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Írásom kapcsolódik Hárs György Péternek a Typus 
Budapestiensis (2008) című kötetben megjelent tanul-
mányához (171–212. o.), amely Ferenczi, Groddeck, 
Füst Milán „háromszögével”, szellemi kapcsolatával 
foglalkozik. Hárs észrevette, hogy „mennyi összeríme-
lő gondolatot találni Ferenczi és Füst Milán írásaiban”, 
miközben egymással közeli személyes kapcsolatban, sem 
baráti, sem tanítványi, sem orvos–beteg viszonyban nem 
álltak.2 Vagy – s ezzel egészíteném ki állítását – ilyen kap-
csolatukra nézve egyelőre nem rendelkezünk meggyőző 
forrásanyaggal, noha Ferenczi is, Füst is mindazokban a 
haladó szellemi körökben, szervezetekben, orgánumok-
ban megfordultak, ahol a 20. század eleji modern magyar 
irodalom, képzőművészet, tudomány képviselői is jelen 
voltak (Nyugat, Társadalomtudományok Szabadiskolája, 
Huszadik Század, Emberismeret stb.). Még szűkebb baráti 
körük is jórészt megegyezett: Szilágyi Géza, Kosztolányi, 
Karinthy, Somlyó Zoltán, Berény Róbert, Hollós István, 
Lévy Lajos, Révész Erzsébet például mindkettőjüknek 
közeli barátja volt. Természetük viszont a kortársi em-
lékezések és fennmaradt naplóik, levelezésük tanúsága 
szerint teljesen különbözött. Ezek a dokumentumok Fe-
renczit derűs, szeretetreméltó, jó humorú, lendületes, fan-
táziadús, de kissé gyermekes egyéniségnek mutatták, bár 
Freuddal való levelezésében a zsarnoki, néha kíváncsiság-
ból is kegyetlen, egykori „vásott kölyök” is előbukkan. 
„Ami Ferenczi egyéniségének mélységet, melegséget és 
hihetetlen varázst adott, az – az igazságát kérlelhetetle-
nül védő férfi mellett – a benne rejlő gyermek volt” – írta 
róla Emlékezésében Hollós István.3 Füst Milánt nemcsak 
mások, de Naplójában önmaga is nehéz természetű, hiú, 
sértődékeny, indulatos, indiszkrét, önértékelési zavarok-
kal küzdő, helyzetével folyvást elégedetlen, komor fér-
fiúnak jellemezték. Az egyetlen hasonlóság köztük, hogy 
mindketten neurotikusak és hipochonderek voltak. Ambí-
cióikban keresztezték egymást: Ignotus szerint Ferenczi 
művészlelkű tudós volt. „Ezért vonzódott a művészetekhez 
és a művészekhez. Azokhoz, akik érzésüket... egy másik ér-
zéssel magyarázzák... s önelemzésük az, hogy ez az érzés 
a kifejezés mindig titokzatos-szeszélyes, a tudattalanból 
táplálkozó folyamata által tetté válik... Szerette az igazán 
szép és nagy szavakat is, melyek... az alkotás csodáját 
hordozzák magukban. Annak idején [1922-ben] ő... hozta 
el nekem külföldi útjáról Crommelynck drámáját, a Cocu 
magnifique-et [A csodaszarvas] , s így voltaképp neki kö-
szönhető, hogy ezt a szerencsés remekművet... nálunk is 
előadták” – írta róla Kosztolányi4 . Ezt azért említem, mert 
az ő életdrámáikra is utaló groteszk-kegyetlen szerelmi já-
tékról, bohózatról Kosztolányi mellett éppen Füst Milán 
írt lelkesülten a Kékmadár című rövidéletű folyóiratba, 
1923-ban. Füst saját vallomása szerint ifjúkorában orvos 
és pszichológus szeretett volna lenni. A pszichoanalízishez 
ambivalens volt a viszonya, – Hárs megfogalmazásában – 
„időnként fejlődésre képtelen, zárt, ortodox rendszernek 
tekinti, máskor lelkes követőjeként maga is meg akarja ta-
nulni”. Ferenczihez való viszonya is ilyen, időnként szinte 
hajszolja a vele való kapcsolatot, s ha ez nem jön létre, ak-
kor becsmérli, máskor mintha menekülne előle. Ferenczi 
passzívan reagál a közeledési kísérletekre, segítségét nyíl-
tan nem tagadja meg, de a közelebbi kapcsolat elől mint-

ha maga is menekülne. Füst Naplójának, levelezésének 
és Ferenczi életrajzi kronológiájának némely motívumát 
tekintve szinte fogócskát játszottak egymással. Így tehát 
az sem teljesen kizárt, hogy Füst rövid ideig járt is analí-
zisbe Ferenczihez a házasságkötése előtti érzelmi válság 
idején, 1922–1923 tájt, amikor az önéletrajzi ihletésű Ca-
tullus-dráma első változata készült. Erre utalnak lakcím- 
és telefonszám-jegyzékei, melyekben 1919 és 1933 között 
Ferenczi mindkét címe (Nagydiófa u. 3. és Lisznyay u. 
11.) és hozzájuk tartozó telefonszámai is szerepelnek. To-
vábbá kassai származású, de Miskolcon élő barátnőjének, 
az Ego álnéven novellákat és ifjúsági regényeket író Fried 
Margitnak három levele, melyekben egy-egy mondatnyi 
említést tesz Ferencziről és érdeklődik Füst analíziséről.5 
(Margit Ferenczit személyesen valószínűleg nem ismerte, 
de hallhatott róla közös barátjuktól, Ignotu -tól, aki emig-
ránsként 1922 végétől annak a Kassai Naplónak lett belső 
munkatársa, melyben Fehér Margit néven ő is publikált 
novellákat. De lehet, hogy meghallgatta Ferenczi 1921-es 
vagy 1923-as kassai előadását is a hipnotikus szuggesztió 
gyógyító hatásáról, majd utóbb a pszichoanalízisről, me-
lyet az ottani Magyar Orvosegyesületben tartott.)

Ferenczi (1873–1933) és Füst (1882–1967) személyes 
kapcsolatának felderítése fonalán e néhány gondolatnál 
tovább én sem jutottam. Pszichobiográfiailag is értelmez-
hető, lényeges érzelmi kapcsolataikban viszont meglepő 
párhuzamokat, rokonságot fedeztem fel. S bár magyaráz-
hatják ezek is szorosabb személyes kapcsolatuk hiányát, 
de sokkal inkább eszmei, gondolati hasonlóságukat.

