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HÁRS GYÖRGY PÉTER:

Családban	marad	–	a	pszichoanalízis	
Ferenczi	„unokahúgánál”,	Dénes	Zsófiánál	

(Harmat Pál emlékének)

(Kedves Pali! Alig néhány éve, hogy elmentél. Csak egy-
szer találkoztunk személyesen, te süteményeket ettél, én sört 
ittam egy kávéházban, és Ferencziről, Róheimről, a terve-
idről, terveimről, terveinkről beszélgettünk. Utolsó évedből 
még őrzöm három, Amerikából nekem küldött képeslapodat. 
De valójában az írásaidból ismertelek meg, elsősorban a 
magyar pszichoanalízis történetéről írott átfogó munkád-
ból. Később – nemrég – került a kezembe, most, hogy Dénes 
Zsófiával foglalkozom, egy, a Forrás 2012. áprilisi számá-
ban Dénes Zsófia és Freud címmel megjelent írásod.1 Fo-
gadd ezt el tőlem utólag, kiegészítésként. Igyekszem nem 
ismételni, amit Te már megírtál.)

•

Ha	a	köztudatban	nem	is,	de	irodalmár-	és	pszichológus-
körökben	 ismert,	 hogy	 anyai	 nagynénje,	Pálos	 (született	
Altschul)	Gizella	révén	Dénes	Zsófia	1919-ben	Ferenczi	
Sándor	 rokonává	 lett.2	Gizella	 tizenkilenc	év	 ismeretség	
és	 a	Pálos	Géza	 jogásztól	 való	válása	után	ment	 felesé-
gül	 Ferenczi	 Sándorhoz.	 Ferenczi	 Sándor	 öccse,	 Lajos,	
Gizella	fiatalabbik	lányát,	Magdát	vette	el,	míg	Ferenczi	
1912-ben	 még	 arról	 gondolkodik,	 ne	 vegye-e	 feleségül	
Gizella	lányát,	Elmát.3	Dénes	Zsófia	és	Ferenczi	kapcso-
lata	azonban	a	családi	köteléknél	régebbre	nyúlik	vissza.	
A	Freudnál	tett	látogatásáról	szóló	írásában	írja	Dénes	Fe-
rencziről:	„nekem	gyerekkorom	óta	barátom”4.	És	a	barát-
ságuk	ekkor	még	Gizellához	nem	köthető.	„Anyámékhoz	
[…]	minduntalan	feljár,	mert	anyám	öccse,	Alcsúti	Ágost	
a	 legbensőbb	 barátja.	Guszti	 bátyám	 […]	minálunk	 van	
otthon.	 Orvos	 barátja,	 Ferenczi	 Sándor,	 így	 hát	 nálunk	
keresi	fel	őt.”5	Másutt	ezt	írja:	„Anyám	öccsének,	Guszti	
nagybátyámnak	legjobb	barátja	egy	fiatal	pszichiáter	volt,	
Ferenczi	Sándor	doktor,	Freud	odaadó	híve	és	tanítványa,	
számos	magyar	író	és	újművész	orvostanácsadója	idegéle-
ti	problémáikban.	(Az	is	maradt	1933-ban	bekövetkezett	
haláláig.)”6	 Dénest	 a	 	 Groddeck7	 szanatóriumában	 már	
Ferenczi	rokonaként	kezelik,	és	ő	is	annak	tekinti	magát:	
„a	számlát	Budapestre	küldik	a	nagybátyámnak,	Ferenczi	
doktornak”8.	És	a	bécsi	Freud	Múzeumban	majd	–	évti-
zedekkel	később	–	büszkén	meséli	a	teremőrnek:	„ebben	
a	 házban,	 1912-ben	 már	 jártam	 […].	 Nekem	 Ferenczi	
Sándorral,	Freud	barátjával	és	tanítványával	családi	kap-
csolatom	volt.	Anyám	húga	volt	a	felesége.	Bár	ő	nem	is	
a	 nagybátyám,	 hanem	 serdülőkorom	 óta	 szellemi	 téren	
egyik	nevelőm	és	törekvéseim	pártfogója	volt.”9

