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Mérték és arány a pszichoterápiában

Sigmund Freud 1912-ben egy kis tanulmányt írt Tanácsok a pszichoanalitikus kezelést
végz6orvosnak címmel. Valójában ezzel az írással a pszichoanalízis technikájának első

összefoglalása született meg. Szabályok, amelyek sok-sok évtizeden át megszabták a
lélekelemzés módszerével dolgozó terapeuta magatartását. Bizonyos módosítással
részben még ma is érvényesek. Freud szerényen "tanácsoknak" nevezi őket. Szabadon
akarja hagyni a lehetőséget, hogya terapeuta attitúdjét saját egyéniségének megfele
löen alakíthassa. A szerénység azonban a kés6bbbiekben látszófagosnak bizonyult. Az
akkor megfogalmazott elvek mindmáig a készülő pszichoanalitikus iskolai tananya
gához tartoznak. És a mester ugyancsak szigorúan megrótta azokat, akik feltúnően
eltértek t6lük - Ferenczi rá a klasszikus példa.

Ebben a tanulmányban felveti a kérdést: hogyan képes az analitikus oly sok páci
ensének élettörténetét, annak apró adatait megjegyezni. Ez a memória sok beteget
meglep. Holott e "bravúrnak" egyszeru a magyarázata. Ugyanis az analitikus akkor
jár el helyesen - írja -, ha nem akar megjegyezni semmit. Betege minden közlését
szabadon lebegő figyelemmel hallgatja - eközben saját gondolatait sem nyomja el.
Nem szándékosan és tudatosan figyel - tudattalanjával fogja fel a páciens tudatta
lanjának üzenetét. Ha meggondoljuk: ez a beállítottság pontos megfelelője, kiegészí
tője annak, amit az alapszabály a betegtől megkíván, tudniiIlik minden kritikai szűrőt
félretéve válogatás nélkül közölje spontán felmerülő gondolatait.

A fogalmi zavar elkerülése végett már ezen a ponton tisztáznom kell egy termino
lógiai - szűkebben fogalmazva - egy szóhasználati kérdést. Freud ugyanis 1912-ben
még egyértelműen azt hitte, hogya lélekelemzés módszerével orvosok fognak kezelni
betegeket. Hamarosan kiderült, hogy az analitikusok nem feltétlenül orvosok. Ugyne
vezett "laikusok" - pszichológusok, pedagógusok - sokszor jobb érzékkel sajátítot
ták el, és használták ezt a kezelési módot mint az orvosok, akiket tanulmányaik erő

sen egy organikus (azaz a testi okok figyelembevételét előmozdító) szemléletre nevei
tek. Másrészt a hozzájuk fordulók sem voltak klinikai értelemben minden esetben
"betegnek" nevezhetók. De mindenképpen "páciensek" voltak, azaz szenvedők. Még
is a modem pszichoterápiában gyakran használják a segélykérőre a "kliens", azaz
ügyfél elnevezést, mert ily módon is lazítani akarják szakmájuk kötődését az orvos
tudományhoz és a köznapi értelemben vett "kóros" fogalmához. Én a következőben
a három eredetileg igen különböző értelmű kifejezést szinonimaként használom, asze
rint, melyik jelentését érzem az adott problémánál hangsúlyozottabbnak. Es most
térjünk vissza Freudhoz.

Egy pszichoterápiás kezelés során nemcsak gondolatok merülnek fel, hanem érzel
mek is. S6t, a terápia sikere szempontjából éppen az a döntő, mennyire tud az érzel
meknek - az addig elhallgatott érzelmeknek - szabad játékteret biztosítani. Freud
itt is hasonló magatartást ajánl, mint az asszociációk felmerülésénél. Az analitikusnak
a páciens minden érzelmi, indulati megnyilvánulását egyforma jóindulatú hűvös