A továbbiakban megkísérlem összehasonlítani lénye-
ges, meghatározó érzelmi kötődéseik rokon motívumait, 
s ezeket naplóikból, levelezéseikből, műveikből kiemelt 
idézetekkel dokumentálni. Az összehasonlítás az 1908 és 
1933 közötti negyedszázadra terjed ki, nagyjából Füst írói 
és Ferenczi pszichoanalitikusi pályájának kezdetétől Fe-
renczi haláláig.

Az első hasonló vonásokat mutató érzelmi kötődés a 
szüleikhez, majd a felnőttként választott pótszülőkhöz, 
ideális szülőkhöz kapcsolódik.

Ferenczi édesapja, Fraenkel Bernát (1830–1889) 
miskolci könyvkereskedő és nyomdatulajdonos, asszi-
milálódott zsidó polgár. 14 éves volt, amikor családja 
Krakkóból Magyarországra telepedett. Egerben, bátyja 
ottani könyvkereskedésében tanulta ki a könyves szak-
mát. Miskolci üzletét, a könyv-zenemű-írószerboltot és 
kölcsönkönyvtárat Heilprin Mihálytól, az első magyar 
nyelven író zsidó költőtől „örökölte”, aki a szabadság-
harcban való szereplése miatt az 1850-es években az 
Egyesült Államokba emigrált. Kamaszként Fraenkel is 
részt vett a harcokban, s harminc évvel később az asszi-
miláció szimbolikus jeleként nevét Ferenczire magyaro-
sította. Ez időben könyvkereskedése és kiadója már a vá-
ros kulturális és gazdasági életének egyik centruma volt. 
Ferenczi Sándor ebben a környezetben és légkörben nőtt 
fel, a nagy család nyolcadik gyermekeként. Rokoni emlé-
kezések szerint édesapja kedvence volt. 16 éves, amikor 
apja meghal, s a következő évben megkezdi orvosi tanul-
mányait Bécsben. Édesanyjával nem volt jó a kapcsolata. 
„Gyermekként túl kevés szeretetet és túl sok szigorúságot 
kaptam tőle. Az érzelmesség és a dédelgetés ismeretlen 
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volt a mi családunkban... A látszat megőr-
zése, és a »rossz szokások« elrejtése volt a 
legfontosabb. Így lettem eminens tanuló és 
titkos onanista, aki szemérmes, soha sem 
használ obszcén szavakat – és titokban 
lopott pénzből prostituáltakhoz jár”.6 Az 
édesanya a gyermek szexuális kíváncsisá-
gának első megnyilvánulásaira is elutasító 
magatartással, felvilágosítás helyett bün-
tetéssel reagált, mint leveleiben Freudnak 
panaszolta. Azonban mindehhez ismerni 
kell az anya, Eibenschütz Róza (1840–
1921) néhány életrajzi adatát. A galiciai 
Tarnówban született, de kamaszkorát már 
Bécsben töltő leány, akinek családjából 
több művész és vallási tekintély került 
ki, alig húszévesen lett Fraenkel felesége 
s került az akkor isten háta mögötti Mis-
kolcra. Ott már némi tekintélyt, de még 
kevés anyagi javakat szerzett férjével kez-
detben bérlakásokban lakott. Húszegyné-
hány év alatt 16 gyermeket szült, kikből 
11 élte meg a felnőttkort. Könyvkereske-
désük bővülésével a nagy háztartást egye-
dül irányította, s elfoglalt férje helyett rá 
hárult a számos gyermek neveltetésének, 
iskoláztatásának a gondja is. Ily módon 
érthetőbb, hogy a „vásott kölyök” Sán-
dor játékaira, kíváncsiságára is mereven, 
igazságtalanul, szigorúan, egyébként ko-
rára általánosan jellemző magatartással 
válaszolt.7 Ferenczi később Klinikai nap-
lójában (1932) többször is utalt ideges, 
dühödt, megalázó kijelentéseire: „Te vagy 
a gyilkosom”, „gyilkos vagy”. Anyjával 
felnőttként viszonya rendeződött, bár az 
attól sem lehetett boldog, hogy fia éppen 
legjobb barátnője, özv. Popperné menyét 
(Pálos Gézáné Gizellát) szerette el.

Füst Milánnál a családi miliőt tekintve 
lényegesen más a helyzet, de a két szülő-
höz való viszonyukban van némi hason-
lóság. Füst édesapjáról, Fürst Ignácról 
(1839–1896) keveset tudunk. Egy távo-
labbi ágán báróságot szerzett zsidó család 
kallódó tagja. Bohém természetű ember, 
aki szeretett mulatni, kártyázni, s a csalá-
di legenda szerint a botrányokkal teli po-
litikája és magánélete miatt hírhedt szerb 
ex-király, a Bécsben élő Obrenovics Milán kártyapartne-
re volt. Élete végén állástalan hivatalnok, kallódó ember. 
Halála után családjára csak adósságot hagyott. Gyerme-
kével viszont kedves volt, tréfálkozó, sokszor vágyott 
ajándékokat ígért a kisfiúnak, majd találékony mesékkel 
magyarázta ki, hogy miért nem tudta teljesíteni az ígé-
reteit. Füst nyolcéves volt, amikor édesapját elvesztette, 
de íróként még tizenöt évvel később is vágyakozva, élő 
fájdalommal emlékezett rá. Az Ezeregyéjszaka egyik me-
sei figurájának, Aladdinnak szerepében így fohászkodik 
hozzá: „Mert tudd meg atyám, nagyon elhagyott vagyok s 
nem csókol meg engem senki. Anyám szigorú velem s hi-
báimért, amelyek tőled valók, korhol: hogy lusta vagyok, 
álmos, szeretek heverészni s képzelgésekkel töltöm nap-
jaim” (Aladdin atyja sírjánál, 1911). Még a keresztneve 
is apjával kapcsolatos, eredeti neve ugyanis Emil volt, s 
Obrenovics Milán után kapta vagy vette fel a Milán nevet. 
(Erre utal Copperfield Dávidhoz! című versében is.)

Édesanyja, Weisz Jozefa (1858–1916) kemény akaratú, 
ambiciózus asszony, aki nem tudott beletörődni a család 
romlásába. Éjjel-nappal dolgozott egy trafikban, mely 
egyben lakóhelyük is volt. Fiába fektette minden remény-

ségét és keresményét, azt szerette volna, ha majd hivata-
li karriert fut be, s irodalmi ambícióit igyekezett letörni. 
Az élet örömeiről, a nőkről is lebeszélte. „Szegénység, 
folytonos betegség, kóros nagyravágyás – halálos vesze-
kedések: ez volt a fiatalságom... Irtózatos, elfojtott, nem 
érvényesülő energiák dolgoztak bennem: – már tizenhat 
éves koromban oly irtózatos neurózis kezdődött, hogy 
gyakran voltam az ájulás határán a kényszerképzetek mi-
att... A nemi nyomor is rettenetes volt.” – emlékezik ifjú-
ságára Naplójában. Sokáig lelkiismeret-furdalás is gyötri, 
hogy nem jut tisztességes álláshoz s anyjából él. Gyöt-
relmes együttélésükről, mely 28 éves koráig, majdnem 
anyja haláláig tart, két drámájában (Boldogtalanok, 1914 
és Catullus, 1921–1928) is vall. Viszonya hozzá szeretet, 
szánalom és gyűlölet. Érzelmi kapcsolataiban felnőttként 
apapótlékot és egy jobb anyát keresett.