Dénes	 Zsófia	 beszámol	 egy	 beszélgetésről,	 ami	 egy-
részt	 adalék	 Ferenczi,	 az	 ember	 arcképéhez,	 másrészt	
nagy	valószínűséggel	kihatott	Dénes	életútjára	 is.	 „Az	a	
szerencsém	volt,	hogy	nagyszerű	felnőttek	voltak	a	bará-
taim.	A	nagybátyám,	akitől	megtudtam,	hogy	vannak	mű-
vészetek,	és	azok	fölnevelnek	bennünket.	Az	ő	barátja	volt	
Ferenczi	Sándor,	az	orvos,	aki	arra	tanított,	hogy	a	lélektan	
alfa	és	ómega;	anélkül	semmire	se	megy	az	ember.	Ez	az	
úttörő	pszichiáter	egyik	beszélgetésünk	során	megkérdez-
te	tőlem:	»Na,	és	ha	megöregszel,	hogyan	képzeled	el	az	
életedet?«	Talán	azért	kérdezte	ezt	tőlem,	mert	én	serdü-
lő	koromban	sok	fiatalnak	tetszettem	és	sohasem	árultam	
petrezselymet.	Mi	lesz	az	asszony	életéből,	ha	ennek	vége,	
mert	öreg	lett?	Gondolkodás	nélkül	rávágtam:	»Én?	Intel-
lektualitásba	menekülök.«	Lehettem	akkor	tizenhat	éves.	
Ezzel	a	szóval	mondtam:	menekülök.	Ma	is	látom	néhai	
orvosbarátom	nem	szép,	de	csupa	szellem	arcát,	amint	át-
suhan	rajta	valamiféle	öröm.	»Milyen	okos	dolgot	mond-
tál	most,	barátom.	 Igen,	az	egyetlen,	ami	 lehetséges.	Az	
egyetlen,	ami	kiút.	«”10

Szinte	természetes	tehát,	hogy	Dénes	Zsófia	írásaiban	
megjelennek	a	pszichoanalízis	történetének	nagy	alakjai,	
de	használja	a	terminológiát	is,	olykor	diagnosztizál	(leg-
inkább	önmagát),	és	analitikus	tudását	a	művészekre	és	a	
művészetekre	szintén	alkalmazza.	Ez	utóbbi	félmondat-
ban	foglaltakat	–	a	terminológia	használata,	diagnózisok,	
elemzések	és	a	„művészetpszichológia”	–	tudtommal	ed-
dig	elhanyagolta	mindkét	érintett	szakirodalom.

A	 terminológia	használata	 abban	a	korban	nem	meg-
lepő,	 hanem	 természetes.	Nemcsak	 írók,	 újságírók	 éltek	
vele,	hanem	már	befészkelte	magát	a	köznyelvbe	is.	Aho-
gyan	Füst	Milán	több	helyen	megírta:	„És	már	rád	is	sütik	
a	bélyeget,	–	libidó!	–	kiáltják,	és	csinálhatsz,	amit	akarsz.”	
És	ugyanebben	a	művében	másutt:	„S	így	van	ez	a	tudo-
mányokban	is,	a	lélektanban	például	ez	a	leggyakoribb	tü-
net.	Azt	mondják	erről,	vagy	arról,	hogy	az	az	öntudatlan-
ból	feltörő	ténykedés	s	ezzel	meg	is	nyugszanak.	Vagy	azt	
mondják:	libidó,	s	ezzel	a	dolog	el	van	intézve.”11.	Az	írók	
közül	pedig	 többen	–	eminensen	Füst,	Karinthy,	 Ignotus	
és	Krúdy	–	hozzájárultak	a	pszichoanalitikus	elmélet(ek)	
népszerűsítéséhez,	sokszor	vitatták	is	az(oka)t,	vagy	éppen	
saját	eredeti	gondolataikkal	bővítették	az	akkoriban	még	
egyébként	is	képlékeny	tanokat.	Az	említett	négy	író-költő	
ez	irányú	munkásságáról	már	többször	írtam.12

Ami	Dénes	Zsófiát	 illeti,	ars	poeticának	 is	 fölfoghat-
juk,	 amit	 a	 pszichoanalízis,	 illetve	 saját	 írói	 habitusa	 és	

