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mi funkciók az 1820as évek második 
felétől törtek előre látványosan. A 
város ugyanakkor a letelepedés sza
bályozásával és egyéb korlátozásokkal 
egészen 1840ig igyekezett a kereske
delmi tőkét, illetve az azt reprezentá
ló zsidókat távol tartani. A kötet ezen 
a ponton eddig feltáratlan városi irat
anyag feldolgozására épül, az alap
kutatás mélysége követendő példa a 
hasonló vállalkozások számára, hogy 
az akkurátusan vezetett hivatkozások 
pontosságát már ne is említsem. 

A nyelvileg is igényes munka fő gon
dolatmenetével szemben nincs ellenve
tésem. Ami kérdésként, sőt kritikaként 
felmerül, az nagyrészt a munka úttörő 
mibenlétéből fakad, abból, hogy nem 
támaszkodhatott kutatási előzmények
re, korábbi alapkutatásokra sem a köz
igazgatás, sem a pénzügytörténet (ár, 
bér és inflációtörténet) terén. A kuta
tó így folyton a „mennyi az annyi?” 
problémájába ütközik, amire két 
lehetséges válasz adható: vagy utána
néz egyes, különösen bosszantó rész
leteknek, vagy visszahúzódik forrásai 
közelébe, átvéve, de nem értelmezve a 
bennük szereplő kategóriákat és meny
nyiségi értékeket. Ha megpróbálko
zik az értelmezésükkel, jószerivel csak 
elszórt példákat állíthat az esetei mellé, 
mert a valódi összehasonlítást lehetővé 
tevő, tehát idősoros elemzésen nyug
vó országos számításoknak még ma is 
híján vagyunk. Tilcsik György mun
kája önmagában is jelzi, milyen nagy 
szükség volna kutatócsoportokat fog
lalkoztató országos vizsgálatokra, ame
lyek kevés teret adnak ugyan az egyéni 
kreativitásnak, de annál nagyobb a 
tudományos hozadékuk. 

Nem tűnik igazán szerencsésnek 
a kötet címválasztása. Szombathely 
városának a kereskedelmére utal, a 
szerző azonban inkább a kereskede
lem szombathelyi történetét beszéli el. 
Összefoglalójában egyébként maga is 
jelzi, hogy „a 19. század első felében 
Vas vármegye székhelye sokkal inkább 
a kereskedelmi forgalom színhelye, 
mint aktív részese volt” (192.old.). 
Ahhoz, hogy jobban megfelelhessen 
a címben ígérteknek, a szerző kísérle
tet tehetett volna a szombathelyi ille
tőségű kereskedők és áruvolumenük 
feltérképezésére egyegy (út)vám vagy 
harmincad fennmaradt iratanyagában; 
sőt – a grazi iratanyag alapján – a stá

jer kapcsolat erősségének és szintjei
nek a kimutatására, végeredményben 
a város regionális terjeszkedésének az 
érzékeltetésére is vállalkozhatott vol
na. Ez már azért is elvárható lett volna, 
mert Tilcsik egyáltalán nem idegenke
dik a funk cionális városszemlélet alkal
mazásától. Ehhez képest Szombathely 
regionális beágyazottságának témája 
csupán az utolsó fejezetben, a terve
zett vasútnyomvonal kapcsán keletke
zett források értékelésekor jelenik meg. 

Tilcsik is érzékeli a mondott prob
lémát, hiszen az 1828as összeírás 
paraszti bemondásai alapján megraj
zolt piackörzet éppen a nagykereske
delmi, a logisztikai központ jellegű 
funkciókat nem regisztrálja, holott 
Szombathely éppen nekik köszönhet
te azt a kivételes jelentőségét, amely 
a XIX. század második felében gyors 
felfutását megalapozta. 

A kronologikusan haladó elbeszé
lésben a XIX. század első fele homo
gén időtartamként jelenik meg. A 
bemutatott folyamatok megértését, 
sőt a magyarázatukat is nagymérték
ben segítette volna, ha jobban bele
simulnak a konjunkturális, tehát 
a rövidebb távú időbe, amely – a 
braudeli fogalmak szerint – rend
szerint egymásfél évtizednek felel 
meg. Alaposabb regionális és időbe
li beágyazottság birtokában a szerző 
magabiztosabban értékelhette volna 
a Szombathely gazdaságában és tár
sadalmában végbement változásokat, 
rámutatva a város tényleges funkcio
nális erősségeire. 
n	horváTh GerGely KrISZTIán
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Erdélyi Ildikó tanulmánykötete olyan 
tudományos nyelvhasználat megho
nosítására törekszik, amelyben együtt 

tárgyalhatók a művészeti alkotások a 
szociálpszichológiai és pszichoanali
tikus jelenségekkel. A közös nevező 
ez esetben a mágikus, fantáziával, 
játékkal, érzelmekkel telített, alkotó 
belső világ. 