Füst Milán a korán elvesztett, idealizált édesapát Osvát 
Ernővel, az induló Nyugat (1908) főszerkesztőjével pró-
bálja pótolni, aki felfedezi írói tehetségét és „halálos ba-
rátja”, legszigorúbb kritikusa is lesz. Az író gyermekként 
kötődik hozzá, sokáig abszolút tekintélynek, élete minden 
vonatkozásában legfőbb bírájának tartja. Osvát kezdetben 



14

jószemű kritikus és szerkesztő, de ellentmondásos jellem 
uralkodói és kissé szadisztikus hajlamokkal. Füst tehetsé-
gét méltányolja, de kajánul élvezi, hogy az mennyire függ 
tőle. Önértékelési zavarait, hiúságát, sértődékenységét, 
hipochondriáját időnként kigúnyolja. Papos szigorúsága, 
puritanizmusa meglepő könnyelműséggel párosul mind 
anyagi, mind erkölcsi tekintetben. Füst Naplója tanúsága 
szerint többször fellázad ellene s viszonya hozzá ambi-
valens: „Én bámulom szellemét s ambiciózus vagyok – s 
azt akarom, hogy munkám a legszigorúbb ítélet mértéké-
nek megfeleljen, – de viszont beteggé tesz, megőröl, hogy 
folyton az ő arcát látom magam előtt s az ő ízlése szerint 
próbálom mérlegelni, amit csinálok, – Borzasztó ez, lehe-
tetlen – egyetlen embernek dolgozni!... Ott állok, mint egy 
fiú, aki nem jó dolgozatot csinált: bűnbánón és elkesered-
ve – ... Ez az intenzív egyéniség határozottan szuggerál 
is – még ha ez nem is szándéka. Az ő eszével próbálok 
gondolkodni – s az ő szigorúsága állít meg a munkában, 
még akkor is, mikor erre semmi ok sincs.”

Időnként jól látja Osvát kritikusi gyengéit, eszményei 
avultságát, szerkesztői, ízlésbeli melléfogásait s íróként 
leszámol hatásával, szabaddá válik tőle, de szeretete irán-
ta Osvát haláláig (1929) megmarad. „Távolodni akarok 
ettől az apától, mert elég volt erőszakos hatásából! S elég 
nékem kedvenceiből is... Ellenére kell valamivé lenni.”– 
jegyzi fel a Naplóban. 

Füst és Ferenczi életében van egy mindkettőjüket érin-
tő (pszichobiográfiailag nem értékelhető), véletlenszerű 
kapcsolat is, mely Stein Fülöp (1868–1918) elmeorvos-
hoz fűződik. Stein az ifjú Füst Milánt gyógykezelte, s 
Ferenczinek, aki barátja volt, ő hívta fel a figyelmét má-
sodízben Freud Álomfejtés című munkájára. Azután Jung 
közvetítésével, akinél Zürichben tanult, elősegített egy 
találkozót 1908-ban Freud és Ferenczi között. Ennek a 
találkozónak döntő szerepe lett nemcsak Ferenczi élete 
és munkássága, hanem a magyarországi és a nemzetközi 
pszichoanalitikus mozgalom szempontjából is. Érdekes 
véletlen, hogy Stein és Füst Milán kapcsolatáról éppen 
az író – általunk felfedezett – életre szóló nagy szerel-
mének és múzsájának, Jaulusz Erzsébetnek egy Berlinből 
1910-ben írott leveléből szereztünk tudomást. Az árulko-
dó levélrészlet a következő: „A múltkoriban, a Rundschau 
legutosó számában olvastam egy cikket pszichoanalízis és 
pszichoterápiáról (különben is figyelmébe ajánlom, arról 
a módszerről tárgyal, amellyel egyszer Dr. Stein magát 
gyógykezelte)”. Füst valószínűleg e gyógykezelés alkal-
mával találkozhatott először a pszichoanalízissel. Fe-
renczire viszont Freud lenyűgöző hatással volt. Klinikai 
naplójában (1932) erre így emlékezik vissza 1908-ból 
való feljegyzéseit idézve: „Lelkesedésem, depresszióm, 
mikor csak egyetlen napig is elhanyagolt; jelenlétében 
teljes beszédgátlás, amíg egy témát meg nem pendített, 
majd a sürgető vágy, hogy elnyerjem tetszését azzal, hogy 
teljesen megértettem őt, sőt rögtön tovább mentem az ál-
tala javasolt irányban – mindez elvakult és függő fiúként 
mutat be engem.” Már Freuddal való találkozása tükrö-
ződik a témánk szempontjából lényeges Pszichoanalízis 
és pedagógia című, 1908-ban megjelent cikkében. „A 
mai gyermeknevelés arra az elvre van felépítve, hogy a 
gyermek önmagával szemben is hazuggá váljék, és maga 
előtt is tagadja le a belsejében hullámzó öntudatokat és 
gondolatokat... A pszichoanalízissel sikerült bebizonyíta-
ni, hogy az ún. pszichoneurózisok (hisztéria, kényszerne-
urózis) tünetei mindig ezeknek az öntudatlan vagy mond-
juk libidinózus törekvéseknek, főleg a szexuális libidónak 
eltolódott, elferdített... megnyilatkozásai, kisugárzásai."8 
Erre rímelnek Füst naplójegyzetei a korabeli nevelés, a 
szülők traumatikus hatásáról a gyermek életében. „A 
szülők: mily irtózatos elnyomók!... Nem förtelmes ha-
talmak-e a szülők? Nem kellene-e súlyosan megbüntetni 
őket?... Mikor két meglett ember, aki gazdaságilag is gye-

rekeinek az ura és parancsolója... gyengéd, félénk, még 
lábán megállni nem tudó gyermekeknek a zsarnoka – s 
engesztelhetetlen keménységgel, hajlíthatatlan merevség-
gel áll ellent minden törekvésükkel szemben.” Mindketten 
nyilván saját gyermekkorukra is gondoltak! 

