
1 A tanulmány a metaforikus elméletképzésre vonatkozó részletei és az esetelemzés
több ponton követik „A francia pszichoanalízis poétikus arca” címû cikk (Erdélyi,
2008) szövegét
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TUDOMÁNY ÉS MÛVÉSZET KÖLCSÖNHATÁSA
A FRANCIA PSZICHOANALÍZISBEN

Metaforikus elméletek1

Erdélyi Ildikó

A francia racionalizmus hagyományai

Freud pszichoanalízise csak az 1920-as évek derekán jutott el Francia-
országba, mert a hazai hagyományokon alapuló francia eszmerendszer-
hez az új szellemi irányzatok nehezen voltak illeszthetõk. A francia
karteziánizmus olyan gondolkodási hagyományokat, olyan közös
szellemi múltat hordozott, amelynek képviselõi a kívülrõl jövõ és a
ráción túlmutató irányzatokkal szemben jelentõs ellenállást tanúsítot-
tak. Jean-Paul Sartre szavai világosan kifejezik elutasításának fõ okát a
pszichoanalízissel szemben: „Azért utasítottam el Freudot, mert francia
voltam, … elmondhatom, hogy képtelen voltam megérteni õt, mert
olyan francia voltam, akit átitatott a racionalizmus, akit a kartéziánus
hagyományok tápláltak, akit mélyen sokkolt a tudattalan gondolata”
(Jaccard, in: Scheidhauer, 1985,14.).

A pszichológia fejlõdése Jean-Martin Charcot munkássága nyomában
kezdõdött el, amikor Claude Bernard átöröklés tanának uralma hanyat-
lani kezdett. A filozófiáról ebben az idõben választották le a pszichológi-
át, és a Fiziológiai Pszichológia Társaságának megalapításával (1889)
önálló tudománnyá minõsítették. Ezekben az években jelent meg az
Année Psychologique címû folyóirat is (1895), amelynek megalapítója
Alfred Binet volt. A társadalomtudományokban Hippolyte Taine szelle-
mi örökösei, a pszichiátriában pedig Charcot tanítványai juthattak csu-
pán tudományosan elismert pozíciókhoz. Mind ebbõl következik, hogy
a pszichoanalízis csakis francia szellemi közvetítéssel érhetett el a francia
közönséghez. Az elsõ közvetítõ, aki a késõbbiek folyamán is kitartott
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2 Pszichológiai automatizmus, tudatalatti, elfojtás. Mûvei: Pszichológiai automatiz-
mus (1889), A hisztériák mentális állapota (1893).

3 Az automatikus írásmódot felfedezését Janet-nak tulajdonították, holott az
William James találmánya volt.

Freud tanai mellett, Angelo Hesnard volt, aki pszichiáter- társszerzõje
annak a könyvnek, amely elsõként interpretálta Freud mûveit Francia-
országban (Régis, E., Hesnard, A.: A neurózisok és a pszichózisok pszi-
choanalízise, 1914). A pszichoanalízis szellemi közvetítõi a francia
pszichiátria- és pszichológia felõl – Hesnard-t leszámítva –, paradox
módon éppen azok voltak, akik leginkább támadták Freudot, így elsõ-
sorban Pierre Janet. Módszerét „pszicho-analízisnek” nevezte, és legfõbb
törekvése arra irányult, hogy bebizonyítsa, a pszichoanalízis feltalálója õ
maga volt. A francia olvasóközönség elõször Janet fogalmaival2 ismer-
kedett meg, amelyek kezdetben elnevezésük miatt összemosódtak Freud
pszichoanalízisének fogalomrendszerével.

A freudi pszichoanalízis leghatékonyabb közvetítõjének azonban
mégsem a tudomány, hanem sokkal inkább a szürrealista költészet
tekinthetõ. A szürrealizmus ugyanis francia születésû mûvészeti moz-
galom volt, és orvos-költõ képviselõi, miközben költészetbe öltöztették
az orvosi tanokat, a francia kultúrába ágyazták be a pszichoanalízist.

Tanulmányomban a francia pszichoanalízis kialakulásának azokat a
fordulópontjait kívánom bemutatni, amelyek láthatóvá teszik elõször a
pszichoanalízis és a költészet, majd Jacques Lacan és a „freudi mû”,
valamint Lacan és a modern nyelvészet találkozását. A tudomány és
mûvészet kölcsönhatásain keresztül szándékozom megragadni a
metaforikus elméletképzés kialakulásának és hagyománnyá válásának
egyes mozzanatait, és követni a hagyomány továbbélését Françoise
Dolto, Didier Anzieu és André Green egy-egy pszichoanalitikus elmé-
lete tükrében. A metaforikus gondolkodásmód alkalmazását egy saját
analitikus eset részleteinek elemzésével illusztrálom.

A szürrealizmus mint a tudattalan kalandja

Az elsõ nagy fordulatot a francia pszichoanalízis a szürrealista mozga-
lomnak köszönhette. A kezdetet az 1919-bõl származó Champs
magnétiques (Mágneses mezõk) címû alkotás jelezte, amelynek szöve-
gét André Breton és Philippe Soupault közösen írták. A szerzõk az
automatikus írásmódot3 alkalmazva írták meg szövegüket és a
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4 A témáról lásd J. Mitchell, Psychoanalysis and feminism. Harmondsworth, 1974,
idézi: Csabai, i.m., 177.

Littérature címû folyóiratban publikálták 1920-ban (Breton, Soupault,
1920). A szürrealista írók közé ebben az idõben olyan neves írók tar-
toztak, mint Louis Aragon, André Breton, René Crevel, Robert Desnos,
Paul Eluard és Philippe Soupault. A szürrealizmus kiáltványa 1924-ben
született meg Breton tollából, aki szövegében több ízben is hivatkozott
Freudra. „A fényt Freud felfedezéseinek köszönhetjük”, írja, majd
Freud álomértelmezését tárgyalva megjegyezi, hogy õ maga az álomrej-
telmeken keresztül indul a nagy Rejtelem meghódítására, amelynek
„sugalmai” ébrenléti állapotban többek között a nyelvbotlásban jelent-
keznek. Az automatikus írásmód ötletét szintén Freudtól eredezteti,
minthogy arra Freud vizsgálati eljárásának gyakorlása közben talált rá,
amikor a háború alatt betegei „monologizálásait” hallgatva rájött, hogy
a monológok a betegek „kimondott gondolatait” tartalmazzák. Úgy
véli, az automatikus írásmód alkalmazásával juthat el a költõ a „kimon-
dott gondolathoz”, és a képzettársítással érhet el a lélek mélyén rejtezõ
anyaghoz (Breton, 1924, in: Bajomi Lázár, 1968, 149-178). A szürrea-
lista költõk az automatikus írásmód felhasználásával kívántak a nagy
Rejtelemhez, azaz a tudattalan dimenziójához eljutni, és beemelni azt
alkotásaikba.

Mûvészet és orvoslás szövetsége

Jóllehet Charcot a hisztériát organikus eredetûnek vélte, sejtette a lelki
komponensek-, sõt a szexualitás szerepét is a hisztériában (lásd Csabai,
2007, 58; Csabai–Erõs, 1997). A Charcot-tanítvány Joseph Babinski,
aki az organikus eredettel szembeállította a betegség pszichikus ténye-
zõit, Breton pszichiáter-mestere volt. Abban azonban, hogy a 20-as
években a szépirodalom hõsét a hisztériás nõben találja meg, s hogy a
hisztéria mintegy a nõiség „esszenciája” (lásd Borgos, 2007, 42) legyen
a mûvészek számára, Freud hisztériáról szóló esettanulmányai is szere-
pet játszhattak. Freud hisztéria-tanulmányai ugyanis hisztériában szen-
vedõ nõk eseteit tárgyalták.4

André Breton, a szürrealista mozgalom vezéregyéniségeként, egyesí-
teni tudta a mûvészetet és az orvoslás tudományát, mert pszichiáter és
költõ is volt egy személyben. Breton színre lépésével a szürrealista

P_04_Erdelyi_(3).qxd  11/4/2008  9:26 AM  Page 65



Tanulmány 

66

5 A szürrealisták élénken kommentálták a híres bûnesetet, amelynek hõse Violette
Noziere – éjszaka prostituált, nappal minta-serdülõlány –, megmérgezte szüleit. Az
évekig tartó per mozgósította a francia sajtót.

