. Megtette, amit kért, aztán a férfi el-
engedte. Ahogy elmesélte a történetet, hozzátette, hogy volt már hasonló hely-
zetekben, és azt gondolta, talán nem véletlen, hogy ilyen sokszor történik ez
vele – talán valahogy tudattalanul úgy viselkedik, hogy elõhívja ezeket a hely-
zeteket. Nagyon szokatlannak találtam egy ilyen kérdést egy ebben helyzetben
lévõ fiatal lánytól.

Hetente kétszeri találkozásra, pszichoterápiára szerzõdtünk. Haiku hihetet-
lenül befogadó volt, és korához képest láthatóan sokkal érettebb. Munkánk
kezdetén legfõbb problémája az volt, hogy mennyire utálja az apját. Meg volt
gyõzõdve róla, hogy apja megnyomorítja anyja életét az állandó kritizálással,
durvaságával és anyja szükségleteinek durva semmibevételével.

Már nagyon fiatal korában szenvedélyévé vált a szülei kapcsolatával való ál-
landó foglalkozás. Mióta csak emlékszik, mindig ajtók mögött hallgatózott, szek-
rényekbe leselkedett, az apja pénztárcájában, zsebeiben kotorászott, és persze
leveleket, jegyzeteket és képeket talált. Megpróbálta kitalálni anyja érzéseit:
„Mindig tudom, mikor sír, mert a keleti vágású szemei megdagadnak, és ezt nem
tudja elrejteni.” Az anyjához és a szülõk konfliktusához fûzõdõ rögeszmés gyöt-
rõdése olyan erõteljes volt, hogy mikor elsõ osztályos középiskolás volt, még ak-
kor is hazatelefonált a kollégiumból a szobalánynak, hogy vajon az anyja sírt-e.

Egy év terápia után elkezdett emlékezni erõs kíváncsiságára, amivel szülei
szexuális életét firtatta. Mialatt szokásos ellenõrzését végezte a szülõk hálószo-
bájában (hat- vagy hétéves lehetett ekkor), pornóújságokat, videókat és anyjá-
ról készült meztelen képeket talált. Egy lány barátjával néhány filmet megnéz-
tek – de a nõvére rajtakapta õket, és zsarolással fenyegette meg Haikut. A kis-
lány ezután rettegésben élt, hogy felfedezik tettét. Továbbá, az interneten por-
nográf játékokat ûzött a legjobb barátjával, miközben annyira félt, hogy az is-
kolában felfedezik, hogy egy hónapig beteget tettetett. Inkább vállalta a vér-
vizsgálatokat, gyógyszereket és unalmas röntgenvizsgálatokat, csak nehogy vé-
letlenül felfedezzék szexuális kíváncsiságát.

Haiku esetében láthatjuk, hogyan történik az, amikor a gyermeki kíváncsiság
nem találkozik a védett „átmeneti térrel”, ahol a gyerek élvezhetné a szexuális
fantáziával és valósággal történõ szabad játék örömét. A gyerek és a felnõtt kö-
zötti tér erõszakos veszekedésekkel van tele, és anyja „titokzatos”, idegen anya-
nyelve egyre csak megerõsítette õt abban, hogy folyamatosan találgassa és kikö-
vetkeztesse, mit is érezhet az anyja. Egyik fõ panasza az volt a terápia kezdetén,
hogy folyton bûntudatot érez (különösen férfi) barátaival szemben, ha nem tud-
ja kielégíteni mindenki igényeit (pedig szerinte kellene). Egyértelmûen bûntu-
datot érzett, ha nem élvezte a szexet a férfiakkal. Azt mondta, mindig szemlé-
lõnek érezte magát, miközben szeretkeztek, és sokszor undorodott attól, ami
történt. Úgy érezte, õ egyáltalán nem kívánatos, mivel büdösnek érezte magát.
Mindezek az érzések távol tartották attól az felismeréstõl, hogy saját szexuális
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élményeinek tulajdonképpen õ az alanya. Minden miatt bûntudata volt, és azt
gondolta, mások haragszanak rá. Megtörtént az is, hogy nem merte elmondani
a barátainak, hogy nyaralni ment, mert szégyellte szülei gazdagságát.