A freudi metapszichológia kialaku
lása óta a pszichoanalitikus elméletek 
művészeti utalásai, mitológiai „köl
csönzései” híven tükrözik azt a kata
lizátorfunkciót, amelyet a művészet a 
lelki élet megragadásában betölthet. 
A hősök vívódásaiban, sorsuk alakulá
sában az emberi élet egyetemes moz
gatórugói, fordulópontjai ragadhatók 
meg, amit mind a tudományos elmé
letalkotás, mind a pszichoterápiás 
gyakorlat jól kiaknázhat. Erdélyi Ildi
kó e kettő között ver hidat a terápiás 
eseteket tudományos precizitással fel
dolgozó, az elméleteket beszédes eset
leírásokkal szemléltető munkáiban. 

A kötet első tanulmánya (Tudo-
mány és művészet a francia pszi-
choanalízisben), túl azon, hogy 
enciklopédikus áttekintést ad a köz
vetlenül a freudi tanok születése előtti 
francia pszichiátria, majd a pszicho
analízis közvetítését „rendhagyó 
módon” elősegítő művészeti elődök 
munkájáról, személyes bemutatko
zásnak is tekinthető. Az áttekintés 
végén ugyanis azok a mai francia 
pszichoanalízist meghatározó elmé
letek szerepelnek, amelyekre a szerző 
terápiás munkájában támaszkodik 
(Françoise Dolto tudattalan testkép, 
Didier Anzieu „bőrén” és André 
Green „halott anya”koncepciója), és 
amelyek a metaforikus gondolkodás 
analitikus gyakorlati alkalmazásával 
új paradigmát teremtettek a korai 
anya–gyermek kapcsolatban szerzett 
sérülések kezelésében és tudományos 
(re)konstrukciójában. „A metafo
rákkal a francia pszichoanalízis olyan 
»nyelvet« teremtett, amely által a pszi
choanalitikus kapcsolatban létrejövő 
áttétel folyamatai az elmélet szintjén 
is megragadhatókká és kifejezhetőkké 
váltak” – írja Erdélyi (31. old.).

A tudományos diskurzus meta
forikus nyelvhasználatát elemez
ve Derrida bebizonyította, hogy a 
tudományt nem lehet elgondolni 
metaforák nélkül, a metaforizáció a 
tudományos nyelvezetben ugyanis 
nem más, mint az érzéki értelemből 
a szellemi értelembe való átmenet 
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folyamata (lásd Jacques Derrida: A 
fehér mitológia. In: Thomka Beá
ta [szerk]: Az irodalom elméletei V. 
Jelenkor, Pécs, 2001. 5–103. old.) 
Az analitikus gyakorlatban azonban 
csupán az elmúlt években került elő
térbe a metaforaalkotás mint terápiás 
eszköz előnyeinek számbavétele. Egy 
jól megválasztott metafora a közös 
alkotás terét nyitja meg a terápia 
folyamán, hidat teremt az analitikus 
és az analizált személyes valósága, 
valamint az átélt és a kimondha
tó között. A végleges lehorgonyzás 
kényszere nélkül segíti a jelentésal
kotást, működésbe hozva a fantá
zia és a kreativitás gyógyító világát. 
Ezen a ponton a pszichoanalitikus 
gyakorlat ismét közel kerül a művészi 
alkotáshoz, anélkül azonban, hogy 
feloldódna a művészetben. 

Ennek a határvonalnak a megvo
nása határozza meg Erdélyi Ildikó 
felfogását a pszichoanalízis tudomány
filozófiai státusáról: a pszichoanalízis 
hermeneutikai tudomány. A pszi
choterápiás üléseken megnyilvánuló 
jelenségek nemigen ragadhatók meg 
„kemény” természettudományos 
módszerekkel, viszont a szó szerint 
rögzített jegyzőkönyvek elemezhetők, 
s így már megoszthatók a tudományos 
közösséggel. A terápiás átiratok szer
kezeti és tartalmi elemzése „puhább” 
tartalomelemző módszereket igényel, 
amelyeket Erdélyi invenciózusan iga
zít hozzá a terápiás forma kívánalmai
hoz. Ennek legmarkánsabb példáját a 
kötet Fantáziák szcénikus megjelenítése 
című tanulmánya nyújtja, bemutatva 
a „szcénikus tartalomelemzésnek” a 
csoportanalitikus ülések verbális fan
táziajeleneteinek értelmezésére kidol
gozott módszerét, amely leírhatóvá, 
sőt a statisztikai számítások szintjén 
is megragadhatóvá teszi a csoportdi
namikai folyamatokat. 