		1	 Harmat,	2012.
		2	 L.	pl.	Harmat,	1994,	2012	és	Valachi,	2008.
		3	 Ferenczi	Lajos	 (1879–1944/45),	Ferenczi	 (Pálos)	Magda	 (1889–1972)	 ,	Lauvrik	 (Pálos)	Elma	(1887–1970).	Ferenczi	1911-ben	és	1912-ben	

analizálta	Elmát,	és	beleszeret.	L.	Freud–Ferenczi,	2000,	2002.
		4	 Dénes,	1979,	11.
		5	 Dénes,	1979,	11.
		6	 Dénes,	1964,	183.
		7	 Groddeck,	Walter	Georg	(1866–1934):	német	orvos	és	író,	a	pszichoszomatikus	és	holisztikus	orvoslás	egyik	megalapítója.	Ferenczihez	és	több	

magyar	íróhoz	is	(Füst	Milán,	Kosztolányi	Dezső,	Dénes	Zsófia	stb.)	szoros	barátság	fűzte.		
		8	 Dénes,	1979,	128.
		9	 Dénes,	1984,	405.
10	 Dénes,	1981,	439–440.	–	Dénes	Zsófia	kiemelése.
11	 Füst,	1969,	444.	és	574.	
12	 Hárs,	2008,	2009,	2010a,	2010b,	2010c,	2010d,	2012,	2013a,	2013b,	2013c,	2015.
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attitűdje	 összefonódásáról	 ír:	 „Hetvenöt	 éve	 tartó	 írói	
munkám	során	a	lélek	rejtelmes	rétegeibe:	a	tudatalattiba	
igyekeztem	én	is	bepillantani.	Amit	ott	találok,	azt	akar-
tam	felismerni;	az	életben	és	az	írásaimban	aszerint	érté-
kelni	az	embert.	Hálám	ezért	Ferenczi	Sándornak,	Freud	
tanítványának,	aki	korán	meglátott	engem.”13	Ugyanez	a	
gondolat	máshol	is	megfogalmazódik	műveiben,	például	
Nizsinszkij	és	Gyagilev	kapcsán:	„ami	engem,	az	emlé-
kezőt,	mindenen	túl	vagy	még	inkább:	mindenekelőtt	ér-
dekel.	(Mondjam?	Lélektan	–	mindig	és	mindenben.	Sőt:	
minden	mögött	–	többnyire	a	mélyben.)”14

Ez	az	írói	és	emberi	hitvallás	hatotta	át,	amikor	önma-
gáról	és	másokról	fölállította	diagnózisait,	vagy	elemezni	
próbált	helyzeteket,	személyiségeket.

Öndiagnózis-önanalízis	 kísérletei,	 ahogyan	 ez	 termé-
szetes,	életének	jelentős	alakjaihoz,	eseményeihez	fűződ-
nek.	 Például	 szeretett	 édesapjához.	 „Amikor	 apám	 […]	
magamra	hagyott	[…],	elővettem	akvarellfestékes	játék-
dobozomat	és	ecsetemet	[…],	és	a	könyv	minden	egyes	
rajzát	 színesre	 festettem.	Minden	képet	más	egyszínűre.	
[…]	De	 a	 legtöbb	 világosbarna	 lett	 benne.	Mert	 ezek	 a	
színek	mind	vallomások	voltak.	Apám	haja	világosbarna	
volt.”15	A	 tudattalan	működésmódjának	éles	 fölismerése	