megértéssel kell fogadnia. Akár pozitív, akár negatív - az érzelem előjele a kezelés
során amúgy is folyvást változhat. Ez a kérdés még élesebben vetődik fel az indulat
áttételes szerelemről szóló 1915-ös tanulmányában. Az indulatáttételes szerelmet 
írja -, bármennyire vonzó és viszontérzelmeket kiváltó, az analitikus semmiképp
sem viszonozhatja, még aszexuális formában sem. Nem azért, mert áttétel es - rnin-
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den szerelem magában foglalja gyermekkori érzelmek újjáéledését és áttev6dését a
szerelem tárgyára. (Gondoljunk Rilke: Aldozat című versére - Radnóti szép fordítá
sában: ,,5 mindaz gyermekévim ködébül, mely mint víz ragyog s még névtelen, rólad
kap nevet.;,") Hanem azért, mert az analitikus helyzet provokálta, és a gyógyulási
folyamat része. Az áttétéles érzelmek a gyermekkor fontos, szavakban csak nehezen
felidézhet6 érzelmi élményeir61 adnak hírt, azok új kiadásai. A személyiségfejlődés

korai törései ebben az újjáéledő érzelmi áramlásban tárhatok fel, és válnak az újraélés
és tudatosítás során korrigálhatékká. Az analitikus tehát f6 feladatát árulná el, ha az
indulatáttételt nem terápiás eszközként használná, hanem érzelmi kapcsolatként fo
gadná el. Ehhez azonban kívül kell maradnia az indulatok örvényléséri. Freud ezen a
ponton kifejezetten "érzelmi hidegségr61" beszél. Az analitikus legyen tükör, akinek
értelmezéseiben a beteg saját lelki folyamatainak tükörképét ismeri fel.

Az olvas6t meglepi az "érzelmi hidegség" hangsúlyozása. A korai pszichoanaliti
kus kórtörténetek ismeretében felmerül, hogy Freud ezt a véd6pajzsot önmaga ellen
találta ki. Hiszen az els6 id6ben betegei mély hatást gyakoroltak érzelmeire - még a
húszas években is volt páciense, akit kezelés után vendégüliátott vacsorára, sőt gyűj

tést indított megsegítésére. Igy hát saját tanácsait maga sem tartotta be minden eset
ben. A pszichoanalízis későbbi fejlődése el is vetette az analitikus semlegességnek ezt
a rideg értelmezését. Nem kívánjuk meg, hogy személyiségét elrejtse, hiszen ez hazug
légkört teremtene; csupán azt kívánjuk meg, hogy maradjon háttérben és adjon lehe
tőséget, hogya kezelés során a páciens személyisége bontakozzék ki. Azt is tudjuk
ma már, hogy betegét is jobban megérti, ha a terápia során saját érzelmi reakcióira is
figyel.

Most azonban ne akadjunk fenn a lélekelemző kezelés kezdeti szabályainak szígo
rúságán, hanem gondolkozzunk el azon, hogy Freud ezekkel a "tanácsaival" a pszi
choterápiás helyzet milyen valóságos problémáira keresett választ. Hiszen ez a hely
zet, mint egy átgondolt, rendszerezett kezelési mód része, mindaddig ismeretlen volt.
Orvos és beteg egymás hatásában személyiségük mindig is többé-kevésbé szerepet
játszott, de ez az egymásra hatás nem volt a terápiás program tartozéka, mintegy
ráadásként jött létre, és gyakorta rejtve maradt. Még az addigi leghatásosabb pszichó
terápia: a hipnózis is előírt mozdulatok és szavak rítusát jelentette, ami látszólag a
személyiségt61 függetlenül is működik. A pszichoanalízis során azonban két ember
nyilvánvalóan olyan kapcsolatba kerül egymással, amelyben valamiképp a személyi
ségük a tét, hiszen egyikük legféltettebb titkait tárja fel, a másik teljes figyelmével
fordul feléje, ami érzelmi részvétel nélkül lehetetlen. Sigmund Freud, aki elsőként

találkozik ezzel a kihívással, szabályok felállításával - úgy is mondhatnánk -, a
határok megvonásával válaszol. Szempontjai a lelki kezelések egész későbbi módszer
tanát meghatározóan befolyásolták, nemcsak a pszichoanalitikust. Az orvos, vagy a
pszichologus barátkozása a hozzáfordulóval, segítő közbelépése nehéz helyzetekben,
tanácsadás, biztatás, rábeszélés és lebeszélés lehet pszichoterápiás hatású, de nem
pszichoterápia. Pszichoterápiának csak az nevezhetó, ami meghatározott szabályok
szerint - amelyekben kliens és terapeuta legalább hallgatólagosan megegyezett 
meghatározott keretben és bizonyos rendszerességgel folyik. Altalában azt is megkí
vánjuk, hogya terapeuta valamilyen, a lelki működésről alkotott szisztematikus fel
fogás alapján és egy módszer tudatos birtokában dolgozzék. Tehát a pszichoterápiás
"szerződés","keret" és "módszer" együttese a szabályos pszichoterápia feltételrend
szere. Mi más ez, mint határok kijelölése: mikor, minek, hogyan szabad, vagy nem
szabad megtörténnie a kezelés során. Miért e sok fal és védőbástya?