6 Ld. a Thiéry orvos testvérpár Háborodottak (Détraqués) címû színdarabját.

mûvészet hitelt érdemlõen vált a pszichiátria- és a pszichoanalízis isme-
retanyagának közvetítõjévé, és teremtett új irodalmi mûfajt, valamint
új hõst a tudományból eredõ tanokkal. Mindebbõl az látszik kibonta-
kozni, hogy az elsõ fordulatot a francia pszichoanalízis történetében
Freud tanainak szürrealista „átirata” hozta annál is inkább, hogy Freud
a hisztéria kutatása révén elhelyezhetõvé vált a Charcot nyomait
követõ pszichiátriában is.

A hisztériának a szürrealista mûvészek kitüntetett figyelmet szentel-
tek, és „szenvedélyként” értelmezték újjá. Alkotásaikban a szenvedély
az õrület, a téboly szinonimájává vált. A szürrealisták az új hõsnõ mo-
delljét Charcot elsõ hisztériás betegében –Augustine-ben – találták
meg, akinek különös „konvulziv” szépségét számos korabeli rajz is
megörökítette (Roudinesco, 1986, II., 20).

A modern hõsnõ – a hisztéria költõi értelmezése alapján – a szenve-
délyes, a „fenséges”, a „konvulziv” nõ, akinek szépsége rejtett szexuali-
tásából ered, és aki „átjár” a valóságok között. A hõsnõ lehet õrült,
lázadó, homoszexuális, vagy akár bûnözõ is.5

Mûvészek és pszichiáterek érdeklõdésének fókuszába ugyanannak a
jelenségnek a kutatása került: a valóságok közötti „átjárás”. Breton és
Hesnard kapcsolata megerõsítette a pszichiátria részvételét a találko-
zásban. Breton Nadja címû regényét a következõképp ajánlotta a
pszichiáternek: „Hesnard Doktornak, aki szinte az egyetlen volt, aki
hordozta az égve tartott lámpát a szellem romos kastélyaiban”
(Hesnard-Félix, 1974, 84). Ebben az idõszakban az orvos-írók, mint az
„átjárás” szakértõi6 jöttek divatba.

A modern hõsnõ
Nadja

Breton 1928-ban megjelent Nadja címû regényének egyik olvasatában
– a szerzõ implicit szándékának megfelelõen –, egy pszichoanalitikus
kúra elbeszélését követhetjük, amely a hõsnõ (a beteg) és az õt hallgató
elbeszélõ kapcsolatának történetében bontakozik ki.
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Idézzük a regény kezdetét, ami rögtön ráhangolja az olvasót az
automatikus írásmódból és a hipnotikus álom elemeibõl ötvözött
alkotásmódra: „Ki vagyok én? Ha kivételesen egy szólással válaszol-
nék: miért is ne volnék az, végsõ soron, akit „kísértek?” Be kell val-
lanom, hogy az utolsó szó tévútra vezet, amikor megpróbál jóval
különösebb és kevésbé elkerülhetõ, nyugtalanítóbb kapcsolatokat felál-
lítani bizonyos lények és közöttem, mintsem gondoltam. Többet mond,
mint amit akar, még életemben fantom-szerepet játszat velem, s nyil-
vánvalóan utal arra, hogy meg kellett szûnnöm létezni ahhoz, hogy
azzá legyek, aki vagyok” (Breton, 1964, 9). Noha a regény elsõ mon-
datai az elbeszélõ gondolattársításait tartalmazzák, akár hõsnõje szavai
is lehetnének. Elbeszélõt és hõsnõjét ugyanis egyaránt a tudattalan
rejtvényei foglalkoztatják, de míg a narrátor kezelni tudja azokat, a
hõsnõ egész életére „rejtvényfejtõ” marad. Kettejük kapcsolata október
4.-tõl december 26.-ig tart. Az idõtartam napra pontos megjelölése arra
utal, hogy az író kezelési dokumentumnak szánja regényének középsõ
részét. A „dokumentum” mintegy beleékelõdik az elbeszélõ saját belsõ
történéseit és asszociációit megörökítõ feljegyzéseibe, amelyeknek
szövege az elbeszélõ naplójaként is olvasható.

A férfi „kúra-vezetõ”, a történet elbeszélõje, a Lafayette utcában
találkozik Nádjával: „Hirtelen, jóllehet még legalább tíz lépésnyire jár
tõlem az ellenkezõ irányból közeledve, nagyon szegényesen öltözött
fiatal nõt pillantok meg, aki szintén lát engem, vagy már meglátott.
Felemelt fejjel halad a többi járókelõvel ellentétben. Olyan törékeny,
hogy járás közben alig támaszkodik a földhöz. Szinte észrevétlen
mosoly bujkál az arcán. Különös módon kifestve olyan, mint valaki, aki
miután a szeménél elkezdte, nem volt ideje befejezni, de a szeme széle
oly fekete szõke létére. Csak a széle. A szemhéj egyáltalán nincs
kifestve” (Breton, i.m., 72).

Nadja, a bolygó lélek, elmondása szerint, maga választja nevét,
amelyben felfedezni véli az orosz reménység szó kezdetét. Elbeszélõ és
hõsnõje napokon keresztül együtt róják Párizs utcáit, ahol csavargók és
részegek fordulnak utánuk. Az elbeszélõ észreveszi, hogy nem Nadját,
hanem kettõjük együttesét bámulják meg, hogy a hasonlóságuk kelt
feltûnést. Nadja kifejezése szerint azért figyelnek fel rájuk, mert
ugyanaz a láng ég tekintetükben. Végül az elbeszélõ kiszakítja magát a
kapcsolatból, ráébred, hogy a „lét egyszerû dolgai” tekintetében soha
nem értették meg egymást, mert más-más valósághoz tartoznak.
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Néhány hónap múlva az elbeszélõt értesítik, hogy Nadja elmegyógyin-
tézetbe került, és a hír hallatán a narrátor kifejezi megvetését a bete-
geket embertelen eszközökkel kezelõ intézmények iránt.

Nadja „ideális szépség” marad az elbeszélõ szemében, aki késõbb
arról fantáziál, hogy hõsnõje egy másik világból küld üzeneteket szá-
mára. A regény utolsó szavai kifejezik az elbeszélõ hódolatát az õrület-
, a hisztéria szépség-ideálja iránt, ami egyben a szürrealista író mûvészi
„kézjegye” is: „A szépség konvulziv lesz, vagy nem lesz (szépség)”.

A Nadja címû regény elbeszélõje a valóságok között átjáró hõs-
nõjével azonosulva kerül kapcsolatba mind a saját, mind a másik tudat-
talanjával. A projektív identifikáció mûködése ragadható meg elbeszélõ
és hõsnõje kettõsének ábrázolásakor, amikor az érzések egymásra
vetítésének folyamatában egymáshoz hasonlókká válnak.