jellemzi	ezt	a	részletet	is,	csakúgy,	mint	azokat,	amelyek	
Dénes	életének	egy-egy,	ha	nem	is	tragikus,	de	minden-
képpen	kellemetlen	 eseményét	 idézik	 föl.	Az	 egyik	 egy	
idegösszeomláshoz	fűződik.	„Sárga	ház.	Igen,	igen,	nem	
csalódás	–	én	»dili«-házat	mondok,	mégpedig	velem	szo-
ros	kapcsolatban.	Mert	dilis	ugyan	egyelőre	nem	lettem,	
de	súlyos	idegállapotban	odakerültem:	a	lakóházunk	mi-
att.”16	A	házat	ugyanis	átépítették,	fölállványozták,	s	jött	
minden,	 ami	 ezzel	 jár:	 zaj,	 piszok,	 sötétség,	 por.	 Tehát	
csukott	 nyílászárók	 vagy	 oxigénhiány.	 Dénes	 Zsófia	 ez	
utóbbitól	 került	 sokkos	 állapotba.	 Visszaemlékezve	 így	
ír:	 „Lehet,	 hogy	 az	 egykori	 úton,	 miközben	 magzatból	
csecsemő	 lettem,	 akkor	 fulladtam	 így	 el.	 És	 hogy	 az	 a	
régi	 rettegés	 került	 traumatikusan	 felszínre	 ezzel	 a	 kül- 
ső	támadással.”17	Úgy	vélem	–	persze	laikusként	–,	hogy	
elemzése	 kifogástalan.	A	másik	 esemény	 csak	 közvetve	
kapcsolódik	 Dénes	 személyéhez:	 amikor	 szemműtéten	
esett	át,	a	kórházban	egy	másik	páciens	vonta	magára	a	
figyelmét:	 „A	 folyosón	 női	 hang	 üvöltözte:	 »Segítség!	
Gyilkosok!	Megölnek!	Megölnek!«	[…]	A	szomszéd	kór-
teremben	egy	idős,	csontos,	erőteljes	parasztasszony,	akit	
három	 napja	 operáltak	mindkét	 szemére	 –	 dühöngő	 ro-
hamot	kapott.	[…]	Mély	álomban	szállították	azután	át	a	
pszichiátriára.	[…]	Gondolkoznom	kellett	rajta,	miért	jár	
éppen	a	szemműtét	utáni	teljes	vakság	ilyen	kétségbeesés-
sel,	 halálfélelemmel	 és	 védekezésképpen	 ily	 agresszív	
őrjöngéssel?	Miért?	Én,	aki	sokat	foglalkoztam	pszicho-
lógiával,	rég	tudom,	hogy	az	ősidőkben	végrehajtott	meg-
vakítások	szimbolikusan	kasztrálást	jelentettek.	Oidipusz	
azért	vakítja	meg	önmagát,	mert	megtudja,	hogy	az	any-
jával	hált…	Ez	az	őrjöngő	szegény	asszony	háborodottsá-
gában	netán	azt	hiszi,	hogy	megfosztották	nemiségétől?	
Ezért	 az	 elborulás,	 a	 gyilkos	 késtől	 való	 félelem,	 ezért	
üvöltözte,	hogy	megölik?	Elmondom	 töprengéseimet	az	
egyik	belátogató	tanársegédnek.	[…]	megjegyzi,	azért	is	
érdekes,	amit	erről	 lélektanilag	mondok,	mert	a	bonctan	
megmutatta,	 hogy	 az	 agyban	 a	 látást	 szolgáló	 ideggóc	