A pszichoanalízis és az időhatáros 
pszichoterápiák szerkezetét, funkció
ját veti össze a traumákat megjelení
tő álmokat elemző szöveg (Az álom 
köldöke és az álomfejtés). Az olvasó 
igazi „voyeurnek” érezhetné magát 
a személyes álomrészletekben elme
rülve, a szerző azonban biztos kézzel 
vezet át bennünket a terápiás folya
matok, hatások tudományos elem
zésének területére. „Az analizált az 
álmok, fantáziák elbeszélése közben 

fokozatosan talál rá egy új elbeszélés
struktúrára, amely az áttételi folya
matokban nyer érzelmi színezetet. 
Mindez az analizált élettörténetének 
újraírását eredményezheti, amelyben 
az analitikus egyszerre szereplő és 
szerzőtárs. Az új elbeszélésstruktú
ra változása a személyiségstruktúra 
módosulását is maga után vonja, 
és ennek következtében az analizált 
viszonya a traumához szintén válto
zásokon megy keresztül” – állapítja 
meg Erdélyi Ildikó. (53. old.). Itt az 
analitikus terápiás hatást narratív 
metaelméleti keretben értelmezi, a 
narratívum fogalmát a történetstruk
túrára szűkítve, a felidézett érzelmi 
élményt pedig az áttételi folyama
tok területére utalva. Bár a társa
dalomtudományokban a személyes 
narratívumok kutatásának legfőbb 
érdekessége éppen abban rejlik, hogy 
mivel az egyedi – fenomenológiai, 
érzelmi jellegzetességeket megtar
tó – élmények kulturális mintákba 
ágyazódnak, általános következteté
sek levonását is megengedik, Erdélyi 
elméleti pozíció ját a korai traumát 
átélt személyekkel való terápiás mun
ka indokolhatja, amelynek során a 
diffúz, fájdalmas érzelmek az átté
teli folyamatokon keresztül jelennek 
meg, nem pedig konkrét élettörténeti 
eseményekhez kapcsolódva. Emlé
kezés helyett a viszonyulás ismétlése 
bontakozik ki az analizált és az ana
litikus közti kapcsolati térben, így a 
(re)konstruált élettörténet mellett az 
áttételnek magának is létrejön egy 
önálló narratívuma. Érdekes lenne 
megvizsgálni, miként fonódik össze 
e kettő.

A „pszichoterápia poétikus arca 
mellett” (1. old.) a kötet másik vezér
motívuma az áttételi folyamatok 
természete az analizált korai kapcso
lati sérülése esetén. Az áttétel freudi 
fogalmát, amely szerint a beteg érze
lemvilágának azon részét, amelyet 
már nem tud emlékezetébe vissza
idézni, orvosához való viszonyában 
éli újra, Melanie Klein terjesztette 
ki az egészen korai tárgykapcsolatok 
értelmezésére. Az áttételi folyamat 
ezekben az esetekben a múltnak az 
Ödipuszkomplexus előtti tartomá
nyát is képes felszínre hozni, így a 
korai tudattalan fantáziák is beleszö
vődhetnek az élettörténetbe. A korai 

kapcsolati sérülések esetén az áttétel 
révén a testi élmények is megközelít
hetővé válnak. Erdélyi érvelése szinte 
egyenlőségjelet tesz „korai” és „testi” 
közé, hiszen az élet első hónap jainak 
élményei a testhez, a mozgáshoz kötő
dő reprezentációkban őrződnek meg, 
verbálisan szinte megközelíthetet
lenül, ám az áttételi folyamatokban 
mégis megragadható módon.

A „Bőrünket vásárra” és Az intimi-
tás mintázatai című tanulmányok ezt 
a problémakört fejtik ki Freud, Dol
to és mások elméletei nyomán, pszi
choanalitikus és pszichodrámaesetek 
költői átiratain keresztül. A módszer
tani sokszínűség itt is megmutatko
zik: az „implicit kapcsolati tudás” 
továbbfejlesztett fogalma a „kapcso
lati tudás”, amelynek tipológiáját a 
pszichodráma főszereplője és rende
zője közti illeszkedés alapján állítja 
fel a szerző. A típusokat a drámajá
ték interakcióinak tartalomelemzése 
és egy videóra rögzített közös teszt
eljárás (Rorschachvizsgálat) kom
munikációs elemzése rajzolja ki. Az 
implicit kapcsolati tudás a preverbális 
kapcsolatok emléknyomain alapuló 
kölcsönös viselkedési módokat tartal
mazza, a kapcsolati tudás már széle
sebb körű, a „tudatos vagy tudatossá 
tehető viszonyformákat” jelzi (101. 
old.). E fogalom használatát a terápia 
pragmatikus célkitűzései indokolják. 
Mindez a szerző – Merényi Mártával 
közös – közel egy évtizedes fogalmi 
újításának tekinthető, az ennek alap
ján kialakított vizsgálati módszertan 
az, ami a jelen kötetben külön figyel
met érdemel.  