Breton csak a regény 1962-es kiadásának elõszavában hivatkozik
arra, hogy mûvében a regény „dokumentum”-jellegét kívánta hangsú-
lyozni, amikor a pszichiátriai megfigyelés útján szerzett feljegyzések
stílusát alkalmazta. Megjegyzi, hogy dokumentumoknak szánta a
szövegbe beékelt rajzokat és fényképeket is. A szürrealista rajzokat
Nadja alkotásaiként közli, a Párizs utcáit ábrázoló fényképekkel pedig
az elbeszélõ és hõsnõje találkozásainak színhelyeit illusztrálja.

Aimée

A pszichiátriában a modern hõsnõ Lacan (1932) doktori dolgozatában
tûnik fel. A mû A paranoiás pszichózisról a személyiség összefüggéseiben
címet viseli. A dolgozatban a szerzõ egy Aimée-nek nevezett paranoiás
nõ esetét dolgozza fel szépirodalmi formában. Regényes már az Aimée
név is, és akárha regény volna, úgy kezdõdik az eset is: „193… április
10-én este 8 órakor Madame Z…, a párizsi közönség egyik kedvenc
színésznõje megérkezett a színházba, ahol ezen az estén fellépése volt.
A színészbejárónál ismeretlen nõ lépett hozzá, és megszólította: Ön
Madame Z...? A kérdést feltevõ asszony öltözete kifogástalan volt,
kabátgallérját és mandzsettáját szõrme fedte, kesztyûs kezében táskát
tartott. Hangja tónusában semmi sem keltette fel a színésznõ gyanúját,
amikor az ismeretlen kérdezõ hozzá fordult. Minthogy a színésznõ
megszokta a rajongása tárgyához mohón közeledõ közönség hódolatát,
igenlõen válaszolt, és sietett volna befelé, amikor az ismeretlen, a
színésznõ elmondása szerint, hirtelen változáson ment keresztül,
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7 A regény önéletrajzi elemeket tartalmazó „Hamupipõke”-történetében a betel-
jesült vágy jut kifejezésre.

táskájából nyitott pengéjû kést rántott elõ, és gyûlölettõl égõ tekintet-
tel emelte kezét a másikra ” (Lacan, 1980, 9).

Lacan esettanulmányának adatai egyrészt a beteggel egy éven ke-
resztül folytatott tényfeltáró beszélgetésekbõl, másrészt a beteg regé-
nyeknek szánt írásaiból származnak. Az Aimée nevet Lacan páciense
egyik regényében fedezte fel, és átszármaztatta írójára, azaz bete-
gére.7

Az esettörténet a következõ: Aimée 38 éves; falusi család ötödik
gyermekeként született, és ugyanazt a nevet kapta, mint az elsõszülött
lány, aki otthon a tûzhely közelében megégett, és belehalt sérüléseibe.
Szülei iskoláztatták, de tanulmányait abbahagyta, és postai alkalmazott-
ként vállalt munkát egy vidéki postahivatalban. Regényeket olvasott, és
arról fantáziált, hogy Párizsban él majd híres emberek körében, ugyan-
akkor azonban férjhez ment egyik munkatársához. Terhességei alatt
zavart állapotba került, elsõ gyermeke holtan született, a második élõ
gyermekét pedig, hol agyon kényeztette, hol meg elfelejtett gondos-
kodni róla. Második gyermeke születésével megismétlõdni látszott saját
története: egy másik helyett jött a világra. A szülést követõen fantázia-
élete elhatalmasodott rajta, és korabeli híres írónõkkel és színésznõkkel
hozta összefüggésbe magát. Egy újságban talált rá annak a színésznõnek
a nevére, akinek szavait magára vonatkoztatta, és azt képzelte, hogy a
színésznõ õt üldözi. Vásárolt egy kést, és Párizsba utazott (Lacan, 1980,
Roudinesco, 1993, 56-70). A dolgozat fent idézett részlete a folytatást,
a beteg gyilkossági kísérletét mutatja be.

Noha regényes fordulatokkal élt, Lacan elsõsorban mégis saját para-
noia-elméletét kívánta kifejteni tanulmányában. Freudot követte,
amikor a paranoiát a pszichózisok közé sorolta, és a személyiség
egészét érintõ betegségként tárgyalta. A francia pszichiátriai iskola
hagyományai mellett megjelentek dolgozatában a fenomenológiai
pszichiátriából kölcsönzött fogalmak is. A tudományos mûvek mellett
azonban a szürrealista mûvész, Salvador Dalí, hatása sem mellõzhetõ.
Lacan dolgozata írása közben ugyanis felkereste Dalít, hogy megbeszél-
je vele elgondolásait a paranoiáról, miután elolvasta a mûvész A
megrodhadt szamár (L’ane pourri, 1930) címû cikkét. Dalí a paranoiás
tébolyban a realitás egyik lehetséges interpretációját fedezte fel, ami
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8 Lacan 1932-ben kezdi meg analízisét R. Loewensteinnel, egy évvel doktori
értekezése megvédése után.

által a paranoia logikus alkotó aktivitásnak tekinthetõ (Roudinesco,
1993, 55).

Jóllehet paranoia-elméletében Lacan hivatkozik tudós felmenõire, a
munka kompozíciója mégis nagyon „lacani”, mert saját képére gyúrja,
és kénye-kedve szerint használja a tudósoktól és mûvészektõl kölcsön-
zött ötleteket, gondolatokat. Lacan az alanyt tudatos és tudattalan
reprezentációk összegezõdésének írja le munkájában, következéskép-
pen klinikai esetében összefüggéseket keres a betegség és a beteg
konkrét története és szociális miliõje között. Gyógymódként a pszicho-
terápiát, de fõleg a pszichoanalízist javasolja.8

Lacan regénybe illõ drámai történetszövéssel vezeti be a tudattalan
fogalmát a francia klinikai esettanulmányba. Nem tekinthetõ véletlen-
nek, hogy Aimée esetének egyes mozzanatai mintegy rárímelnek Emma
Bovary történetére.

Noha már Freud eseteinek szövegében is felfedezhetõ a szépirodal-
mi inspiráció, például a Katharina-tanulmányban (Csabai, i.m., 70.), a
kölcsönhatás költészet és tudomány között francia szerzõk mûveiben
bontakozik ki. Megtalálják egymást pszichoanalízis és költészet mind
Breton regényében, mind Lacan tanulmányában. Breton regényében
kezeléstörténet rejtõzik, Lacan tudományos dolgozatnak szánt mûve
pedig el sem rejti az irodalmi alkotás igényét. A különbözõ célból
készült két mû mindegyike a tudattalant ragadja meg, s mindkét szerzõ
él – noha különbözõ mértékben –, a költészet eszközeivel.

Lacan pszichoanalízise 
mint az elméletalkotás kalandja

A francia analitikusok elsõ generációjához a pszichoanalízis a szürreal-
izmus közvetítésén keresztül jutott el, a második nemzedék tagjai
számára a fõ közvetítõ Jacques Lacan volt. A szürrealista költészet felõl
érkezett, maga is írt és publikált verseket a szürrealista kör tagjaként
(Erõs, 2001, 243). A költészettõl megörökölt nyelv a modern nyelvé-
szet eredményeivel értelmezve a késõbbiek folyamán kitüntetett
szerepet kapott mûveiben. Fenomenológiai indíttatású nyelvfilozófiai
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alapokon értelmezte a szubjektum keletkezését, amikor úgy vélte, az
újszülött „beleszületik” a nyelvbe, de a nyelv mindig a külvilág, a másik
nyelve marad, tehát a szubjektum mindig csak a másik vágya tükrében
képes önmagát megfogalmazni (Mitchell, 1996). Személyesen Lacan
soha nem találkozott Freuddal, de a freudi mû arra sarkallta, hogy saját
„Freud-olvasatával” új teóriákat hozzon létre, amelyekbe költõ mód-
jára nyelvi „találmányok” formájában ülteti át a nyelvészet fogalmait.
Ferdinand de Saussure-tõl (1916) vette át a jel elméletét, és Roman
Jakobson (1963) nyomán talált rá a metafora és a metonímia alkalmaz-
hatóságára a pszichoanalízisben. Jakobson Freud Álomfejtésében
fedezte fel az álommunka során létrejövõ metafora- és a metonímia-
képzõdés folyamatait, és Lacan ettõl kezdve a sûrítést metaforaként, a
helyettesítést pedig metonímiaként kezdte kezelni (Roudinesco, 1986,
II, 319). Mindezeken túlmenõen Lacan elméletet konstruáló eszközzé
is avatta a metaforát, mivel a metafora, akárcsak az álom, vagy a költõi
kép, alkalmas arra, hogy nyelvi formában egyszerre fejezze ki egy-egy
intrapszichikus történés tudatos és tudattalan elemeit.