Az első kínálkozó válasz: a feltáró pszichoterápia a társadalomban szokatlan mér
tékű szabadságot enged a szónak, a gondolatnak, a képzeletnek (de nem a tettnek!).
Vigyázni kell, hogy ez a szabadság ne áramoljon a "falakon kívülre", ne keverje a
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klienst fölösleges konfliktusokba a külvilággal. A szociális léttel összeegyeztethetetlen
szabadság ritka pillanatait: a babiloni bolondünnepet, a karneváli felszabadultságot a
város falain belül kell tartani. Csakugyan csak errólienne szó?

A relaxációs kezelésekben, vagy a viselkedésterápiában nem tárjuk ki a kaput
ennyire a lelki történések szabad megnyilvánulása előtt. Ott a terapauta inkább tanár,
aki pszichotechnikát tanít, és gyakorlatokat ír elő a páciensnek. A szabályok azonban
az ilyen kezelési módoknál is meghatározzák a keretet és a programot, és határt
vonnak a terápia és a mindennapi élet közé. És ezen a ponton ütközünk a mérték és
arány megtalálásának a minden kreatív cselekvésnél felmerülő prblémájába. (A pszi
choterápia is kreatív cselekvés, ha nem is megfogható műalkotás: az ember sorsát
béklyóba kötő ismétlési kényszerból való kilépést, az új kezdetét jelenti - legalábbis
erre törekszik.) Valamennyi pszichoterápia magában foglalja azt a feltételezést, hogy
ami a kezelés ideje alatt történik - ami a gyermek játékában felszabadul, az analizált
érzés és gondolatvilágában tudatosul, a viselkedésterápia hatására a kliens önirányí
tásának része lesz, a relaxáció során az emberben megnyugszik és föloldódik - idő

vel, mutatis-mutandis, átvihető a mindennapi életre. Elkészül egy apró minta, a vá
rosnak egy makettje - és mire a kezelés során ez a makett teljesen, a páciens életve
zetésébe is beilleszthetóen elkészül, a mintát követve átépül körülötte az egész város.
A kicsiny aránylik a nagyhoz, a mérték meg a megmérhetetlenhez. Szabályaink a
kellő mértéket találják-e el, a lélek folyamatainak aranymetszését? Ennek csak a ta
pasztalat lehet próbaköve. Mindenesetre, amíg a makett készül, amíg az újszülött még
embrió, addig magas falakkal és meleg párnázottsággal kell őt óvni.

Mert a lélekelemzés további útján a melegség is megjelenik - pontosabban újra
megjelenik. Ferenczi Sándor utolsó periódusában túlságosan is elárasztotta betegeit
szeretettel - ez a többi analitikust visszariasztotta; túl közel érezték a csábítás veszé
lyét. Tanítványai óvatosabbak. Hermann a jó családi otthon légköréről ír - ez az
alaphangulat illik legjobban az analitikus rendelőhöz,ennek alapvonaláról lendül az
áttétel pozitívba és negatívba - hullámhegyre és hullámvölgybe. Bálint Mihály "új
rakezdésről" beszél az analitikus múltbamerülés (regresszió) mélypontján, amikor az
első nagy, meghatározó emberi kapcsolat: az anya-gyermek kapcsolat érzelmei, vá
gyai jelennek meg a kezelésben. A páciensnek ilyenkor csak néhány jelzés kell, hogy
érzelmi igénye kielégüljön - írja. Ha ezeket ilyenkor megtagadjuk, heves haragot
váltunk ki. Ha ezt a néhány barátságos jelzést megkapja tőlünk, megnyugszik, többre
nem vágyik.