A korai kapcsolati sérülések, tes
ti élmények felnőttkori aktiválódását 
egy specifikus traumatikus történés
ben vizsgálja a nemi erőszak és a nyo
mában megjelenő szégyen terápiáját 
bemutató Trauma és szégyen. Rend
kívül érdekes, eredeti gondolat, hogy 
az erőszakot kísérő szégyenérzés tulaj
donképpen fedőemlék, amely a testi 
szintű, korai kapcsolati élményeket 
és az agresszív szexuális inzultusok 
elszenvedésekor feltámadó ödipális 
feszültségeket rejti el. Természetesen 
a szerző ezeknél az eseteknél is levonja 
a terápiás következtetéseket. A szép
irodalomban jelentős, a pszichoana
lízis által azonban kevésbé méltatott 
testvérkapcsolattémát bontja ki a 
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kötet Fivérek – nővérek című tanul
mánya. A testvérkapcsolat minőségét, 
a gyermekkori fejlődésben betöltött 
szerepét, a fantáziaéletre és a nemi 
identitás alakulására gyakorolt hatá
sát állítja a középpontba a teoretikus 
áttekintést, terápiás esetek leírását és 
elméleti igényű elemzését összekap
csoló írás. 

A metaforikus pszichoanalitikus 
gyakorlat előképeinek bemutatása 
mellett Erdélyi több írást szentel pszi
chodrámamesterének, Mérei Ferenc
nek (Mérei Ferenc pszichodrámája, 
Szürrealista kalandok pszichodrámá-
ban). Értő, a technikai tudásba és 
újításokba alkotó módon beavatott 
követő hangján tekinti át a csoportköz
pontú pszichodráma jellegzetességeit 
és helyét az európai pszichodráma
mozgalom hagyományaiban. A kötet 
vezérmotívumának megfelelően itt is 
szerepet kap a szépirodalom felhasz
nálása a pszichodrámában, ami tech
nikailag az úgynevezett „szürreáliák” 
(belső hang, intrapszichikus dialógus, 
hasonmás) alkalmazásával jár, tema
tikusan pedig a mitikus történeteknek 
a játék kereteként való felhasználását 
jelenti. Erdélyi újítása a filmes dráma 
módszere, amely a nézőnek a filmnar
ratívum kitöltetlen helyeire illesztett 
fantáziáit aktivizálja.

A történészek, szociológusok és 
kultúrakutatók érdeklődésére egyaránt 
számot tarthat a kötet záró tanulmá
nya (Fantomok és más örökségek: csa-
lád – származás – megörökölt traumák), 
amely kimerítő leltárt készít a családi 
kapcsolatrendszer furcsasá gairól, illet
ve azokról az „elcsúszásokról, határ
átlépésekről” a párkapcsolatokban, 
amelyek a különböző társadalmi és 
kulturális rétegek, áramlatok talál
kozásából erednek. Az első generá
ciós értelmiségi, a vegyes házasság, az 
emigráció, a kisebbségi lét feszültsé
gei képeződnek le a családon belüli 
ellentétekben és az egyén belső konf
liktusaiban, és jelennek meg a terá
piás munkában. Külön tanulmányt 
érdemelne a származási fantomok 
kérdésköre, különösen a bemutatott 
esetek heterogenitása miatt (holo
kauszttúlélők másod és harmadge
nerációs leszármazottjainak örökölt 
fájdalom és csendfantomjai, a roma 
származás szégyene, a törvénytelen 
születés kísértete, a halott csecsemő

nővér szelleme stb.). Oly sokféle és 
oly szerteágazó terápiás tapasztalatot 
gyűjt egybe ez a tanulmány, hogy ez 
mármár az olvasói elmélyedésnek, az 
egyes egyéni életsorsok igazi megérté
sének gátjává válik, és sejteni engedi, 
mennyi mondanivaló maradhatott ki 
ebből a kötetből.