A 60-as évek strukturalista mozgalmában, amely mozgalomhoz
többek között Michel Foucault, Roland Barthes és Jacques Derrida is
csatlakoztak, a nyelvészet és a pszichoanalízis összefüggéseinek vizs-
gálata kitûntetett figyelembe részesült. Lacan helyet vívott ki magának
a mozgalomban, és pszichoanalízise ekkor strukturalista értelmezések-
kel színezõdött.

Metaforákba foglalt elméletek

A szürrealista írókat a hisztériában elsõsorban a test „színháza”
(McDougall, 1989), a tudattalan testi megjelenése bûvölte el. Lacan a
testnek szerepet a tükör-stádiumtól-, illetve a nyelv elsajátításától
kezdve tulajdonított elméleteiben (Csabai, Erõs, 2002, 57). Foucault
(1990) a testet olyan „szövegként” kezelte, amelyrõl „leolvashatók” a
társadalmi hatalom testre „íródott” diskurzusai. Francia pszichoanali-
tikus elméletalkotók munkáiban a test szerepe aktualizálódott, amikor
a szerzõk a testbe „íródott” korai élmény-nyomok megfejtéséhez kíván-
ták elérni. A korai élmény- nyomok megfejtése metaforákon keresztül
vált „megfoghatóvá” számukra.

A „tükör-stádium”-, vagy az „apa-neve” metaforáival, amelyek a
tudattalan mûködését már-már jelenetekként közvetítik, Lacan egy, a
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tudományokból és költészetbõl egyaránt táplálkozó, elméletalkotási
mintát hozott létre. Ez a minta a francia analitikus elméletekben máig
felismerhetõ. Az elméletképzésnek ezt a módját látjuk kibontakozni
többek között Françoise Dolto, Didier Anzieu, André Green, Serge
Lebovici és Nicolas Abraham metaforikus teóriáiban.

A következõkben azoknak az analitikus szerzõknek elméleti kon-
strukcióit rajzolom fel, akik – a nemzetközi kutatásokkal egy idõben –,
a korai anya-gyermek kapcsolatot ragadták meg a metafora eszközével,
és akik a magyar nyelvû szakirodalomban eddig kevés figyelmet kap-
tak. Dolto, Anzieu és Green egy-egy elméletét ismertetem, hogy a
metafora elmélet-szervezõ szerepét bemutassam.

Françoise Dolto: A tudattalan testkép
(L’image inconsciente du corps)

Dolto, aki kapcsolatban állt Lacannal, és bejáratos volt a lacanista ana-
litikusok köreibe, önmagát nem tekintette Lacan-tanítványnak, de a
lacani mû egyes elemeit maga is felhasználta munkáiban. Dolto elsõ-
sorban gyermekanalitikus volt, és elméleti elgondolásainak fõ forrását
a gyermekekkel végzett terápiás munka képezte. Gyermekanalízisei
során rendkívüli találékonysággal jutott megoldásokhoz, mert „testük
nyelvén” szólt a gyermekekhez, gyermek-nyelven tette hozzáférhetõvé
számukra tudattalan vágyaikat. Például a keze használatát fóbiásan el-
kerülõ kislánynak a következõ javaslatot tette: „elveheted a kéz-szájad-
dal” (az ételt) (lásd Barral, 1999, 166). Gyermekanalízisekben nyert
tapasztalatai alapján alkotta meg a korai anya – gyermek kapcsolat egy
sajátos elméletét, amelyet tudattalan testképnek nevezett el. Míg
Lacant a „tükör-stádium” korszaka és az „apa neve” metaforával jelölt
ödipális fejlõdési szakasz érdekelte, Dolto-t azok a történések
foglalkozatták, amelyek korábbi idõben játszódnak le, és amelyekben a
tükör maga az anya (Guillerault, 1999, 87). Ebben a gondolatmenet-
ben válik érthetõvé a tudattalan testkép Dolto-i koncepciója, amely –
historizációs aspektusból –, „archaikus” testképként értelmezhetõ. Ez a
testkép az anya és gyermeke közötti interakciók, tükrözések közepette,
kettejük megosztott tudattalanja révén formálódik. Analitikus és anali-
zált viszonyában, amelyben a korai kapcsolat viszonyulási módja
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megismétlõdik, a résztvevõk tudattalan testképe lesz az áttétel köz-
vetítõje, véli Dolto (Barral, i.m.,150).

Dolto különbséget tesz a tudattalan testkép és a testséma között. A
testséma részben tudatos, részben tudattalan szemben a testképpel. Az
utóbbi, jóllehet tudattalan, a beszéd révén részlegesen mégis elõ-
tudatossá válhat. Mind a testséma, mind a tudattalan testkép változik
az életkornak, illetve a pszichikus fejlõdésnek megfelelõen. A testséma
az emberi faj specifikuma, minden egyed számára ugyanaz, a testkép
viszont az alanyhoz tartozik, az alany története folyamatában jön létre,
és abban formálódik. A tudattalan testkép lényegét tekintve tudatta-
lanná vált fantázia, „olyan dinamikus kép (vagy inkább alap-élmény-
réteg, õsréteg), amellyel az életösztön szubjektív metaforáját jelöljük,
olyan kép, amely biológiai forrásból táplálkozik, és folyamatosan feszí-
ti a vágy, hogy a másikkal kommunikáljon” (Dolto, 1984: 49). A tudat-
talan testkép különbözõ percepciós módok segítségével szerzett képso-
rozatból (légzési-, szaglási-, hallási-, orális- és anális testkép) áll, olyan
képekbõl, amelyek a korai kapcsolat élményvilágában nyerik életüket
(Barral, i.m., 144). A szülõk fantáziájában már a gyermek fogantatá-
sától kezdve létezik a róla alkotott képzeleti kép, de a tudattalan test-
kép az anya-csecsemõ kapcsolatban, kettõjük közös fantáziálása folya-
matában aktualizálódik. A testképnek a gyermek neve is részét képezi.

A narcizmus és a vágy kulcsfogalmak az elméletben. Dolto szerint a
vágykielégítõ korai kapcsolat olyan „narcisztikus borítékot” képez,
amely védelmezni fogja a gyermek egész személyiségét. Fejlõdés- és funk-
ciók szerinti felosztásban a „báziskép” lesz az identitás-élmény alapja, ez
biztosítja az „ugyanazonosság”- és a folytonosság élményét. A „funkcio-
nális kép” mozgásos tartalmú, a vágykielégítés módját fejezi ki a test-
sémához kapcsolódva, az „erogén kép” pedig a gyönyör- és undor-képes-
ségét nyújtja. A „dinamikus kép” integrálja az elõzõ hármat, és a vágy
célja irányába, a jövõ felé vezérli az alanyt. A dinamikus testkép akkor
válik megragadhatóvá, amikor a vágy akadályba ütközik, és emiatt az
alany nem jut el a célhoz, például fóbiás esetekben. Ha az egészlegességet
biztosító narcisztikus boríték hiányos, funkcionális zavarok jönnek létre
a személyiségben, ahogy ezt a határeseti betegeknél tapasztaljuk.