Füstnek a nőkről alkotott lenéző véleményét, sőt időn-
ként nőgyűlöletét a korabeli felfogás mellett anyjától el-
szenvedett gyermeki sérelmei is befolyásolták. „Egy al-
sóbbrendű fajta – no! – akárhogy szeretjük is őket, vagy 
vágyunk reájok, ennek megállapítása elől nem zárkózha-
tunk el. – Barátaimat szeretem – barátaim feleségeitől 
pedig borsódzik a hátam. – Mi ez? Homoszexualitás? 
Ha ez az, vállalom” – írja a Naplóban. Ferencziben is 
ambivalencia él anyjával és a nőkkel szemben: „Az én 
esetemben az infantilis agresszivitásnak és az anya irán-
ti szeretet megtagadásának a betegekre való eltolásáról 
van szó. Sikerült azonban... óriási erőfeszítéssel, tisztán 
intellektuális úton kényszeríteni magamat, a jóságnál 
is nagyobb jóságot kifejlesztenem.”9 Ugyanez a nőkkel 
szembeni ambivalencia mutatkozik meg szerelmükhöz, 
de a jó anyát pótló házastársukhoz való viszonyukban 
is. Ugyanakkor a szexualitás vonatkozásában mindket-
ten – a kor erkölcsi felfogásával szemben – a nők eman-
cipációja érdekében szólnak. Ferenczi a nők férfiakkal 
egyenrangú szexuális szükségletének okait a filogene-
zis által meghatározott biológiai tényezőkben keresi, míg 
Füst a nyugati társadalmak képmutató erkölcseit ítéli el 
Naplójában, melyek a mindkét nembeli ifjúságnál elfojt-
ják az egészséges ösztönöket. „Azok az esetek, amelyeken 
a társadalom megbotránkozik, mikor valaki kilép »jó« 
családjából s elvesz egy utcalányt – ezek a botrányos ki-
vételek nagyon megbecsülendők ebben a neurotikus, sze-
rencsétlen világban! – a freudi tanokból mégiscsak sokat 
lehet tanulni!”

Ferenczi negyvenhat, Füst Milán harmincöt éves, ami-
kor megházasodnak. Viszonylag késői döntéseiknek va-
lószínűleg egyik oka a már említett ambivalens érzések 
anyjukkal és általában a nőkkel szemben. A szerelemben, 
a házasságban az ideális jó anyát keresik. Füst három év-
vel házasságkötése után így ír erről Naplójában: „A sze-
relemről most azt gondolom: – Hogy mihelyt az ember a 
bensőségnek, meghittségnek eddig a stádiumáig jutott el... 
mihelyt valakivel úgy tud beszélni, mintha saját magával 
beszélne... nem is mintha saját anyjával volna együtt, ha-
nem anyjáról képzelt ideáljáról... ez éppen a legtisztább 
szerelem.” Egy évvel később viszont már úgy érzi: „Nem 
érheted be a szeretet melegével, a csendes házi otthonnal 
– sem azzal a nővel, akit a véred nem kíván lázadva.” Füst 
dacból, hiúságból mondott le szerelméről s választotta a 
házasság létfeltételei és írói munkássága szempontjából is 
biztonságosabb állapotát. Azonban évekig tartó lelki, al-
kotói válság kínozta.

Ferenczi az idealizált „apa”, Freud tanácsára és közre-
működésével utasítja el nagy szerelmét és veszi el hosszú 
hezitálás után annak anyját, régi barátnőjét feleségül, de úgy 
érzi, „igazi szerelem nem volt ez! A ritka intim találkozások 
alkalmával e szerelem kivitelezésének kötelességszerű jel-
legével gyakran kellemetlenül tudatában voltam... A libi-
dó bizonytalansága, melyért korábban véletlenszerű külső 
akadályokat akartam felelőssé tenni, nagy erővel Gizella 
arcvonásai és alakja öregedésének tagadhatatlan jeleihez 
kötődött. Aztán a... gyermektelen házasság reménytelensé-
gén... tépelődtem... Következő gondolatom: hallucinációk, 
megbolondulás... Ezek tiszta elrettentési kísérletek a házas-
ságtól. És miért ma? Mivel holnap reggelre kilátásom van 
egy lakásra (tehát a végső döntésre).”10

Füst is beavatja a választott apát, Osvátot szerelmi 
ügyeibe, sőt miként Ferenczi Freudnak, a szeretett nő le-
veleit is megmutatja neki, de felismeri, hogy hibázott: 
„Hibáztatom magam, amiért az okos Osvátra hallgattam 
szerelmi dolgokban. Igaza volt, ő volt számomra a meg-
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gondolás és fékezés – de helytelen volt a meggondolásra 
hallgatnom. – Szerelmi dolgokban az ember a vére szerint 
cselekedjék, az indulata s az érzései szerint, különben el-
nyomorodik.”

Nézzük meg, mi volt a hasonlóság kettejük szerelmi 
bonyodalmai, a „gubancok és őrült gomolyagok”, s azok 
lelki, alkotói következményei között. A Ferenczi–Freud–
Gizella–Elma érzelmi négyszög történetét a Freud–Fe-
renczi levelezés alapján többen is feldolgozták, értelmez-
ték már. Ezért csupán e kapcsolatok történetét igyekszem 
röviden ismertetni. Altschul Gizella (a későbbi feleség) 
családja és Ferencziék Miskolcon szomszédok voltak. Gi-
zella apja gabonakereskedő volt, majd svéd kereskedelmi 
kapcsolataiból következően Budapesten tiszteletbeli svéd 
konzul lett. Anyja korán, Gizella hatéves korában meghalt. 
Három fiú és négy leány maradt utána. A lányok mind 
kényszerből mentek férjhez és boldogtalan házasságban 
éltek. Gizella egy Pálos Géza nevű gyenge, passzív, idővel 
megsüketült férfiú felesége lett, akitől két lánya született: 
Elma és Magda. Gizella nem szerette férjét és már házas-
sága korai szakaszában voltak egyéb kapcsolatai. 1917-
ben végleg elhagyta Pálost, de ekkor már egy évtizede 
Ferenczi Sándor barátnője volt. Ferenczi hosszú hezitálás 
és válási procedúrák után 1919. március 1-jén vette fele-
ségül. A Freud–Ferenczi-levelezésben először 1909-ben 
említődik Gizella. Ekkor még Sándor egyedülálló 36 éves, 
Gizella 44 éves, leánya, Elma 22 éves. „Sok mindenki ő 
számomra” – írja Ferenczi Freudnak: „Szerető, barát, 
anya, tudományos téren pedig tanítvány, vagyis gyermek.” 
Nagy ügybuzgalommal végzi Gizella analízisét, de teljes 
őszinteséggel bevallja neki, hogy más nők iránt is érez sze-
xuális vágyat, sőt néha még idősebb korát is szemére veti. 
1911-ben Elma szerelmi ügye és házasodása tárgyában 
Ferenczi „apja” tanácsát kéri és Gizellával, Elmával hár-
masban felkeresik Freudot Bécsben. Freud ekkor Elmát a 
dementia praecox enyhe esetének látja. Ferenczi ezután 
a lányt pszichoanalitikus kezelésbe veszi. Elma analízi-
sében visszaesés következik be, amikor egy férfi, akivel 
korábban szerelmi kapcsolata volt, öngyilkosságot követ 
el miatta. Ferenczi ezután egyre kevésbé tudja megőriz-
ni „analitikusi hűvös fennsőbbségét”, beleszeret Elmába, 