Legfõbb problémája az volt, hogy nem volt képes rendesen írni és olvasni.
Órákig ült az egyetemi jegyzetei felett, és nem tudott rájönni, mit is jelentenek
a szavak, többször is újra kellett olvasnia ugyanazt a bekezdést, ami nagyon fel-
idegesítette. Úgy érezte, képtelen megírni a dolgozatokat. Az iskolában kitû-
nõ tanuló volt, de itt az egyetemen teljesen szétesettnek érezte magát. Az ülé-
seken rendszerint megkérdezte, értem-e, amit mond, néha nem volt képes
mondatokat összefüggõ szöveggé szerkeszteni, és a hangja elhalkult. Valójában
kinek a nyelvét használta? Mivel annyira el volt foglalva saját szülei életével és
szexualitásával, hogy sem ideje, sem tere nem maradt játszani, talán elvesztet-
te volna a saját hangját (nyelvét)?

Itt szeretnék utalni a Winnicott-féle átmeneti tér és átmeneti jelenség fogal-
mára: ahhoz, hogy a gyerek fel tudja ismerni a kapcsolatot a tárgyilagosan (ob-
jektíven) észlelt és a belsõleg (szubjektíven) elképzelt között (a különbséget az
én és a másik között), az kell, hogy „legyen egy közvetítõ terep, amely lehetõ-
vé teszi a gyereknek, hogy a valóságot a két világ (az elsõdleges kreativitás és
az objektív észlelés) közötti térben vizsgálja meg”.

Az átmeneti jelenség az illúzió korai idõszakban történõ használatára utal,
ami nélkül az emberi lény számára nincs jelentése egy olyan tárggyal való kap-
csolatnak, amelyet mások a személyhez képest külsõnek észlelnek. A növeke-
dés szükségszerû illúzióját az anya szolgáltatja, ahogyan alkalmazkodik a cse-
csemõje szükségleteihez: „ez azt az illúziót adja a babának, hogy a külsõ való-
ság összhangban van a saját alkotóképességével”. Az illúzió ezen szakaszát
szükségszerûen követi a fokozatos kiábrándulás folyamata, amikor az anya lé-
pésrõl lépésre nem alkalmazkodik teljesen a kisgyerek minden szükségletéhez,
ami lehetõvé teszi a kisgyerek számára, hogy elkezdje gondolkodási folyama-
tokkal helyettesíteni az anyai gondoskodást. Tehát a tapasztalatot át kell gon-
dolni, ki kell élni fantáziában, és képekben kell élvezni, mielõtt valósággá vál-
tozik. Ez egyfajta pozitív alkalmazkodás ahhoz, ami kellemetlen és frusztráló
lehetne – egy tér, ahol kifejlõdhet a saját tapasztalat, és a külsõ és a belsõ va-
lóság megszervezéséhez szükséges folyamatok.

A trauma ezzel ellentétben egy hirtelen kiábrándulás, anélkül, hogy lenne
bármiféle átmeneti tér, ami figyelembe venné a gyerek szükségleteit – többek
között a fokozatos kiábrándulásra. Ferenczi szerint a trauma lelki zavarodottsá-
got okoz – nagy nyugtalanságot, amit nem lehet egyszerûen túllépni. Az átmene-
ti jelenség olyan teret biztosít, ahol kidolgozhatjuk a nyugtalanságunkkal való
megküzdés módját – gondolkodással, fantáziával – imaginációval és a feldolgo-
zás képességével. Ezzel ellentétben a trauma következményei a szorongás, kép-
telenség a helyzethez való alkalmazkodásra, sõt egyáltalán, a végiggondolására.
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Ferenczi szerint az egyetlen alkalmazkodási lehetõség az én lerombolása,
egy „biztonsági szelep” létrehozása. Ez megkönnyebbülést hozhat a szorongás-
ra – egy olyan módszer, amivel inkább csendben szenvedünk. Elõször a gondo-
latokat, a tudatosságot, a mentális összefüggõséget kell elpusztítani. A szétsza-
kított elme látszólag kiküszöbölte a lelki fájdalmat.