Dolto úgy vélte, hogy a korai fantáziatartalmak elfojtása a Lacan
által leírt tükör-stádiumban, illetve a késõbbi ödipális szakaszban
következik be. A tükör-tapasztalat elõször sokkolja a gyermeket, mert
rádöbbenti arra, hogy a testkép és a tükörkép különböznek egymástól.
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Az egyik a kapcsolatban, az anyai arc tükrében formálódik, a másikat
objektív tükrözõ felület küldi. A kétféle forrásból eredõ képek kapcso-
lata az arc és álarc viszonyához hasonló, az egyik képzeletbeli, láthatat-
lan és állandó, a másik valóságos, látható és változik, sõt változtatható
is (például arcfestéssel). Ha az alany tudattalan testképe sérült, a tükör-
kép belophatja magát a testkép helyébe. 

A tudattalan testkép tehát virtuális kép, de kapcsolatot tart fenn a
valóságos-, a materiális-, az élõ testtel, amely a nyelv letéteményese is.
Ez a láthatatlan testkép illékony, nehéz megragadni, mert a korai kap-
csolat érzetei, amelyeket hordoz, tovatûnnek, mielõtt elkaphatnánk
õket. Hírt ad azonban magáról álmainkban, és megfogható gyer-
mekkori fantázia-játékaink felidézésekor (Erdélyi, 2007). Elõtûnhet
akkor is, amikor valamely aktuális kapcsolatunkban a tudattalanná vált
múlt visszhangzik. Pszichoszomatikus megbetegedésekben tünetek for-
májában jelentkezik, és jelenvaló a pszichózisokban. Kiváltságokat a
lírai költészetben élvez, költõi képeken keresztül elõszeretettel mutatja
meg magát. A pszichoanalízisben az áttételi folyamatok során kerülnek
kapcsolatba vele az analízis szereplõi.

Dolto Kleinhez hasonlóan korai életkorból származó fantáziákat
feltételez. Eredetisége abból fakad, hogy tudományos koncepciót
szervez a korai kapcsolat fantáziákban történõ továbbélése köré. A
Dolto által leírt tudattalanná vált fantázia közel áll azokhoz az érze-
tekhez, amelyeket Daniel N. Stern (1985) „vitalitás-affektusoknak”
nevez (lásd Erdélyi, Á., 2007, 38). Jelenleg az implicit kapcsolati tudás
(lásd Petõ, 2003, Erdélyi, 2005) területén belül nyerhet értelmezést,
ami inkább a „prereflektív tudattalan” (Stolorow et al.,1994) tar-
tománya, semmint a dinamikus tudattalan része. A korai kapcsolat fan-
táziái élednek fel vitalitás affektusaink nyomában önmagunk „látomá-
sos” megidézésekor például egy aktuális kapcsolati helyzet elõrevetített
fantáziáiban. 

Dolto, akárcsak Lacan, szerette a nyelvi játékokat. Interpretálói
említik, hogy Dolto maga az „image”-szót (a tudattalan testkép fõ
nyelvi elemét) a következõ módon hangsúlyozva ejtette ki: I-ma-ge
(Barral, i.m., 142). Úgy vélem, hogy a szó ekképpen hangsúlyozva úgy
hangzott, mint egy figyelem felhívás az „i”-vel a „ma” és a „je” ket-
tõsének összetartozására. Gyermeknyelven jött létre tehát a „ma-je”
azaz a „mama-én” metaforája. Ezzel a hangsúllyal kiejtve a tudattalan
testkép a korai kapcsolat „szó szerinti” metaforájává vált.
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Didier Anzieu: A Bõr-én 
(Le Moi-peau)

Anzieu, aki Lacan analizáltjaként kezdte analitikus karrierjét, elsõsor-
ban ugyancsak gyermekanalitikusként dolgozott, akárcsak Dolto.
Doktori értekezésének témája a gyermek-pszichodráma volt (Anzieu,
1956). Dolto tudattalan testkép elméletéhez sok ponton hasonlít bõr-
én-teóriája (Anzieu, 1985), amely a korai kapcsolat pszichoszomatikus
szerepére világít rá. A metaforikus kifejezést a szerzõ a következõ-
képpen értelmezi: „ A bõr-én képes kifejezés, amely ábrázolja, hogy a
gyermek Énje arra használja azt fejlõdése korai fázisaiban, hogy általa
önmagát, mint pszichikus tartalmakat hordozó ént reprezentálja a test-
felszín megtapasztalása révén. Ez annak a pillanatnak felel meg, amely-
ben a pszichikus én operatív szinten elkülönül a testi éntõl, de vele
összevegyülve marad képes szinten”(i.m., 39.).

Anzieu a bõrfelszín alapvetõ szerepét hangsúlyozza az én-fejlõdés-
ben, minthogy a bõr kialakulása már a megtermékenyülést követõ 2.
hónap végén bekövetkezik, noha akkor még különbözõ szervek
együttesének tekinthetõ. Születéskor a bõr-én virtuális struktúraként
mûködik, majd a csecsemõ és környezete kapcsolata során aktuali-
zálódik. A bõr-én tehát az anya-csecsemõ kapcsolatából származik,
amelyben anya és gyermeke mintegy közös bõrrel rendelkeztek, és
közvetlenül kommunikáltak egymással. Amennyiben sikerül a szétválás
okozta szorongáson túljutniuk, a gyermek szert tesz a bõr-énre. A bõr-
én egyfelõl kettejük érintkezõ felületébõl alakul ki, másfelõl az anyai
gondoskodásból táplálkozik, és ennek a gondoskodásnak bázisán
születnek az érzések, a képek és a gondolatok. A bõr-én Anzieu-nél,
ahogy a tudattalan testkép Doltónál, „narcisztikus boríték”, amely a
pszichikus apparátus alap-jóllétét, állandóságát és védelmét biztosítja.
A bõr-én pszichikus apparátust védelmezõ funkciója hasonlatos ahhoz,
ahogyan a bõr a testbelsõt védi.

Anzieu a narcisztikus- és a határeseti személyiség mûködésmódjának
specifikus vonásait is láthatóvá teszi teóriájával. Úgy véli, hogy
egészséges személyiség esetében a bõr-én és a pszichikus apparátus nem
esik teljesen egybe, a bõr-én külsõ és belsõ felülete közötti hézagok
lehetõvé teszik az alkalmazkodást a valósághoz. Az elkülönült fantázia
és a valóság „normális” esetben jól megférnek egymás mellett. Narcisz-
tikus személyiség esetében viszont a bõr-én kettõs felületének hézagai
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eltûnnek, és ennek következtében a külsõ ingerek és a belsõ izgalmi
mozzanatok összekeverednek. Eltûnik a különbség a személy számára
a maga felõl nyújtott és a visszatükrözött kép között. A narcisztikus
személyiség mindemellett a bõr-én külsõ felületét megduplázza az
anyai bõrbõl növesztett szimbolikus burokkal, amelyet – ha születési
mítoszokból indulunk ki –, az anya maga ad át gyermekének, hogy a
gyermek oltalmazott hõssé váljék általa. A határeseti szindrómában
már a bõr-én struktúrájában megmutatkozik az elváltozás. A bõr-én
kettõs felülete eggyé és görbévé válik, ezzel magyarázható a külsõ és
belsõ forrásokból érkezõ ingerek megkülönböztetésének zavara.