és ezt Gizellával is közli, aki továbbra is kedves és szere-
tetteljes marad irányában. Úgy tűnik, Elma is viszonozza 
érzelmeit, azért is, mert ebben a helyzetben szüksége lett 
valakire, egy idősebb társra, aki lelkileg támogatja, segít 
neki. Elhatározzák, hogy összeházasodnak. Ekkor lép köz-
be Freud, akinek Ferenczi megmutatja Elma leveleit, s aki 
a lány érzelmeit neurotikusnak minősíti. Így a „menyasz-
szony” kezelendő beteggé minősül vissza, mivel most már 
Ferenczinek is vannak fenntartásai vele szemben. Elma 
vágyait, szexuális érdeklődését, kíváncsiságát a beteg-
ség jeleként fogja fel. Elmát analizálva Freud és Ferenczi 
most már közösen alkotják meg „a kacér, csábító, a fér-
fiakra halálos veszélyt hozó nő képét”. Amikor Ferenczi 
Freudtól visszaveszi Elma analízisét, még a rá irányuló 
vágyteljes rohamoktól nem egészen mentes, de szigorúan 
uralkodik magán, amiért Freud egy levelében megdicséri: 
„Örömmel hallom, hogy E.-vel szemben kemény maradt 
és keresztülhúzta [férjhezmenési] szándékait.” Elma nem 
tűri sokáig kilátástalan helyzetét, megírja egyedüllétéről 
szóló és Ferenczit őszinteségre felszólító megrázó levelét, 
amelyet Ferenczi azonnal lefordít és elküldi Freudnak. Az 
analízis egy ideig még folytatódik, de Elma már szeretne 
kihátrálni belőle Ferenczi őszintétlen viselkedése miatt. 
Végül egy évvel a kezdetek után Ferenczi értesíti Freu-
dot, hogy abbahagyta Elma analízisét: „És ezzel az utolsó 
szálat is elvágtam kapcsolatunkban.” A vágyott családi ro-
mánc tehát – ifjú feleséggel és gyermekekkel – meghiúsult, 
Freud pedig áthárítja a felelősséget Ferenczire, és 1917 
nyarán Tátrafüredről írott levelében így zárja le az „ügyet”: 
„G[izella] asszony szenved és meg van öregedve..., de biz-
tos a meggyőződésem, hogy teljes mértékben engedni fog 
Önnek [ti. házasságuk dolgában]... és ha Elma visszatér, el 
kell felejtenie, hogy bármi más lehetne számára, mint apa.” 
(Amire – tegyük hozzá – Ferenczi, az örök gyermek, aki 
maga is apát és anyát keresett Freud és Gizella személyé-
ben, teljesen alkalmatlan volt.)

Füst Milán érzelmi kötődéseiben (szerelem, házas-
ság) szintén jelen volt egy hasonló négyszög formáció, 
félreértésekre, ellentmondásokra vezető zavarokkal, ki-
fejezése szerint „őrült gomolyagokkal”. A négyszöget 
alkotók: a választott apa, Osvát, a választott anya, a ké-
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sőbbi feleség, Helfer Erzsébet, a szenvedélyes szerelem, 
Jaulusz Erzsébet, és maga az író. A valóságos anya, Füst 
gyermek- és ifjúkori traumáinak fő okozója 1908-tól már 
csak mellékszereplőként van jelen, 1916-ban hal meg. A 
„játék” ideje majdnem egybeesik Ferenczi drámájával. 
Ez utóbbi nagyjából 1909-től 1919-ig, a házasságköté-
sig, Füsté 1905-től 1923-ig, szintén házasságkötéséig 
tart, de mindkettőjük egész életét, pályáját befolyásolja. 
A két „életjáték” közötti fő különbség, hogy a szereplők 
habitusa és a cselekmény utójátéka, pontosabban követ-
kezményei mások.

Füst választott apja, Osvát csak kritikusa, barátja 
és nem küzdőtársa az írónak, s ezért magánéletébe ke-
véssé szól bele, noha az író erről is kikéri véleményét. 
Freud magához akarja kötni Ferenczit, hiszen kapcsola-
tuk alakulásától egy általa megalkotott fiatal tudomány, 
a pszichoanalízis jövője is függ. Ferenczi élete végén, 
már csalódva benne, Klinikai naplójában (1932) távol-
ságtartással próbálkozva elbeszélő módban így ír erről: 
„Freud... a beteg neurotikus kívánságának megfelelően 
megváltoztatta a külső helyzetet. Minden általa felállí-
tott technikai szabály ellenére csaknem fiává fogadta dr. 
F[erenczi]t. Ahogy tőle magától tudom, őt tekintette gon-
dolatai legtökéletesebb örökösének. Ő lett hát a nyilván-
való trónörökös, akinek közeleg ünnepélyes bevonulása 
Amerikába”. Majd egyes szám első személyben, közvet-
lenebbre váltva megállapítja: „Mindenesetre csak addig 
tudta eltűrni..., hogy a fia legyek, amíg először ellent nem 
mondtam neki”.