közvetlenül	a	szexualitást	szolgáló	ideggóc	mellett	foglal	
helyet.”18	Ezzel	az	észrevételével	és	az	orvos	információ-
ival	mintegy	kiegészítette	és	igazolta	Freud	Oidipusz-tör-
ténetét.

1930-ban	Dénes	Zsófia	három	évre	„tevőlegesen”	is	be-
lekavarodott	a	pszichoanalízisbe,	Ferenczi	egyfajta	asszisz-
tenseként,	és	a	maga	módján	elemezte	is	két	amerikai	be-
teg,	Winnie	és	Robbie	lelkét	és	egymáshoz	való	viszonyát.	
Eredetileg	csak	egyikük	volt	Ferenczi	páciense,	a	másikat	
részben	annak	kérésére	vállalta	el,	részben	azért,	hogy	job-
ban	kontrollálhassa	a	kúra	hatását,	a	két	nő	egymáshoz	való	
viszonyát	 és	 általában	az	eseményeket.	Dénes	a	követke-
zőképpen	került	bele	a	kezelésbe.	„»Hallgass	ide,	valamire	
megkérlek.	Bemutatlak	két	nőnek.	Két	csodabogár	a	maga	
nemében.	Az	egyik,	 a	 fiatalabb,	dúsgazdag.	Az	anyja	ma	
is	őrültekházában	él,	 az	ön-	 és	közveszélyesek	osztályán,	
New	York-ban.	 Bizony,	 a	 leánya	 veszedelmes	 örökséget	
kapott.	Ezt	 zárójelben	mondom	neked,	 hogy	 tudd,	mihez	
tartsd	magad.	A	másik	nő	újságíró.	Azt	hiszem,	tehetséges.	
Együtt	kerültek	hozzám	analíziskúrára.	Mind	a	kettő	neuro-
tikus,	és	mindkettő	alkoholista.	Nos,	az	újságíró	ostromol	
engem,	hogy	mutassak	be	neki	egy	pesti	írót	vagy	újságírót,	
aki	beavatja	a	magyar	irodalmi	és	sajtóviszonyokba.	Kérte,	
inkább	nő	legyen.	Hát	én	nem	merek	nekik	mást	bemutatni,	
csak	téged.	A	nyelvüket	beszéled,	és	ami	érdekelheti	őket	a	
sajtóban,	ahhoz	értesz.	De	még	egy,	ami	nekem	fontos:	te	
analízisen	mentél	át.	Mégpedig	príma	helyen,	Groddecknél.	
[…]	Bízom	benned,	hiszen	ismerlek	gyerekkorod	óta.	No	és	
a	feleségem	unokahúga	vagy.	Kérlek,	ezt	se	feledd!«	Majd-
nem	 elnevettem	 magam,	 mert	 Ferenczi	 Sándornál	 nem	
szoktam	meg,	hogy	ilyen	ünnepélyes.”19	Ferenczi	úgy	be-
szélte	rá	Dénest	arra,	hogy	vállalja	a	feladatot,	hogy	fölhívta	
leendő	segítője	figyelmét	a	feladat	komolyságára,	nehézsé-
gére	és	veszélyeire	 is.	 „Nagyon	kérlek	ne	vedd	könnyen,	
amit	mondok!	Itt	betegekről	van	szó.	Érted?	Ha	bemutatlak	
téged	ezeknek,	evvel	nem	neked	szántam	ajándékot,	hanem	
nekik.	És	ne	felejtsd	el:	minden	szavad	és	minden	gesztusod	
másnap	már	 tudomásomra	 jut.	Hétszeresen	megforgatnak	
majd	nálam	analízis	közben.	Mert	ők	mindent	meggyónnak	
nekem.”20	Azután	létrejött	a	találkozó	Dénes	Zsófia	és	a	pá-
ciensek	között,	kialakult	a	bizalmi	légkör,	megtudta,	hogy	
eredetileg	Freudhoz	akartak	analízisbe	menni,	aki	nem	vál-
lalta	őket,	és	megtudott	életükből	és	gondolataikból	számos	
apró	részletet.	A	kúrának	Ferenczi	halála	vetett	véget	–	így	
tehát	befejezetlenül.	A	pszichiáter	haláláról	is	Dénestől	ér-
tesültek.	 Dénes	 Zsófia	 így	 összegzi	 tapasztalatait:	 „Én	 a	
három	év	alatt	 sok	mindent	megértettem	lelki	alkatukból,	
orvosi	magyarázat	nélkül	is.	Winnie	egész	életén	át	az	any-
ját	kereste.	Az	anyját,	akit	már	csecsemőkorában	elvesztett,	
és	 akit	 az	 elmegyógyintézetben	 soha	 fel	 nem	kereshetett.	
Akit	anyahelyettesnek	állított	melléje	apja,	azt	gyűlölte.	A	
férjében	–	akihez	eleinte	vonzódott	–	csalódott,	mert	nem	
kapta	meg	tőle	azt	a	szeretetet	és	gyöngédséget,	amelyet	ke-
resett.	Egész	infantilis	sóvárgása	a	meg	nem	kapott	szeretet	
után	Robbie	felé	fordult.	Nos	igen,	ő	lehetne	az,	akinek	a	
közelében	megnyugszik,	és	ő	az,	aki	kárpótolhatja	minden	
hiányért.	Akiben	végre	anyát	kap,	remélte	–	persze	nem	tu-
datosan,	csak	tudat	alatt.”21

Ez	a	két	beteg	is	azok	sorába	tartozik,	akiket	nem	gyak-
ran	emleget	a	pszichoanalízis-történet.22	(Erre	a	kérdésre	

13	 Dénes,	1985,	319.
14	 Dénes,	1984,	135.
15	 Dénes,	1984,	41.
16	 Dénes,	1984,	362.
17	 Dénes,	1984,	363.
18	 Dénes,	1981,	434.
19	 Dénes,	1984,	219.
20	 Dénes,	1984,	220.
21	 Dénes,	1984,	225–226.
22	 Ha	emlegették	is	őket,	tudták,	hogy	őket	emlegetik.	
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még	 visszakanyarodom.)	 Ferenczivel	 kapcsolatban	 el-
sősorban	három	híres(sé	vált)	amerikai	pácienst	szoktak	
elősorolni,	akik	–	Clara	Thompson23,	Elisabeth	Severn24 
és	Izette	de	Forest25	–	maguk	is	analitikusok	voltak	vagy	
lettek.	Mindhárom	eset	Ferenczi	utolsó	éveihez	köthető.	A		
Klinikai naplójában26	Thompson	„Dm.”,	Severs	„R.	N.”,	
Forest	 „Ett.”	 betűjeleken	 szerepel,	 emellett	 „B.”	 néven	
szerepel	még	Alice	Lowell27	is.