Vajon Haiku zavarodott tudatállapota azért következett be, mert túl sokat
akart tudni – és tudása aztán elárasztotta – szülei szexualitásáról? Winnicott
szerint, ha a szükséges anyai szeretet hiányzik, és átmeneti tér nem létezik, ak-
kor a gyerek a gondolkodásával fogja pótolni az anyai gondoskodást, feltéve,
ha megfelelõ szellemi képességekkel rendelkezik. A gyerek azzal kényezteti
magát, hogy megért dolgokat, sõt túl sok mindent megért. Megtanul élni a leg-
fontosabb anyai gondoskodások nélkül is – amik a megbízhatóság, és az alkal-
mazkodás az alapvetõ szükségletekhez. Winnicott ezt az értelmes agy „kizsák-
mányolásának” tartja. A „túl sok minden megértésének” ténye (Ferenczi „bölcs
csecsemõje”?) eszköz az elhagyatottság leplezésére. Emellett azonban óriási a
veszélye annak, hogy az intelligencia és a megértés összeomlik a szellemi ká-
osz és a szétesett személyiség állapotába.

A gyakorlatban a részleges összeomlás jelenségével a kényszeres szervezõ-
désnél találkozhatunk, amikor állandóan a szétesés veszélye fenyegeti a sze-
mélyiséget. Bár a gondolkodás a személyiség alkotó- és képzelõerejének része,
könnyen válhat a személyiség egyensúlyának fenntartásához szükséges védeke-
zõ eszközzé, célja pedig az õsi szorongásokkal, káosztól és széteséstõl, elhagya-
tástól (vagy ezek emlékétõl) való félelemmel szembeni védekezés.

Elõfordult, hogy Haiku teljesen összetörve érkezett az ülésre, sírt, és azt
sem tudta, miért. Úgy érezte, nem találja a szavakat, nem tud beszélni. Beszélt
arról, hogy elképzelte, hogy eltûnik, hogy egyszerre akar mindenhol és sehol
sem lenni. Voltak erõteljes vágyfantáziái a világ megmentésérõl is, úgy érezte,
minden rajta múlik, és ez a felelõsség felizgatta és meg is ijesztette egyszerre.
Mindemellett képtelen volt kapcsolatot teremteni emberekkel, mert attól félt,
a gonoszt szimatolják benne.

Bár nem szándékozom részletekbe menõen leírni Haiku terápiáját, mégis
szeretném röviden ismertetni a két év együttmunkálkodás alatt felmerült tu-
dattalan anyagot. Az elsõ dolog, ami megjelent, az apja iránti haragja volt, úgy
mutatta be õt, mint egy figyelmetlen, goromba, durva férfit, aki nem tudja
megszerettetni magát az anyjával. Saját magát anyja védelmezõjeként látta,
miközben apjának hazudott az iránta érzett érzéseirõl – nem volt képes beval-
lani haragját. Ezek az érzések késõbb lecsöndesedtek, és egyfajta sajnálattá
változtak át (az apa iránt). Elfogadta, hogy együtt dolgozzanak az elsõ közép-
iskolai év utáni nyári szünetben, és voltak pillanatok, amikor úgy érezte, most
már képes vele hitelesen beszélgetni.