Füst nagy szerelme, Jaulusz Erzsébet, gimnáziumi ba-
rátja és osztálytársa nővére, több mint öt évvel idősebb 
nála. Édesapját ő is korán elvesztette, de nagy családban 
él, öt testvére van. A Lipótvárosban laknak, de érdekes 
véletlen, e család is Miskolcról származik, a nagyanya ha-
láláig ott is él. Megismerkedésükkor 22 éves önálló, dol-
gozó nő, mivel anyagi helyzetük nem túl fényes. Özvegy 
édesanyja fakereskedésből egyedül tartja fenn a családot. 
Erzsi korához, társadalmi helyzetéhez képest rendkívül 
művelt. Németül, franciául jól beszél, zongorázni, táncol-
ni, énekelni tanul, s operaénekesnő szeretne lenni. Sze-
reti az érdekes embereket és a művésztársaságot. Baráti 
köréhez tartozott a karmester Reiner Frigyes, a szintén 
operaénekesnőnek készülő Guthi Böske, Láng Juliska 
(később Mannheim Károlyné), aki gyakorló pszichoana-
litikus lett, Erdős Renée és Bőhm Aranka. Már számos 
ismert férfi forgolódik körülötte, az újságíró Szász Zol-
tán s az idősödő Bródy Sándor is udvarol neki (egy ideig 
ugyanis Jövendő c. folyóirata titkárnője volt, ahol a fiatal 
Ferenczi több írása is megjelent). Intellektuális partnere 
az ifjú Füst Milánnak, ezért jelentett szenzációt a lenézett 
nőkhöz képest. Megismerkedésükre később Füst így em-
lékezik: „Elcsodálkoztam, hogy ez a kis semmiség, ez a kis 
lebecsült intelligencia ilyen titkos, pompás képességeket 
rejt! ... Felettem áll talán?... Visszanézve: rossznak érzem 
magam, ... önző és becstelen, becsmérlő, hiú gondolata-
im voltak.” Máshol meg így jellemzi: „Igazi kedély volt! 
Ha bejött a szobába, sugárzása sugárzást indított a lel-
kekben.” Tehát éppen ellentéte az ifjú költőnek, akit nagy 
tehetségnek és okos társalgónak tartott, s ezért szívesen 
barátkozott vele, de folytonos szerelmes gyötrődését és 
gyanakvó féltékenységét unalmasnak és néha terhesnek 
is találta. Ezen kívül Füstnek ekkor még nem volt biz-
tos egzisztenciája, ellenben volt egy érte robotoló, min-
den ambícióját beléje helyező rideg, zsarnoki édesanyja, 
aki Erzsit sem túlságosan kedvelte, tehát mint parti sem 
jöhetett számításba. Erzsit egyébként is még nem a férj-
hez menés gondolata, hanem az énekesnői karrier foglal-
koztatta, és 1910-ben kiment Berlinbe éneket tanulni. A 
berlini tartózkodás kisebb megszakításokkal három évig 
tartott, s kapcsolatuk ez időszakban romlott meg igazán. 
Füst gyötrődő, gyanakvó szerelmes leveleire a lány egyre 

ritkábban, kelletlenebbül válaszolgatott, de megjelent és 
elküldött munkáit mindig nagy elismeréssel fogadta, lel-
kesen elemezte. Ugyanakkor tudtára adta, hogy lekötni, 
kisajátítani nem hagyja magát, csak az formálhat rá jogo-
kat, aki majd feleségül veszi. Füst viszont izzó szerelme 
ellenére ezt még nem tehette meg. Közben feltűnik a lát-
határon egy idősebb, kész egzisztencia, aki követni tudja 
Erzsit Berlinbe, s ott megfelelő életfeltételeket teremteni 
számára, ha énekesnő lesz. Az író ekkor lovagiasan visz-
szavonul, miközben tudja, hogy ő a fontosabb a lánynak, 
aki ezt írásban is közli vele. Noha mindketten alapvetően 
intellektuális lények, vágynak a testi kapcsolatra is, de el-
fojtják e vágyat. A nő józan megfontolásból, nem akarva 
rontani férjhez menési esélyein, a férfi az anyai nevelés 
gátjai miatti túlzott szemérmességből, és a kudarctól vagy 
a kiábrándulástól való félelmében. Időközben kitör az I. 
világháború, Füstöt ideg- és tüdőbetegsége miatt felmen-
tik a katonaság alól, a vetélytárs pedig eltűnik a harcok 
forgatagában. Az ily módon szabaddá vált leány, aki éne-
kesnőként sem bizonyult igazán tehetségesnek, már 32 
éves, hazatér Berlinből, és igyekszik felújítani „barátsá-
gát” a még nőtlen férfival. Füst ekkor már középiskolai 
tanár és a Nyugat megbecsült munkatársa, ráadásul zsar-
noki édesanyja is meghalt. Erzsi varázsa még nem teljesen 
hatástalan rá, de a mellőzés és az elszenvedett sérelmek 
túlságosan frissek, ezért a kísérlet kudarcot vall. Erzsi egy 
levélbeli burkolt visszautasításra hasonlóval válaszol, és 
ő szakítja meg négy évre a kapcsolatot. Ezzel a szerelmi 
dráma második felvonása is lezárul.

1919-et írunk, Ferenczi ekkor veszi el hosszú hezitálás 
után Gizellát, és a tönkretett, klinikai esetté degradált sze-
relem, Elma is férjhez megy Amerikába. Ferenczi ugyan 
legyőzi neheztelését Freuddal szemben, de hogy nagyon 
is megszenvedte kegyetlen játékát Elmával, arról csak 
évekkel később új barátjának, Georg Groddecknek 1921 
karácsonyán írott megrendítően őszinte leveléből értesü-
lünk: „Levele új erőfeszítésre ösztönzött, és segített, hogy 
feleségem előtt is… leleplezzem magam. Újra beszéltem 
neki a kielégítetlenségről, a lánya iránt érzett elfojtott sze-
relemről (aki a menyasszonyom lett volna? illetve volt is, 
amíg Freud egyik némiképp elítélő kijelentése arra nem 
indított, hogy görcsösen legyőzzem ezt a szerelmet, és a 
lányt mereven eltaszítsam magamtól.) ... Nem akarok neki 
fájdalmat okozni, semmit sem vagy csak keveset mondok 
neki hűtlenségi gondolataimról; de aztán helyette ma-
gamnak okozok fájdalmat.”