Nem	szokás	emlegetni	viszont	–	s	elhiszem,	hogy	ez	
a	külföldi	 analízisbúvárokat	 kevéssé	 érdekli,	 de	magyar	
kollégáik	 részéről	mégis	 csak	meglepő	 –	 Ferenczi	 „va-
lóban”	híres	 „betegeit”.	Azért	 szerepel	 itt	 a	 „beteg”	 szó	
idézőjelben,	 mert	 bár	 valóban	 betegek	 voltak,	 akiket	
megemlíthetünk,	de	egy	kivétellel	nem	álltak	Ferenczinél	
analitikus	kezelés	alatt.	Inkább	csak	elhívták	hozzájuk	az	
orvost,	vagy	saját	maguk	kérték,	hogy	jöjjön	el.	Ignotuson	
kívül	–	ő	volt	 az,	 akit	Ferenczi	 analizálni	 is	kezdett,	de	
analízise	félbeszakadt,	s	Ignotus	szerint	ennek	is	köszön-
hető,	hogy	barátságuk	megmaradt28	–	a	többi	páciensről	
Dénes	Zsófia	írásaiból	tudunk.	Bródy	Sándor	öngyilkos- 
sági	kísérlete	után	fordult	Ferenczihez,	1905	nyarán,	ami-
kor	Ferenczi	még	nem	 is	 ismerte	Freudot	 és	 a	pszicho-
analízist.	Az	 író,	miután	Erdős	Renée	elhagyta,	 egy	ba-
deni	szállodában	szívenlőtte	magát.	A	golyó	elakadt	egy	
bordájában,	 és	 ott	maradt.	Bródy	 állapota	 folyamatosan	
romlott,	a	bécsi	orvosok	tanácstalanok	voltak.	Dénes	Zsó-
fia	 így	írja	le	a	 történteket:	„Amikor	először	nyitotta	fel	
a	 szemét,	 […]	ennyit	mondott:	»Hívjátok	el	Pestről	Fe-
renczi	Sándort.	Hogy	akarjak	élni.	Mert	nem	akarok.«”29 
Ferenczi	állítólag	azonnal	odautazott,	lemondva	betegeit,	
és	addig	mellette	maradt	–	közel	két	héten	át	–,	amíg	nem	
látta	biztosnak	a	gyógyulást.30

Karinthy	1918	őszén,	felesége,	Judit	Etel	halála	után	szo- 
rult	 Ferenczi	 segítségére.	 Dénes	 Zsófia	 erről	 ezt	 jegyzi	
föl:	„Sohasem	hittem	volna,	hogy	Karinthy	úgy	beletánto-
rodjék	ebbe	a	csapásba.	Mint	a	mentőkötélbe,	úgy	kapott	
akkor	 pszichiáter	 barátja	 gyógyanalízise	 után,	 hogy	 az	
idegösszeroppanás	el	ne	sodorja.	Ferenczi	Sándor	volt	az,	
aki	a	tántorgót	kézen	fogta,	és	megtartotta	útján.”31	A	ke-
zelésről	Dénes	Zsófia	magától	az	írótól	szerzett	tudomást,	
mégpedig	pont	 akkor,	 amikor	 ő	 akarta	Karinthynak	Fe-
renczit	ajánlani.	„Emlékszem,	valamikor	abban	az	időben	
egy	 írásával	 felbotorkált	 a	 szerkesztőségbe.	 Pénzre	 volt	

szüksége,	de	beszélni	alig	tudott.	Odajött	íróasztalomhoz,	
ellenségesen	nézett	körül,	és	suttogva	mondta,	hogy	más	
ne	hallja:	»Tudod,	este,	 a	 sötétben,	mindig	nálam	van.«	
Megfogtam	a	kezét.	»Frici,	 te	értelmes	ember	vagy.	Tu-
dod,	hogy	ez	csak	 látomás.	Beteg	 idegek	 játéka.	Kérlek	
szépen,	 gyógyíttasd	 magad.	 Menj	 orvoshoz.	 Ferenczi-
hez	menj.	 Én	 bízom	 őbenne.«	 Lehunyt	 szemmel	 intett:	
»Őhozzá	mentem.	Mindennap	elmegyek	hozzá.«	»Akkor	
jól	van.	Meglátod,	hamar	rendbe	jössz,	mert	meg	akarsz	
gyógyulni.«	Intett,	hogy	igen.	Sápadt	volt,	mint	a	halott.	
És	 kibotorkált	 dülöngélve,	 valóságos	 részeg,	 pedig	 sem	
ital,	sem	kábítószer	nem	volt	benne	soha,	akkor	sem.”32