Erdélyi Ildikó a magyar pszicho
analitikusok között élen jár a francia 
szerzők elméleteinek alkalmazásában, 
érzékeny tolmácsolásában, és azt az 
úttörő szerepet vállalja, hogy az elmé
letekkel együtt tárgyalja az eseteket, a 
lelki jelenségeket a maguk összetett
ségében, tudományos módszerekkel 
megragadni kívánó vizsgáló eljárá
sokat. Könyve így igazi tudományos 
szellemi kalandra hívja a pszicholó
gusokat, a pszichoterapeutákat és a 
többi rokon szakmából érkezőket, 
azonban alapos elméleti és módszer
tani felkészültséget kíván a tágabb 
olvasóközönségtől.
n	PaPP-ZIPernovSZKy orSolya

médium, hang, 
esztétika 
zeneIség A medIálIs 
TechnológIáK KoráBAn 

Szerk. Batta Barnabás Universitas Sze-
ged Kiadó, Szeged, 
2009. 271 old., 3290 Ft (szatírIKON 
sorozat)  

A könyv címének valamennyi sza
va (beleértve az alcímet is) oly szé
leskörűen értelmezhető – csupán 
például az esztétika vagy a mediális 
technológiák összefüggésében is –, 
hogy a munka során a témát óhatat
lanul szűkíteni kellett. Ezért a kötet 
elsősorban az elektronikus zene szem
szögéből vizsgálja a zeneiség, illetve a 
zene közvetítettségének, medialitásá
nak, lehetséges esztétikai karakteré
nek, technológiai alapjainak kérdését, 
s ennek során igyekszik valamennyi 
tudományos, sőt módszertani kívá
nalomnak eleget tenni. Nem állítha
tó, hogy a tizenhat tanulmány sokat 
markol, de keveset fog, amint az 
sem, hogy a kevesebb több lett volna. 
Viszont a szerkesztő nagyon ponto
san érzékeli a zeneiség, vagy általá

ban a népszerű zene tudományának 
hazai hiányosságát, vakfoltjait, így cél
jában, törekvésében eredeti, hasznos, 
akár tankönyvszerűen is forgatha
tó, jól szerkesztett tanulmánygyűjte
ményt kaptunk.

A kötet azokat a XX. századi tech
nológiai folyamatokat vizsgálja, ame
lyek gyökeres változásra vezettek a 
zenekészítésben, a hang közvetíté
sében: a „hangrögzítés 20as évek
beli zenei innovációja és a megfelelő 
alkotást elősegítő technikai eszközök 
(mint szoftverek, dobgépek, szek
venszer, MIDI stb.) elterjedése a 
későbbiekben […] alapvetően meg
kérdőjelezte a nyugati művészi zene 
notációra és kötelező hangszerisme
retre vonatkozó kulturális monopóli
umát.” E kijelentéshez kapcsolódik a 
következő jegyzet: „Notáción a zene 
vizuális lenyomatára, vagyis a kottára 
gondolunk, amely a huszadik század 
közepéig fajsúlyosan meghatározta a 
zenei alkotást, befogadást – összes
ségében tehát a zenéről való gondol
kodást.” (11. oldal) 

A hazai és külföldi szerzőktől szár
mazó tanulmányok öt nagy témakört 
ölelnek felnek. Az első nagy egység az 
elektronikus zene történeti és elméle
ti összefüggéseivel foglalkozik. Már itt 
kiderül, hogy ennél jóval többről van 
szó, ugyanis a tanulmányok (példá
ul Ignácz Ádám: Gépek zenéje. Adalé-
kok az elektronikus zene előtörténetéhez 
[1900–1930]. Elméletek, kompozí ciók, 
hangszerek vagy Harold Schellinx 
és Emmanuel Ferrand: Az elektro-
akusztikus improvizáció mint metanyelv 
és rögzített pont) fontos ismeretekkel 
szolgálnak a zenéről, a zenei hangról 
és technológiai előállításáról, közve
títéséről és közvetítettségéről. Vagyis 
akik – mint jómagam – különöseb
ben nem érdeklődnek az elektronikus 
zene iránt, de nagyon is elkötelezett
jei a zenének mint olyannak (legyen 
az klasszikus muzsika vagy például 
metál), alighanem jó olvasói lesznek 
a kötetnek. Az elektronikus zene XX. 
századi története ugyanakkor az iro
dalom és eszmetörténészektől és az 
esztétáktól sem teljesen idegen vagy 
távoli tartomány, hiszen az avantgárd 
poétikák összefüggnek a mediális kul
túrtechnikák alakulásával, így a hang
rögzítés és hangtovábbítás változó 
technikáival is.