Anzieu bõr-én elgondolásában, Freud topográfiai modelljének hatása
mellett, felismerhetõ Donald W. Winnicott látásmódja, valamint követ-
hetõk a 70-es, 80-as évek csecsemõvizsgálatainak eredményei, amelyekre
a szerzõ maga is hivatkozik. Könyve egészébõl és klinikai eseteibõl
kiviláglik, hogy elméleti alkotásai fõként a pszichoterápiás-, illetve a pszi-
choanalitikus gyakorlatban formálódtak, de közben rátámaszkodtak
olyan archaikus történetekre, amelyeket mítoszok és költõi mesék hor-
doznak. Amikor Marszüasz mítoszát külön fejezetben értelmezi, a szerzõ
maga is rávilágít saját koncepciója és a mítosz eleven kapcsolatára.
Mítosz és klinikum összefüggéseit illusztrálja azzal is, hogy a könyvében
idézett egyik esete szereplõjét a Marszüasz névvel ruházza fel.

A mítosz szerint Marszüasz találta meg az Ida hegyén Pallas Athéné
sípját. Ezt a sípot az istennõ maga készítette, de mivel arca felfúvódott
játék közben, Héra és Aphrodité kigúnyolták, mire õ eldobta a hang-
szert. Marszüasz úgy szólaltatta meg a sípot, hogy zenéje elért
Apollonhoz, aki megirigyelte, és versenyre hívta ki. Apollon lanton,
Marszüasz sípon (fuvolán) játszott. A verseny-bírák a Múzsák voltak.
Elõször döntetlen eredmény született, majd Apollon tõrbe csalta
Marszüaszt, és azt javasolta, hogy egyszerre énekeljenek és játsszanak
felfordított hangszerükön. Apollon nyerte meg a versenyt, mert húros
hangszerének mindegyik oldalán akkor is tudott játszani, ha közben
énekelt, míg Marszüasz felfordított hangszere eleve alkalmatlanná vált
a zene megszólaltatására, így néma maradt éneklés közben is. Apollon
a vesztes Marszüaszt súlyos büntetéssel sújtotta, karjánál fogva
felakasztotta egy fenyõfára, és elevenen megnyúzta, lenyúzott bõrét
pedig felakasztotta a fára.

Anzieu a bõr kapcsolatot hordozó szerepe miatt emelte ki ezt a
mítoszt, és vonatkoztatta analógiásan azokra a határeseti betegekre,
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akiket az anyai gondoskodás hiánya megfosztott a normálisan fejlõdött
bõr-én-tõl.

André Green: A halott anya 
(La mère morte)

A halott anya elnevezésû teóriájában Green (1983, 1986) maga utal az
elnevezés metaforikus jellegére: a halott anyára, „mint metaforára
hivatkozom, amely független valóságos tárgy gyászától” (i.m.,1983,
228). A halott anya metaforája tehát azt fejezi ki, hogy az anya, noha a
valóságban élõ személy, gyermeke számára pszichikus értelemben
mégis holttá válik. Green a korai csecsemõkorban megtapasztalt
hiányokból eredezteti a kiüresedés-, a halott anya-élményt. A kisgyer-
mek, aki korábban azt érezte, hogy szeretik, körülveszik, dédelgetik,
hirtelen magára marad. Az anya, akit idõközben veszteség ért, elmerül
gyászában, és megszakítja a kölcsönösen örömteli foglalkozást gyer-
mekével. A szeretet váratlan elveszítése katasztrófaként sújt le a gyer-
mekre, akit szinte megdermeszt az elõzmények nélküli anyai viselkedés
megváltozása. A gyermek vitalitása, amelyet a kapcsolat éltetett, a
kapcsolatba zárva leblokkolódik, s „hideg csomóként” akadályozza a
késõbbiekben az érzelmi kapcsolatok átélését.

Green a narcisztikus sérülés következtében fellépõ én-védõ mecha-
nizmusok két típusát írja le. Az egyik az anyai tárgy affektív- és repre-
zentációs ellenmegszállása, ami az anyai tárgy gyûlöletmentes pszichi-
kus meggyilkolását idézi elõ. Az anya érzelmek nélküli pszichikus meg-
semmisítésének következtében, véli a szerzõ, az anya – gyermek kap-
csolat szövedékében lyuk keletkezik. A sérült (lyukas) én egységét
szerencsés esetekben fantázia tevékenységekbõl származó mûvészi-,
vagy intellektuális teljesítményekkel hozza létre az alany. Ilyen esetek-
ben a mûvek vezér- motívuma a keresés lesz, mert az alany állandóan
azt fogja kutatni, miért is nem méltó a szeretetre. A másik, a korábbi
én-védõ mechanizmus, a primér azonosulás a halott anyával, amelynek
révén a gyermek magába kebelezve õrzi a halott anyát, anélkül, hogy
az én részt vett volna az identifikációban. Az én megkerülésével zajló
folyamat következtében az eredmény elidegenítõ hatású lesz az alany
számára. Minthogy a pszichikusan halott anya magával vitte a halálba
egykori önmaga élettel teli voltát, tekintetét, hangját, illatát, érinté-
sének emlékét, a halott anya reprezentálhatatlan lesz, akárcsak az énbe
ékelt „bekebelezett idegen”. Negatív azonosulás esetében a halott anya
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9 Az elemzett esetrészlet több évvel ezelõtt lezárt analízisbõl származik, az analizáltra
vonatkozó konkrét adatokat nem tartalmaz. Az analizált hozzájárult az eset megje-
lenéséhez.

helyén támadt hiánnyal, a lyukkal azonosul az alany, és a hiánnyal
történõ azonosulás pszichózishoz vezet.

A halott anya „foglyai” az ürességtõl szenvednek, mert mind az anya
bekebelezése, mind pszichikus megölése ûrt hagy maga után. Egyik sem
jár „vérrel”. A narcisztikus sérülés, illetve a szeretet elveszítése okozta
szorongás színe a fehér, szemben a kasztrációs szorongás (vér-) pirosá-
val, és szemben a mély depresszió, vagy a gyász fekete színével. A korai
sérülésbõl következõ hiány okozta üresség klinikumának színe – Green
szemében –, a fehér. A fehér tehát a „halott anya” gyászának a színe
(vagy színtelensége), és fehér a pszichózis is.

A klinikai gyakorlatban azoknál a pácienseknél, akik szerelmi-, vagy
professzionális életük kudarcát panaszolják, az analitikus az áttételben
fedezi fel a koragyermekkori depresszió nyomait, amikor a depresszió
megismétlõdik az analízisben. Kiderülhet ilyenkor, hogy az anya egy
másik gyermeke elvesztését gyászolva fordult el csecsemõjétõl, vagy
azért, mert õt is elhagyta az, akit szeretett.

A feldolgozatlan gyász traumatizációs- és „idegen”-élményt okozó
hatását a korai kapcsolatra Hámori Eszter (2001) mind Green-
teóriájában, mind Fónagy Péter trauma átadás-elméletében kiemeli.
Fónagy elméletében (1999, 2003) a szülõ saját traumájához kötõdõ
fantáziáiból származik át a gyermekre a szülõ szorongása, és a leszár-
mazott a disszociáció én-védõ mechanizmusával élve „idegenként” éli
át a szülõi szorongást. Magam hasonlóságot vélek látni Green „idegen-
je” és N. Abraham (1987, 2001) „fantomja” között, Abraham ugyanis
„bekebelezett idegennek” nevezi az alanyra átszármaztatott családi fan-
tomot. Az analízisek áttételi folyamata során megtapasztalt „fantom”
jelenlétét magam az elfojtás és hasítás kettõs mechanizmusával
értelmeztem (Erdélyi, 2004).