Krúdy	 többször	 is	 szerepel	Dénes	Zsófiánál	Ferenczi	
társaságában	–	mind	a	könyvek	lapjain,	mind	az	életben	
is	–,	de	mégsem	említi	meg,	ahogyan	az	írásaiban	szintén	
gyakran	vendégeskedő	Ignotus	kapcsán	sem,	hogy	a	ba-
ráti	viszony	szálaiba	az	orvos–beteg-viszony	is	majdnem	
beleszövődött.	Krúdy	Zsuzsa	jegyzi	meg	az	1928	körüli	
időszakról:	„Kínzó	álmai	miatt	Anyu	dr.	Ferenczy	[sic!]	
Sándor	pszichiátert,	régi	ismerősünket	hívta	el	hozzá	ab-
ban	a	reményben,	hogy	ő	majd	megnyugtatja.	Apa	szíve-
sen	fogadta	az	orvost,	de	 találkozásukból	sok	eredmény	
nem	született.”33

Ahogyan	Krúdynál,	 úgy	Adynál	 sem	 alakult,	 alakul-
hatott	ki	analitikus	kapcsolat,	ezt	az	epizódot	Dénes	több	
helyen	is	megírta.	Míg	Krúdy	megörült	Ferenczi	látogatá-
sának,	Bródy	pedig	kifejezetten	hívta,	és	Karinthy	is	maga	
kereste,	addig	Adyt	Ignotus	és	Hatvany	nehezen	tudta	rá-
beszélni	a	 találkozásra.	„Azon	a	mámort	hajszoló	őszön	
[1912]	ajánlotta	Ignotus,	akit	aggasztott	Ady	idegállapota:	
olyan	orvost	visz	el	hozzá,	aki	majd	segít	a	baján,	megha-
sonlott	 kedélyében	békét	 és	nyugalmat	 teremt.	Ferenczi	
Sándorra	gondolt,	akihez	ő	maga	is	járt	analízisre,	s	 így	
már	 tapasztalta	 nyugtató	 hatását.”34	 A	 vizsgálat	 végén	
azonban	„Ady	boldogan	kiáltotta	Lajoséknak:	Nincs	szük-
ségem	gyógykezelésre!	Nem	kell	analizáltatnom	magam!	
Ferenczi	mondta,	igaznak	kell	lennie!	[…]	Nem	vagyok	
butább,	mint	a	Freud-orvos!	[…]	Lajos,	hidd	el,	kifogtam	
még	az	ő	eszén	is!”35	Ady	tévedett.	Ferenczi	Ignotuséknak	
mondta	el	diagnózisát,	 és	gyógykezelésre	a	Maria-Grün	
szanatóriumot	javasolta.	Beszámolóját	kiegészítette	azzal	
a	megjegyzéssel,	hogy	„ő	lángészhez	nyúlni	nem	mer.	[A]	
természet	[…]	a	betegséget	is	átformálja	a	maga	módján	

23	 Clara	 Mabel	 Thompson	 (1893–1958):	 amerikai	 pszichoanalitikus.	 Ferenczi	 1928-tól	 1933-ban	 bekövetkezett	 haláláig	 analizálta.	 1942-től	
Frommnál	is	volt	analízisben.	Karen	Horney	munkatársa,	Harry	Sullivannel	és	Erich	Frommal	együtt	a	Washington	School	of	Psychiatry,	később	
William	Alanson	White	Institute	of	Psychiatry	and	Psychoanalysis	néven	és	az	Association	for	the	Advancement	of	Psychoanalysis	megalapítója	
volt.	A	Klinikai Naplóban	„Dm.”	néven	szerepel.	–	Karen	Clementine	Theodore	Horney	(1885–1952):	német–amerikai	orvos,	pszichoanalitikus.	
Elméletei	megkérdőjelezték	a	freudi	eszmék	néhányát,	mint	például	a	szexualitással	kapcsolatos	nézeteit.	A	pszichoszociális	irányzat	egyik	jeles	
képviselője.	Herbert	„Harry”	Stack	Sullivan	(1892–1949):	amerikai	neofreudista	pszichiáter	és	pszichoanalitikus.	Főként	pszichotikusokkal	és	a	
pszichózis	elméletével	foglalkozott.

24	 Severn,	 Elisabeth	 (1879–1959):	 amerikai	 pszichoanalitikus.	A	Klinikai Naplóban	 „R.	N.”-esetként	 szerepel	 (Ferenczi,	 1996).	 Bár	 nem	 volt	
semmilyen	tudományos	fokozata,	doktori	címet	használt	és	analitikusként	dolgozott.	Könyve	Ferencziről:	Severn,	1933.