Csakugyan nem vágyik többre!? Ha Bálint Mihály ebben a kérdésben hallgatólago
san Freuddal vitatkozva arra gondol, hogy ezeknek a finom jelzéseknek az erotikája
- az analitikus kezének megfogása, egy apró ajándék kérése, adása - nem csap át
szexuális vágyba, akkor az esetek többségében bizonyára igaza van. Csakhogy az
anya-gyermek kapcsolat érzelmi világával valami határtalan jelenik meg a pszichote
rápiás kapcsolatban. Hiszen ennek az első kapcsolatnak (amit a pszichoanalízis meg
tévesztően "első tárgykapcsolatnak" nevez, holott nem objektumok, hanem szubjek
tumok találkozása) éppen az a jellemzóje, hogy kezdetekor az énhatárok még kiala
kulatlanok, nincs éles határ még egyén és külvilág, én és te között.' A teljes egybeol
vadás, a végtelen szeretet élményének emléke megőrződika tudattalanban, időnként
félelem és veszély jelmezében jelenik meg, máskor, mint csillapíthatatlan vágy. Erejét
csak az ismeri igazán, aki tapasztalta ébredését. Mennél mélyebb rétegekhez ér el a
pszichoterápia, annál inkább találkozunk a határtalan, kielégíthetetlen vágyak sodrá
sával. Nem véletlen, hogy az elméleteivel sokszor meghökkentő,de ugyancsak élesen
látó Melanie Klein a szükséges lemondás elfogadásában látja az analízis sikeres befe
jezésének egyik biztosítékát - ez is benne foglaltatik abban, amit úgy nevez: eljutás
a depresszív pozícióba.2 A pszichoterápiás kapcsolat - valójában minden emberi kap-
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csolat, melyben a zárakat felnyitottuk, - a végtelennel játszik.Ezért is, és ezért is kell
mérték és arány, szerz6dés és szabályok. A pszichoterápia szabályai egyaránt szólnak
a terapeutának és a páciensnek. Es így szólnak: "Mi arra szerz6dtünk, hogyaszemé
lyiségfejl6dés kedvez6tlen hatásokra támadt zavarait gyógyítjuk, az ezekből ered6
tüneteket és magatartási problémákat igyekszünk megoldani. Nem arra, hogy együtt
elérjük a mennyet. Az odavezet6 utat mindenkinek magának kell megtalálni!"

Jegyzetek
1. A "tárgykapcsolat" fogalma a pszichoanalízis fejlődésének legkorábbi idejéből származik, amikor
Freud még a lelki működést elsősorban az ösztönkésztetések szempontjából vizsgálta. Az "objekt", az
ösztön "tárgya" az, akire, illetve amire irányul, aminek, akinek segítségével a kielégülést várja. Kis
gyermeknél ez elsősorban az anya. Noha a pszichoanalízis későbbi fejlődésében a kezdeti ösztöncent
rikus szemléletet meghaladta, a hagyományos analitikus terminológia az "objekt-kapcsolat", illetve
"tárgykapcsolat" elnevezést megtartotta. 2. Melanie Klein feltételezi, hogya gyermek az első életév
első felében a kielégítő és a nem kielégítő anya (illetve anyamell) képét önmagában nem tudja egy
személyben összehozni. Erzelmileg is kétféleképp viszonyul hozzá: az egyiket szereti, a másik ellen
pusztító dühöt érez. Ezt a kezdeti beállítódást nevezi schizoidpozíciónak. Amikor a kisgyermek az első

életév második felében felismeri, hogy haragos indulatai ugyanazon személy ellen irányultak, akit
szeret és akinek szerétetétől egész boldogsága függ, bűnbánat és jóváteteli késztetés fogja el. Ez lenne
a depresszio pozíció. Melanie Klein szerint valami hasonló történik a pszichoterápia során is, amikor a
páciens a tudattalanban megőrzött irreális fantáziáiróllemond és vágyaival, érdeklődésévelaz elérhe
tő valóság felé fordul.

TATÁR5ÁNDOR

Naptár

Szakítás: a parttól elkacsáztatott k6
utolsó csobbanása
A tél is hajt kalászt; zsugorítja, zilálja
6ket - lélegzetszobrok

Fémes zörej - a hold buboréka
letépi magát a fakoronáról, úszni

Szívmézga: a megsebzett törzs igéit
nyalja a pulzáló nyárvég
A [űben pattogó szemek: a földi párzást
6rzeni küldött harmat, föntr61
Vérdűnék - a napkorong búcsúzik
uszálya köré szürkeséget locsbol a víz
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