Metaforák az analitikus gyakorlatban

A következõ részletek egy pszichoanalízisbõl9 származnak, és az anali-
tikus folyamatban keletkezõ fantázia-, valamint álommunka azon moz-
zanatait ragadják meg, amelyek segítségével – célom szerint –, kibont-
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hatóvá válik a metaforikus gondolkodás alkalmazhatósága az analitikus
gyakorlatban.

A „menyasszonyi ruha-burok”

Bruna esete

„Ó, én mindenkit szeretek – mondta a kislány –, s engem is szeret mindenki.
A füvek, a fák, a virágok. És a Tigris is meg a Medve meg a Rettenetes
Háromkerekû Pakuk madár.” (Lázár Ervin: A kislány, aki mindenkit szeret)

Bruna soha nem válhatott Brunellává, mert nem mondhatta el azokat a
szavakat, amelyekkel a fent idézett Lázár Ervin mesehõse, Brunella,
dicsekszik.

Bruna pályakezdõ diplomás nõ, analízise sok évet átívelt. Elsõ talál-
kozásunk alkalmával feltûnt hajának és szemének meleg barnasága,
ezért is nevezem Brunának. Karcsú, farmeres ifjú nõként jelent meg,
aki hangsúlyozottan nem „öltözködött”, nem viselt ékszert, sem egyéb
nõies éket. Egy-egy pillanatra nézett csak rám, egyébként tekintete a
távolba veszett, amikor a vártnál magasabb hangfekvésben, „szavaló-
stílusban” kezdett beszélni. Terápiára kapcsolati problémái miatt jelent-
kezett, és kiderült, hogy párkapcsolatai többnyire kudarccal végzõdtek.
Második gyermeke szüleinek, nõvére alig egy évvel idõsebb nála. Úgy
véli, õ csak „ráadás” volt, születését anyja nem igazán kívánta, és úgy
tudja, hogy másfél évesen hetekre magára hagyta a kórházban.
Gyermekkorában anyját boldogtalannak látta, és feltételezi, hogy anyja
szomorúságát az apa jelenlétének gyakori hiánya okozta. A késõbbiek
során kiviláglik, hogy anyai ágon a boldogtalanság „örökség”. Déd-
nagyanyjának nem az õ nagyanyja volt a kedvenc lánya, és nagyanyjá-
nak sem Bruna anyja volt leghõbben szeretett gyermeke, ahogy õ sem
lett anyja „kiválasztott” lánya. Úgy érzi, sorsát megpecsételte a szeretet-
hiány. „Nekem semmi szeretet sem elég, emiatt nem tudok elszakadni
szerelmeimtõl sem, bõrtapadásban vagyok velük”, mondja egy ízben,
amikor ismételten szakítás elõtt áll.

Analízise során gyakran hoz fantáziákat és álmokat. Kezdetben úgy
látja magát, mint egy tó vizébe belefagyott lányt, aki nem tud meg-
mozdulni, csupán a jég mögül szemléli a kint zajló életet. Idegennek,
kívülállónak érzi magát. Késõbbi álmaiban gyakoriak a „házas” álmok,
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ahogy maga nevezi azokat. A „házas” egyfelõl azt jelenti számára, hogy
házasságról szóló, a „házas” ebben az értelemben kifejezi vágyát a
házasságkötésre, az esküvõre, az „eskütételre”. Az esküvõtõl azt várja,
hogy valaki végre elkötelezze magát mellette. A „házas” jelzõ másfelõl
utalás azokra az álmokra, amelyekben hol kívülrõl szemlélve, hol belül-
rõl látva jelennek meg házak, és amelyek végsõ soron az otthont szim-
bolizálják. A több értelmû „házas”- álmok nem egyszer mindkét jelen-
tést magukba rejtve jelennek meg. Egyik álmában például üres ter-
meken halad keresztül, és hirtelen ott áll az esketõ pap elõtt, amikor
észreveszi, hogy nincsen rajta az esküvõi ruha, sõt ruhátlan. Hozzáfûzi,
amit korábban is elmondott már, hogy barátjától, akivel nem régiben
szakított, együttélésük idején áttetszõ, hímzett, szilvakék ruhát kapott
ajándékba, és már akkor elhatározta, hogy ez a ruha lesz esküvõi ruhá-
ja. A „házas” álmokhoz a kulcs-álom a következõ: „Kastélyszerû
házban járkálok, tágas, üres termeken megyek keresztül, és egyszer
csak egy rejtett ajtón, amilyen a nagyanyám szobáján volt, tudja, ami
mindig megigézett gyerekkoromban, belépek a ’babaszobába’. Ez volt
Juszti (Dédi) szobája is, amíg élt. Nagyon szerettem Jusztit, sokat ját-
szottunk együtt, õ is szeretett engem. A húga, Liza, hegedû-mûvész
volt, szõrén ülte meg a lovat, de kétszer is elkártyázta a mûvészvizsga
árát. Rá hasonlítok… Magával is álmodtam ilyen házas álmot többször.
Utoljára itt is sok ajtó volt, és sok ember, és arra vártam, hogy elmen-
jenek, hogy magunk maradjunk.”

A „befagyott lány”-fantáziában a korai magára hagyottság élménye
jelenik meg. A korai „bõrtapadásos” kapcsolat vágyfantáziáját part-
nerkapcsolataiban próbálja megvalósítani, de sorozatosan visszau-
tasításra talál. Álmain keresztül bontakozik ki, hogy a gyermekkori
kiválasztottság vágya felnõtt korában a menyasszonyság sóvárgásává
vált. Felnõtt lányként a szerethetõség bizonyítéka számára az esküvõ, és
az esküvõ-fantáziákon már átizzik az ödipális feszültség heve, és a nõvé
érés vágya is. A házak megálmodása, illetve az álmokhoz fûzött asszo-
ciációi vezetik el extravagáns, emancipált asszony-õséhez, akinek voná-
sait magáévá teszi, akivel azonosul. A gondolattársítás folyamán jut el
az analitikushoz, akit egyedül kíván birtokolni, és akire rávetíti azok-
nak az õsöknek belsõvé tett képét, akik szerették, akiket csodált, de a
gyermekkori anyát is, aki után sóvárog.

A kiválasztottság vágya és az erotika fonódik össze abban a fantázi-
ában, amely az analízis során kimunkált kutya-mesében ölt testet: „Egy
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kertben kislány él, az elvadult növényekkel sûrûn benõtt szomszédos
kertben pedig egy kutya lakik. Nincs bejárat a szomszéd-kerthez, és
nincsen átjárás a két kert között sem. A lány a kerítésen keresztül min-
den nap megosztja ennivalóját a kutyával, és lassan barátság szövõdik
közöttük. Egy nap kiengedik a kutyát, a kerten kívül azonban a kutya
nem ismeri meg a lányt. A kislány ezután soha többé nem visz ennivalót
a kutyának.” Egy évvel késõbb a fantázia megváltozik: „A szomszéd
kerthez lépcsõ vezet kívülrõl, a két kertet pedig föld alatti folyosó köti
össze. Csak a kutya ismeri ezt a rejtett utat, és a titkos úton keresztül
látogatja meg a lányt. Ezután már csak a lány ’kék harisnyás’ lába
látható – mondja nevetve-, amikor pórázon vezeti a kutyát.” A „kék
harisnya” utalás egy korábbi álmára, ahol önmagát meztelenül comb-
középig érõ kék harisnyában látja. Nevetése annak szól, hogy tudja, az
analitikus érti az utalást. Amikor asszociációi során a „kékharisnyasá-
got” elfogadja, az önmagát ironikusan reflektáló intellektuális nõ képe
tûnik elõ, aki a „végzet asszonyává” a meseszövés fonalán válik, amikor
erotikus vonzásának hatalmába keríti a férfi-kutyát, és „pórázon tart-
ja”. A szépirodalmi analógiákra építkezés folyamán saját szimbólum-
rendszert teremt meg, amelynek elemei a tudatosítási folyamat
„fogódzójaként” is mûködnek.