Füstöt is meggyötri az általa kezdeményezett szakítás 
és megkísérli művészi élményként feldolgozni az „E.-
ügyet”. 1919 és 1921 között készülnek a Catullus-dráma 
első változatai. A darab önéletrajzi vonatkozására utal 
a következő feljegyzés Naplójában: „Lesbia idősebb, 
mint Catullus, mert E. is idősebb volt, mint én.” Egy idő-
ben vívja küzdelmét újra és újra feltoluló érzelmeivel, 
meg Osvát bírálatától felerősödő művészi kételyeivel. 
De mindez még nem tudatosul benne. „Furcsa, hogy 
nem jól esik írnom ezt a darabot... Nagy az ellenállás, 
s nem tudom, hogy miért... Rossz volna? Vagy az anyag 
túl nagy?” Magánéletében is nehéz döntés előtt áll: el-
vegye-e feleségül egykori tanítványát, az érte minden 
áldozatra kész, hozzá remények nélkül szegődött Helfer 
Erzsébetet, vagy válassza a művészi magányt, akár da-
rabjában, a Catullus-ban. 1921 januárjában azt jegyzi be 
a Naplóba, hogy „E.-vel végleg szakítottam”, majd nem 
sokkal később azt, hogy „március 4-én éjjel két órakor 
Isten segítségével befejeztem a Catullust”. 1921 nyarán 
azonban már az öngyilkosság gondolata foglalkoztatja, s 
néhány hónap múlva felhívja telefonon régóta mellőzött 
szerelmét, hogy bejelentse neki a végső megoldást. De 
amikor az aggódva újra jelentkezik, egy megrázóan ke-
gyetlen levélben tombolja ki évek óta lefojtott fájdalmát 
és zúdítja rá vádjait a hozzá most igazi érzésekkel köze-
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ledő leányra. Erzsit pedig most lobbantja először valódi 
lángra az az iszonyú indulat és szenvedély, amely a régi 
sérelmeket felidéző levélből kicsap. Most ő az alázatos, 
a megalázkodó: „Legyen jobb, mint én, Milán, nyújtsa 
felém a kezét... hűséges kutyája leszek, szolgája, titkára, 
társa, amit Maga akar, próbálja meg még egyszer ve-
lem” – írja 1922 januárjában. Az áldozatos feleség, nő-
vér és anya szerepe azonban már másra van kiosztva, a 
szeretetében emberfelettien önzetlen Helfer Erzsébetre, 
akit Füst hosszú hezitálás után 1923. július 21-én nőül 
is vesz. A Napló tanúsága szerint azonban újból és újból 
felmerül benne J. E. képe, álmodik vele, fantáziál róla, 
lelkiismeret-furdalás gyötri, hogy rossz volt hozzá, és 
„emlékét megkönnyezi”. S noha később egyre ritkulnak 
a rá vonatkozó naplójegyzetek, a Jaulusz-ügy lezárhatat-
lan: „Egy irreális kép foglalkoztat: az, aki volt, vagy akit 
a képzelet alkotott... azt vitatod, hogy milyennek kellett 
volna lennie... és nincs vége a vitának. Fáj, vitázol, sze-
reted, gyűlölöd.” – jegyzi fel még tíz év múlva is.

Ez lehet magyarázata annak a hétéves küzdelemnek és 
kínlódásnak, amelyet 1921 és 1928 között a Catullus-szal 
folytat, továbbá annak is, hogy házassága ez időben vál-
ságba kerül. A szeretetteljes kapcsolat diszharmonikussá 
válik, kicsiségek miatt kínozza az asszonyt, majd indula-
tosságáért vádolja önmagát, több ízben el akar válni, és a 
Napló tanúsága szerint ismét öngyilkossági tervekkel fog-
lalkozik. Máskor nőgyűlölő kirohanásai vannak.

A Jaulusz-szerelem „megoldási kísérletei”: Nevetők 
(1918–1920) kisregény (megölni őt és önmagát); Catullus 
(1921–1928) dráma (öngyilkosnak lenni vagy az alkotás 
magányába menekülni egy jó, áldozatos leány mellett); a 
Néma barát (1929–1934) dráma (megölni vagy elcsábíta-
ni a nőt, vagy megbocsátani neki hűtlensége miatt). Füst 
önmagát 2–3 figurában jeleníti meg, s Groddeck Baden-
Baden-i szanatóriumában, ahova Ferenczi közbenjárásá-
val került 1928-ban, megismerkedik a pszichoanalitikus 
orvos gondolatával a lelki személyiség összetettségéről, 
amelyet némileg másként, de Freudtól különbözően, Fe-
renczi is vall11, s amely „hitelesíti” művészi megoldásait. 
(„Az emberi lélek nem valami egység, hanem gyülekezet”, 
az individuumban ezer meg ezer többféle, többé-kevésbé 

önálló lelki élet működik – írja évtizedekkel később, a 
Hábi-Szádi Tibeti lélektan című fejezetében).

Füst Milán anyja halála után (1916-tól) kegyetlen já-
tékot játszott Jaulusz Erzsébettel, még ha ez nem mindig 
tudatosult is benne. Osvát, amikor 1922-ben elégedetten 
beszámolt neki végső szakításukról, ezt mondta: „Én 
hiúbb ember vagyok, mint te, – a hiúságomnak nagyon 
tetszenék ez a dolog, – én bizony eljátszogatnék vele”. Ké-
sőbb Osvátnak ezt is a hibájául rója fel, amikor távolod-
ni igyekszik tőle: „Én egy kicsit eljátszogatnék J. E.-vel! 
– mondotta nékem, mikor szegény nyomorúságában rám 
fanyalodott – No nem!”

Ferenczi megbékél Freuddal, de szemére veti abbéli 
szerepét, hogy házassági terve Elmával meghiúsult, és 
nem lehetnek gyerekei, de ő sem adja közvetlen jelét bár-
miféle megbánásnak, amiért a lánnyal kegyetlen, őszin-
tétlen játékot játszott: „Attól a pillanattól kezdve, hogy Ön 
Elma ellen tanácsolt engem, még pa. kúrával sem legyőz-
hető ellenállás van bennem az Ön személyével kapcsolat-
ban, mely minden érzékenységemért felelős.”12

Elma, aki a Ferenczi-ügy óta férjhez ment, majd kü-
lön is vált norvég származású, kissé könnyelmű férjétől, a 
műkritikus, kiállításszervező, drámaíró Lauvriktól, akivel 
Amerikában éltek, 1924-ben visszatért Magyarország-
ra. Füst Milánné férjének Baden-Badenba írott leveléből 
(1928) tudható, hogy Füst nagy lelki, alkotói válságának 
termékét, a Catullus-t, Elma is ismerte: „Együtt voltam, 
vagyis meghívott a lakására Ferencziné lánya, az Elma – 
írja Füstné –, és valamivel kapcsolatban azt mondta, hogy 
Téged mindenfelé rendkívül dicsérnek, a Catullus-t mes-
termunkának tartják, és általában Téged a legjobb mai 
írónak”. Elma talán megérezte, hogy a darab ő és Ferenc-
zi drámájáról is szól. Hogy a Jaulusz Erzsiről mintázott 
Clodia, akit szerelme rossz nőnek tart és nem vett el fele-
ségül, akár ő is lehetne, a megértő, áldozatos társ, Tertullia, 
akibe a költő nem igazán szerelmes, Gizella, és Catullus, 
aki az élet helyett a költészetet választja, Ferenczi.