Amikor Haiku elõször kezdett beszélni az anyjáról (aki eddig érinthetetlen
volt), szimbiotikus szavakat használt kapcsolatuk leírására, például, hogy tud
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olvasni a gondolataiban, hogy az anyjának szüksége van rá, hogy megvédje õt,
hiszen olyan sebezhetõ. Fokozatosan egyre kritikusabbá vált az anyjával szem-
ben – emlékezett, valójában milyen keveset törõdött vele az anyja, mikor még
kicsi gyerek volt. Mindig dajkák voltak körülötte, sõt volt olyan is, aki rosszul
bánt vele. Volt egy indiai lány, aki mindig megosztotta a kislánnyal a szexuális
élményeit, pl. hogy hátulról hatoltak belé, vagy szájjal elégítették ki. Ez a daj-
ka szintén hozzájárult Haiku szégyenéhez a testével kapcsolatban: egy szõrös
mellû nõrõl mesélt neki, ez pedig olyan mértékig megrémítette a kislányt, hogy
mikor elkezdett nõni a melle, minden látható szõrt kitépdesett (amitõl persze
még jobban nõni kezdett a szõrzet). Azt is mondta neki, hogy rossz szagú, mi-
után egy apjától kölcsönvett pólót viselt. A dajka szerint a testszagot bizonyos
körülmények között „elkapjuk” valakitõl.

Bár Haiku ritkán említette nõvérét (számomra egykének tûnt), ragaszko-
dott a tényhez, hogy anyját csak õ foglalkoztatta, hogy kiképezze õt hegedû-
mûvésszé, míg Haikuval nem törõdött, neki dajkák és szomszédok között
kellett töltenie az idejét. Ezt a témát sosem dolgozta fel igazán, és néha meg-
kérdezi magától, vajon miért olyan nehéz a nõvérérõl beszélnie? Az anyáról
szóló idõszak tele volt álmokkal is, pl. az emberek babákká változtak, ahogy
közeledett hozzájuk, vagy az anyjával szeretkezett az ágyban (ez visszatérõ
álom volt).

Azután újszerû helyzetekben kezdte felfedezni az anyját, ezen sokszor meg
is lepõdött: például elkísérte õt ázsiai szülõföldjére, és bár nem értette a nyel-
vet, látta, hogy anyjának milyen jó humora van, mennyire meg tudja nevettet-
ni az embereket, és milyen könnyedén teszi ezt. Egy másik út alkalmával lehe-
tõsége volt az anyját mint szakképzett, hozzáértõ személyt látni, akit munka-
társai megbecsülnek. Talán mégsem olyan gyámoltalan, mint ahogy gondolta,
és talán nincs is szüksége Haiku védelmére! Haiku tudta, hogy az anyja izgul
miatta, nem értette, miért van szüksége pszichoterápiára. Az apja attól félt,
hogy lánya öngyilkosságot követ el.

Azt mondta, lehangoltnak érzi magát, és egyre inkább rettegett az emberek-
kel való találkozástól. Nagy kerülõutat tett meg, csak hogy ne találkozzon az-
zal a gyerekkori barátnõjével, akivel a szülei hálószobájában kutakodtak. Ha
valaki meglátogatta õt otthon, egy percre sem hagyta el a szobáját, mert meg
volt gyõzõdve róla, hogy megtalálják a naplóját, titkos leveleit stb. A másik
kényszergondolata a csábítással kapcsolatban lépett fel – ha egy férfi vagy nõ
vonzódott hozzá, máris piszkosnak és romlottnak érezte magát, mintha valami
ledér nõ lenne (Jezabel…).

Ez alatt az idõszak alatt történt, hogy Haiku elhatározta, beszélnie kell sze-
xuális kíváncsiságáról és erõteljes szexuális aktivitásáról, amely egész gyermek-
korát végigkísérte – kezdte végre összekapcsolni ezt a bûntudatával és gyötrõ
érzéseivel. Azt is felismerte, hogy a szülei szexuális életével való túlzott foglal-
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kozás akadályozta az õ saját fejlõdését. A szexre egy túlterhelt gyerek szemé-
vel nézett, nem egy fiatal, vágyakozó lányként. Nem tudta felfogni, hogy a szü-
lei hálószobájában talált pornóanyagok hogyan férhetnek össze az anyja prûd
felfogásával, például azzal, hogy sokszor rákiabált a férjére, hogy öltözzön fel,
ha hallotta, hogy a lányok közelednek a lépcsõn. Szülei szexuális életét kezdte
tárgyilagosan szemlélni, és elkezdett a saját „nyelvén” beszélni róla.