A fokozatosan alkotássá érlelt fantáziában az Édenkert és a titkos
folyosó szimbolikája szembeötlõ. Áttûnni látszik rajta az õsjelenet
módosított fantáziája, amelyben beteljesül a gyermekkori vágy: a lány
anyja helyére kerül. Amikor a fantázia már novellaként emlegetett
történetté válik, és forgatókönyvét a fantáziáló nõ tudatosan szabá-
lyozza, a férfi titkos meghódítására és leigázására irányuló vágyfantá-
ziák, amelyek ugyanakkor bosszú-fantáziák anyjával szemben, ki-ki-
kandikálnak a mesébõl. A mûalkotás kerete és szabályai árán mentesül
a bûntudat alól, tehát az alkotással hárítja el bûntudatát.

Bruna anyjának alakja sokáig homályban marad az analízis során
szemben az asszony-õsökkel, akiket láthatókká a kölcsönös érzelmi vi-
szonyulás tesz. Bruna az anyai tükrözés hiánya miatt kutatja szeret-
hetõségének bizonyítékát férfi partnerei tekintetében. A „házas”
álmokkal, amelyeknek üres termei egyfelõl saját ürességét, másfelõl a
szeretõ másik keresését szimbolizálják, az álmodó a „halott anya” rejté-
lyére keresi tudattalanul a választ. Azt kutatja, hogy miért is nem volt
szerethetõ anyja számára. A sóvárgás hajtja olyan tevékenységek felé is,
amelyek fizikai veszélyekkel járnak. A korai érintkezés hiányát õrzi
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teste (bõr-én), erre emlékezteti asztmája, a panaszok ugyanis születés-
napja környékén köszönnek rá az analízis elsõ éveiben. Az önmagáról
alkotott, nagyrészt tudattalan fantázia, illetve testkép, az analízis folya-
mán változik. A kezdetben önmagát idegenként fantáziáló lány fokoza-
tosan örömképes nõnek éli át magát, sóvárgása nem szûnik meg, de
elviselhetõ mértékûvé apad.

Néhány évvel az analízis lezárása után egy találkozásunk alkalmával
mondja el Bruna, hogy van „háza”, otthona, házasságot kötött. Az eskü-
võjén valóban a „kék ruhát” viselte, és a „szerelmi zálogként” õrzött
ruha „ráillett”. Szavai mentén úgy tûnt, a ruha burkot képezve testén
arra emlékeztette, hogy talán mégis szerethetõ, hiszen elnyerte egy férfi
szerelmét. A ruhát ettõl kezdve lánya számára õrzi.

A metaforikus elméletek hozadéka a pszichoanalitikus
munkában

A metaforikus elméletek új gondolkodási módot, új paradigmát jelen-
tettek számomra a pszichoanalitikus gyakorlatban és az esetek (re-) kon-
strukciójában. A francia elméletalkotók metaforái vezettek a korai kapc-
solat élményvilágának fantáziákban, álmokban felbukkanó nyomaira, és
hozzásegítettek ahhoz, hogy a fantázia- és álom-elemeket a korai sérülés
kontextusába helyezzem. Korai fantázia-származéknak látszik az idézett
analízis kezdetébõl származó látomás a „jégbe fagyott lányról”, aki nem
„lakik” testében, majd a „tudattalan testkép” változására utal a „kivá-
lasztottság” sóvárgását magába rejtõ, de már a nõvé érés vágyával
átszínezett menyasszonyi ruháról szóló fantázia. Az analizált álmaiban
gyakran felbukkanó házak egyszerre jelenítik meg az otthonosságot és a
keresést, a gyermek vágyát a gondoskodásra és a hiány okozta ürességet.
A „halott anya” szelleme is felbukkan álmaiban: „A szoba kitágult, majd
váratlanul összeszûkült, és nem találtam ki belõle” –mondja, és szavai
nyomán születés-fantáziája – mintha csak a „halott anya” nyúlna ki érte
–, elõtûnik. Ijesztõ test-érzetei, hogy nem tud kijönni, hogy nem hagyják
megszületni, visszatérnek álmában. Bruna tudattalanul sokáig a korai
kapcsolat foglya marad, errõl szól szeretet-keresése, és errõl vall a
„közös bõr” vágyfantáziája, a „bõrtapadásos” viszonyulási mód partner-
kapcsolataiban.

Végül a metaforikus elméletek nyomán találtam rá az analizált pszi-
chodinamikai folyamatait magába foglaló metaforára. Olyan képes
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kifejezésre leltem rá, amely az analizált fantáziáiból származik, és egy-
szerre rejti magába az analizált sóvárgását a korai kapcsolat után, és
vágyát az ödipális kori tárgy megszerzésére. A „menyasszonyi ruha-
burok” metaforája mindkét vágyódást kifejezi, és a vágyakozót mintegy
magába öleli.

Tudomány és költészet kölcsönhatása

Tanulmányomban a nagy hagyományokra visszatekintõ francia tudo-
mányos élet színpadán kívántam bemutatni azokat a találkozásokat,
amelyek közül az elsõ a pszichiátria és a szürrealista költészet között, a
második pedig Lacan és a freudi mû között, illetve Lacan és a modern
nyelvészet között játszódott le. Az elsõ lehetõvé tette Freud pszi-
choanalízisének beáramlását francia földre, a másodikkal Lacan költõi
módon interpretált „Freud-olvasata” született meg. Mindkét találkozás
nyomán olyan alkotások láttak napvilágot, amelyek magukon viselik a
tudomány és a költészet kölcsönhatásának nyomait.

A francia elméletképzõk, akik számára a fõ referencia Freud mûve,
és akik nemzetközi kutatások eredményeire is hivatkoznak, elsõsorban
mégis a francia tradíciók folytatói. A kívülrõl hozott tudományos el-
gondolásokat saját képükre formálják, azaz francia szellemi kontextus-
ba helyezik azokat, és ennek a kontextusnak részei a francia pszichiát-
ria, Lacan „Freud-olvasata”, de része a költészet is. A metaforákban
kifejezett elmélet hagyományában mind a szürrealizmus, mind Lacan
hatása életre kel. A metaforák a pszichoanalitikusok kezében alkalmas-
nak bizonyultak tudattalan tartalmak megjelenítésére, és jelentés-több-
letük révén lehetõvé tették, hogy bennük egymásba kapcsolódjanak
mind a személyes-, mind a közös szellemi kultúrából eredõ tartalmak.
A metaforákkal a francia pszichoanalízis olyan „nyelvet” teremtett,
amely által a pszichoanalitikus kapcsolatban létrejövõ áttétel folya-
matai az elmélet szintjén is megragadhatókká és kifejezhetõkké váltak.

A francia metaforikus nyelvezet az analitikus elméletekben eredeti
szemléletmódot eredményezett, de „kulturális rejtjellé” is vált, szerzõi
ugyanis implicit módon feltételezték, hogy olvasóik otthonosak a fran-
cia szellemi kultúrában. Dolto, Anzieu és Green egy-egy a korai kap-
csolatra vonatkozó elméletét úgy kívántam bemutatni, hogy az „ottho-
nosság ízét” is átadva teremtsek kapcsolatot közöttük és a hazai szak-
mában ismertebb elméleti paradigmák között.
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Az idézett analízis részleteinek elemzése során, amikor a fent említett
elméleti koncepciók hozadékát alkalmaztam, magam is arra töreked-
tem, hogy rátaláljak az analízis pszichodinamikai folyamatát kifejezõ
kulcs-metaforára, ami analizált és analitikus áttételi viszonyára is utal a
ház - otthon- anya- keresés viszontagságokkal teli munkájában.
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