Volt még valaki Füst és Ferenczi ismeretségi, baráti 
körében, aki tudhatott mindkettőjük szerelmi drámájáról. 
A tragikus sorsú, fiatalon meghalt pszichoanalitikus or-
vosnő, Révész Erzsébet (1887–1923), mivel Freud képezte 
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11 L. Hárs György Péter: A Ferenczi–Groddeck–Füst Milán-háromszög, 41. jegyzet (212.)
12 Freud–Ferenczi-levelezés II/2. köt. (Ferenczi levele Freudnak, Bp. 1919. máj. 23.) 245.
13 Uo. 136. o. 1. jegyzet.
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ki,13 Ferenczi analizálta s vette fel Egyesülete tagjai közé, 
ő pedig a Füstöt analizáló Hermann Imre kiképzője volt, 
sőt még Groddecket is jól ismerte. Fivére, Révész László 
(a szintén pszichoanalitikus orvos) is Füst barátja volt, aki-
ről Naplójának tanúsága szerint Catullus című drámája 
Calvusát mintázta. A mester én vagyok. Egy doktorkis-
asszony naplójegyzetei (1932) című kísérleti regényének 
alaptörténetét Révész Erzsébet mesélte el az írónak, s a 
mű végső soron az apai, talán osváti „hatalommal” való 
leszámolásáról is szól. (Ismét furcsa véletlen, hogy a re-
gény éppen abban az évben jelent meg, amikor Ferenczi 
elkezdte írni Klinikai naplóját, melyben Freudból való fáj-
dalmas kiábrándulásáról is vall.) 

Révész Erzsébet a szeretett-gyűlölt apja halála után fel-
lépett, gyors lefolyású vészes vérszegénységben halt meg, 
amikor már hetedik hónapos terhes volt. Sem őt, sem cse-
csemőjét nem tudták megmenteni. A mindig gyermekre 
vágyó Ferenczit mélyen megrendítette halála, és újra kez-
dődtek hipochondriás panaszai.14 Kísérteties, hogy tíz év 
múlva Ferenczit is épp ez a betegség vitte el azután, hogy 
belátta: pótapja, Freud, a „felsőbb hatalom”, aki addig vé-
dőn mellette állt, megvonta tőle támogatását. 

 Összegzés
A vizsgált alkotók lényeges érzelmi kapcsolatainak 

„képlete” sok tekintetben hasonló volt, a bennük részt 
vevők természete és a konfliktusok, a szerelmi gubancok 
és őrült gomolyagok feloldása egészen más. Füst Milán 
választott apja, Osvát Ernő ritkán szólt bele az író magán-
ügyeibe, nem úgy, mint Freud, az idősebb kolléga és az 
apa tekintélyével. Számára nem Ferenczi boldogsága volt 
a legfontosabb, hanem a pszichoanalízis jövője, s nem 
akarta a legtehetségesebb, leghasznosabb munkatársát el-
veszíteni.

Osvát számára, aki nem ilyen konok és kérlelhetetlen 
zsarnok, úgy tűnik, Füst segítése, támogatása a cél, hiszen 
tudta, hogy a nehéz sorsú, becsvágyó fiatalember számára 
a siker és remekművek alkotása lehet a legfőbb elégtétel 
nyomorúságos ifjúságáért. Ennek megvalósításában pe-
dig egy áldozatos társ, egy „jó anya” segítheti leginkább. 
Ezért mondta Helfer Erzsébetről: „Ezt a leányt el kell ven-
ned... ilyen nem mindennap akad – ezt nem szabad elköny-
nyelműsködni.” Amikor értesült eljegyzésükről, „megha-
tóan kedves volt, – mintha apám volna, többször könnyes 
volt a szeme” – jegyezte fel Füst a Naplóban. A művészi 
ambíciókat dédelgető, kezdetben önző Jaulusz Erzsit vi-
szont megfelelőbbnek találta a múzsa szerepére.

Füst Milán művek sorában kísérelte meg gyermekkori 
és később elszenvedett traumái feloldását, novellák, drá-

mák szereplőivé stilizálva apja, anyja és nagy szerelme 
alakját, végigpróbálva az életében megoldatlan konfliktu-
sok megoldásának lehetőségeit. A végső megnyugvást és 
beteljesülést emberi és művészi értelemben egy remekmű 
– a Nobel-díjra is jelölt A feleségem története (1936–1942) 
– jelentette számára, melyben két meghatározó asszo-
nya, a két Erzsi vonásait egyetlen varázslatos nőalakban, 
Lizzyben egyesíti (tanúság erre Naplója). E művében már 
– Störr kapitány szerepében – humorral, iróniával képes 
láttatni önnön emésztő féltékenységét és szerelmi guban-
cait is.

Ferenczi ezzel szemben elfojtja az Elma-szerelem trau-
matikus élményét, s elveszti az esélyt a teljes életre, a valódi 
szerelemre, a gyermekekre. Ugyanakkor talán ez a kudar-
cos kapcsolat adja számára az első lökést egy szeretettel-
jesebb analitikus magatartáshoz, a pszichoanalízis addigi 
technikájának a megújításához, majd a kölcsönös analízis 
gondolatához. Az idealizált apától, Freudtól nem tudott 
végleg elszakadni, s amikor új utakra merészkedett, az 
pártolt el tőle, s hagyta magára tudományos küzdelmei-
ben. Ez olyan krízist okozott számára, amely betegsége 
mellett megölte életenergiáit, és végső soron hozzájárult 
halálához is. „Érdemes-e mindig csak egy másik személy 
életét (akaratát) élni – az ilyen élet nem egyenlő-e már-
már a halállal?”  – teszi fel utolsó hónapjaiban a kérdést 
a Klinikai naplóban (1932. október 2.).  „Utolsó munká-
jának címe: »Zavarok a felnőttek és a gyermek egymás 
megértésében« talán arról a sérülésről is beszél, mely 
Ferencziben az örök gyermeket halálosan érte” – írja 
Emlékezésében barátja, Hollós István.15

Ferenczi és Füst meghatározó érzelmi kötődéseinek 
rokon vonásai bizonyos szemléleti és gondolati hasonló-
ságot is eredményeztek. Például a nőkről, a szerelemről, 
a női szexualitásról, a lelki személyiség szerkezetéről 
való felfogásukban. De ezek és mások számbavétele Hárs 
György Péter bevezetőmben említett tanulmányának lett 
a témája.

A Füst és Ferenczi életrajzára vonatkozó ismereteket 
a következő művekből és dokumentumokból merítettem: 
Füst Milán: Teljes Napló I–II., Fekete Sas Kiadó, Bp. 
1999; Füst Milán rejtélyes múzsája, Fekete Sas Kiadó, Bp. 
1995; Ferenczi Sándor: Klinikai napló 1932, Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1996; Berman, Emanuel: Sándor, Gizella, 
Elma. Életrajzi utazás = Thalassa, 2003. 1. sz. 69–98.; 
Erős Ferenc: Kultuszok a pszichoanalízis történetében V. 
f.: Nem egészen tiszta játék egy magyar lánnyal, Jószöveg 
könyvek, Bp. 2004. 105–125.

A fentiekből idézett passzusokra a jegyzetekben 
külön nem hivatkoztam, kivéve ha forrásuk nem volt 
nyilvánvaló. 