A tanulás is könnyebben ment most már neki, tudta összpontosítani a figyel-
mét az olvasmányaira. 1997 júliusában bejelentette, hogy Amerikába megy ta-
nulni, és abbahagyta a terápiás üléseket. Mint a legtöbb dologról beszélve,
amivel foglalkoztunk az ülések alatt, most is olyan bizonytalan és halk volt,
hogy mindig az a furcsa érzésem volt, mintha tudná is meg nem is, hogy mit
akar. Ugyanígy csöngetett – nagyon halkan, mindig fülelnem kellett, vajon
tényleg szólt-e a csengõ. Aztán olyan halkan tipegett be a dolgozószobámba,
hogy az az érzésem volt, felhõkön jár. Gyakran képzeltem azt, hogy úgy tud
tárgyak között átsiklani, hogy egy madártollat vagy egy porszemet sem mozdí-
tana el a helyérõl.

Októberben felhívott, hogy újra el szeretné kezdeni a terápiát. New York-
ban tanult, és nehezen feldolgozható és érdekes tapasztalatokat szerzett. Leg-
fõképp arról beszélt, milyen elveszettnek érezte magát, hogy nem tudott iga-
zán hasznot húzni New Yorkból, az a benyomása volt, hogy nem látott semmit,
mert teljesen üres volt belül. Angol nyelvet tanult, de egy nap francia barátai-
val találkozott, és mikor franciául szólították meg, nagyon megrendült, és ide-
ges lett. Nem értette, miért. Mikor visszatért, a szülei házába költözött vissza.

Október óta, úgy érzi, jelentõs változásokon ment keresztül: elõször is már
nem érzi felelõsnek magát a szülei kapcsolatáért, sem a veszekedéseikért. Egy
este mindenki mogorván ült az asztalnál vacsora közben, õ úgy döntött, inkább
hamarabb befejezi a vacsorát, és felmegy tanulni a szobájába. Ez volt az elsõ
alkalom, amikor képes volt függetlennek érezni magát: „Az anyám problémái
nem az enyémek, végül is õ akart férjhez menni az apámhoz, nem én!”

A velem való kapcsolata is láthatóan változik: ha nem jön el egy alkalom-
mal, nem érez bûntudatot, hanem tisztán elmagyarázza, hogy nem tud jönni,
vagy nem akar, mert más dolga van. Ez fel is tûnik neki, elmondja, hogy mos-
tanában nehezére esik jönni a terápiába. „Van valami, amin nem akarok gon-
dolkodni?”

Egy utóbbi ülésen azzal kezdte, hogy milyen aktívvá vált, hogy már nem ke-
rüli el az embereket, és már a csábítás kérdése sem okoz gondot számára. „Ha
valaki vonzódik hozzám, már nem érzem bûnösnek magam – ez az õ választá-
suk, és én szabadon választhatok.”

Ugyanezen az ülésen el tudta mondani, hogy négy hónapon belül befejezi a
jogosítvány megszerzését, és 1999 szeptemberétõl Angliában szeretne tanulni
– ez egyfajta végsõ határidõ számára. Megjegyzem magamnak, hogy ez az elsõ
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alkalom, hogy tiszta, érthetõ információt kapok arról, mivel is foglalkozik. Az-
tán azzal folytatja, hogy részletesen elmeséli, hogyan dolgozik analfabéta fel-
nõttekkel (erre ezelõtt soha nem volt képes). Beszél arról, hogy az intézet
egyik szervezetében milyen aktív szerepet vállalt, hogy jobbá tegyék a munkát:
„Én mondtam nekik, hogy figyelembe kéne venniük az intézet múltját, külön-
ben nem tudnak új, mûködõ dolgokat létrehozni.” Elõször nem akart igazán
errõl beszélni, hiszen ez nem része az analízisnek. Mikor azt mondtam, azért
ebben van valami, elkezdett figyelni magára, halkan felnevetett, és azt mond-
ta: „ez pontosan az, amit én itt csinálok – emlékezem, és közben valami újat
építek… és ez az írás és olvasás tanulásáról szól…”

Más témák is felmerültek ezen a gazdag ülésen: például azzal indokolja,
hogy nem akar járni az ülésekre, hogy most végre learatja a velem való munka
hasznait, és képes aktív életet élni. „Mindig csinálok valamit!” Az ülésekre já-
rás gondolkodást jelent, az pedig a múltban nagyon fájdalmas volt, kényszeres
gondolkodást jelentett, ezt Haiku el akarja kerülni. Az asszociatív gondolko-
dás azonban más, talán éppen ez az, amit most csinálunk…

Összefoglaló megjegyzések

„Ha egy éretlen gyerekre felnõtt szerelmet kényszerítenek, az elkerülhetet-
lenül traumatikus hatásokat fog okozni, bûntudatot és szégyenérzést kelt.” –
Haiku esete szépen bemutatja, hogy az ilyen „felnõtt szerelem – felnõtt szexu-
alitás” hogyan rontja meg a kisgyereket, azáltal, hogy szellemi erejét arra össz-
pontosítja, vajon honnan jönnek a kisbabák – ami minden gyerek alapvetõ kí-
váncsiságát jelképezi. Haiku szülei valószínûleg nem voltak tisztában azzal, kis-
lányuk milyen szenvedélyesen kutakodik, amit eredetileg az õ veszekedéseik
indítottak el a gyerekben. Képtelenek voltak megteremteni számára a bizton-
ságos „átmeneti teret”, ahol ez a kíváncsiság könnyen kielégíthetõ lett volna,
és a megfelelõ gondolkodási folyamatok fejlõdése indulhatott volna el.

Az utolsó ülésen Haiku a következõket mesélte el: az elõzõ alkalom után
(fentebb részleteztük) olyan jól érezte magát, hogy elment egy kávézóba, és
egy apja korabeli férfival beszélgetésbe elegyedett, aki történetesen egy filozó-
fiaprofesszor (vö. anyai nagyapa!) volt. Elkezdtek beszélgetni, a férfi pedig
odaadta neki egy épp akkor befejezett írását. Bár nagyon egyszerû szöveg volt,
próbálkozásai ellenére mégsem tudta elolvasni, mintha olyan zavarodott álla-
potban lett volna, amikor nem tud észlelni és érezni semmit. Ahogyan errõl be-
szélt, sírni kezdett. „Miért van az, hogy néha egy üvegfal van köztem és mások
között, vagy egy szöveg, egy könyv és énköztem, és képtelen vagyok érezni,
gondolkodni, mintha börtönben lennék?” Miért volt olyan erõs hatással ez a
férfi rá? Mitõl lett hirtelen olyan passzív és kicsi, mikor a férfi elárulta, hogy õ
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filozófiaprofesszor? Végül is az õ projekciói hozzá tartoznak, nem Haikuhoz.
Hiszen a lány is egy személy…

Az ezelõtti alkalommal újra részletesen elmesélte, hogyan történt, amikor
az erõszakos arab fiatalemberrel találkozott. Utána jobban érezte magát.
Azonban a filozófiaprofesszorral való találkozást is erõszakosnak élte meg, hi-
szen tétlenné vált, nem tudott beszélni, gondolkodni, érteni (zavarodottság).
Együtt rájöttünk, hogy a felnõttek nyelve (könyvek, gondolatok, a filozófus
szövege) egyenértékû lehet a felnõtt szexualitással (titokzatos pornóújságok,
képek, könyvek), amit gyerekkorában annyira meg akart érteni, de nem sike-
rült. Újra szembe kellett néznie a felnõttek nyelvével, amit õ a szexualitással
kapcsolt össze.

Az analízis is átmeneti térként szolgál – ahol a tudattalan tartalmak megje-
lenhetnek (sokszor elsõ alkalommal), a tér új formában tartalmazza ezeket a
„tudattalan tárgyakat”. Ez a tér ellenpontként szolgál a hasított lelki térhez ké-
pest, amit a páciens már belsõvé tett és elzárt a lelke többi részétõl. Amikor az
analitikus segítségével ez a terület megnyílik, a megkülönböztetés munkája el-
kezdõdhet. A páciens elkezdhet gondolkodni, megkülönböztetni a különbözõ
részeket, azt, hogy melyek voltak az agresszorral való azonosulás eredményei,
és melyek a sajátjai.

A hasított részekkel való ilyenfajta munka, a szétszakadt részek egybeol-
vasztása egyfajta „anyagcsere”, feldolgozás, elaboráció, ez pedig asszociatív
gondolkodást igényel. Mint a játékban, ez a mûvelet magába foglalja az elõre
és hátra mozgást a „Nekeresdország” és az analitikus tér között – az „akkor”
és a „most” között.

Ha egy biztonságos helyen felelevenítjük a traumatikus élményeket, egy
megbízható terapeuta segítségével, akkor lehetõvé válik az érzelmek újrabe-
fektetése, a kényszeres gondolatok átformálása asszociatív (alkotó) gondolko-
dásba. Ez a folyamat olyan, mintha valaki újra visszaszerezné a saját „nyelvét”,
azzal, hogy értelmet nyer a hasított tapasztalata. Nagyon nagy figyelmet kell
fordítanunk a páciensre, hogy képes legyen valódi átjáróként használni az ana-
litikus teret, hogy átjárhasson a hasadt lelki tér és a jelenlegi élete között, vagy-
is a traumatizált gyerek és a jelenlegi felnõtt között. Az analitikus elméleti ke-
retei, értelmezései nem szabad, hogy megismételjék a felnõttek és a gyerekek
közötti nyelvzavart – ahogy azt Haiku esetében is láthattuk, a felnõtt nyelv, a
szófordulatok könnyen átértékelõdnek az erõszakos felnõtt szexualitássá, amit
a kisgyerek tapasztalt meg.

Ebben a cikkben megpróbáltam egy napjainkban elõforduló eseten keresz-
tül bemutatni Ferenczi elméletét a felnõttek és a gyerekek közötti nyelvzavar-
ról. Egészen pontosan azt akartam kifejezni, hogy az ártatlan, gyengédséget
keresõ gyereket nem szükségszerûen csak a valós szexuális visszaélés
traumatizálhatja. Ha figyelembe vesszük a kisgyerek tudattalan hajtóerõit –
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amelyek szexuális kíváncsiságként jelennek meg –, és a biztonságos kiélésükre
való igényt, akkor a gyereket ugyanúgy traumatizálja, ha az õsjelenet (vagy az
azzal egyenértékû jelenetek, a szenvedélyes veszekedés, verekedés) szemtanú-
ja lesz, mint ha fizikai visszaélésben van része. Ez a feltevés klinikai gyakorla-
tomból származik, különösen huszonéves lányok eseteibõl – Haiku egy a sok
eset közül. Bár látszólag fontos dolgokban sikeresek – megjelenésben, intelli-
genciában, szakmai életben stb. –, ezek a fiatal lányok még mindig szüleik éle-
tével (leginkább szexualitásával) vannak elfoglalva, ez pedig veszélyezteti saját
szexuális tapasztalataikat.

Véleményem szerint a mai pszichoanalízisnek fel kell térképeznie, hogy az
egyre bonyolultabbá váló „csábítás” hogyan fejti ki hatását a tudattalanra, és
milyen lelki folyamatokat eredményez. Tudjuk, hogy ha valóban megtörténik a
gyerekkel való szexuális visszaélés, annak végzetes következményei vannak, de
emellett azt is tudjuk, hogy az errõl való képzelõdés, miközben valójában nem
történik semmi, szintén létezik. Amit fel kell fedeznünk (és ebben az értelem-
ben Ferenczi nyelvzavar-tanulmánya nagyon is modern), az a szexuális csábí-
tás és visszaélés hatásai a gyerekre; az,  hogy miként befolyásolják ezek a ha-
tások a lelki életet, és késõbb a fiatal felnõttek valós életét. Végül a kérdés az,
hogyan tudunk mi, analitikusok a legjobban dolgozni ezekkel a páciensekkel,
elkerülve a nyelvzavar révén történõ visszaélést.

Székely Zsófia fordítása