25	 Izette	Taber	de	Forest	(1887–1965):	amerikai	pszichoterapeuta,	laikus	analitikus.	1925	és	1927	között	Ferenczi	páciense	(l.	Ferenczi,	1994),	1925-
ben	férje,	Alfred	is	volt	analízisben	Ferenczinél	öt	hónapig.	Lánya,	Judith,	Anna	Freudhoz	járt	analízisbe.	1929-ben	férjével	és	lányával	együtt	
meglátogatta	Freudot	schneewinkli	nyaralásán	(Freud	látogatói	között	volt	akkor	Marie	Bonaparte	és	lánya	is).	1929-től	1931-ig	nyaranta	szintén	
fölkereste	Ferenczit.	A	Klinikai Naplóban	Ett.	néven	szerepel	(Ferenczi,	1996).	1957-ben	Clara	Thompsonnal	együtt	segítik	Frommot	föltárni	a	
Ferenczi	betegségével	és	halálával	összefüggő	tényeket.	Könyve	Ferencziről:	Forest,	1954.

26	 Ferenczi,	1996.
27	 Lowell,	Alice	(1906–1982):	amerikai	orvos,	1930	és	1933	között	Ferenczi	páciense.
28	 Ignotus,	2010.	Ignotus	azt	írja:	„akit	[…]	kianalizált,	az,	úgy	sejtem,	el	is	veszett	a	számára.	Én	megmaradtam	neki	s	érdekelhettem	így	annyira,	

mint	egy	könyv,	melyet	ki	nem	olvasott...”.	(116)
29	 Dénes,	1979,	56–57.
30	 A	történetet	Dénes	másutt	is	leírta.	„Hetek	múltak,	Bródy	eszméletlenül	feküdt.	De	egyszer	csak	felnyitotta	a	szemét.	»Ferenczi	–	suttogta.	–	

Hozzátok	el	Ferenczit.	Csináljon	valamit…	hogy	élni	akarjak.	Mert	nem	akarok…«	Az	orvos	barátját,	a	pszichiátert	ágyához	hívta,	hogy	akarjon	
élni.	És	a	hű	barát	ment	hozzá	–	otthagyta	pesti	betegeit,	a	kórház	idegosztályát,	mindent,	hogy	a	szíven	talált	Bródy	Sándoron	segítsen.	Csak	
akkor	kelt	fel	ágya	mellől,	amikor	már	tudta,	hogy	Bródy	túlélte	halálvágyát.”	(Dénes,	1981,	79.)		

31	 Dénes,	1981,	179.
32	 Dénes,	1980,	458–459.
33	 Krúdy	Zs.,	1975,	216.
34	 Dénes,	1979,	57.	
35	 Dénes,	1979,	58.	
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alkotóképességgé	 […].	A	pszichoanalitikus	kezelés	 […]	
esetleg	 zavarná,	 csorbítaná	 vagy	 egyenesen	meggátolná	
Adyt	 a	művészi	 alkotásban.	Ezt	pedig,	 ilyen	művésznél	
[az	orvosnak]	nem szabad	megtennie.”36 

Azt	 is	Dénes	Zsófiától	 tudjuk,	hogy	Ady	olvasta	vagy	
legalábbis	ismerte	Freud	és	Ferenczi	műveit.	1914.	október	
19-én	Dénes	azt	írta	Adynak:	„Az	optimizmusról	és	magáról	
eszembe	jut	Ferenczi	Sándor	tana,	hogy	csak	az	impotens	
ember	pesszimista.	–	Lássa,	 így	nem	féltem	én	magát.”37 
Adyban	gyökeret	ereszthetett	ez	a	gondolat,	mert	több	mint	
egy	év	elteltével,	1915.	december	04-én	ez	áll	egy	Dénes	
Zsófiának	szóló	levelében:	„Megmaradtál-e	a	tegnapi	opti-
mistának,	avagy	impotenciagyanús	(Ferenczi!)	vagy-e	már	
olykor	te	is?”38	És	Dénes	fölidézi	egy	beszélgetésüket,	mi-
kor	is	Ady	azt	mondta:	„Tudod,	én	nem	vagyok	morfinista,	
szesz	 az	 én	 igazi	 szerelmi	 viszonyom,	morfiummal	 csak	
néha	csalom	a	szeretőmet.	De,	mint	asszony	dolgában,	itt	is	
imádom	a	csalást.	Nem	tudod,	milyen	jó	nekem	ez	az	álla-
pot!	A	gyönyör	elve	a	halál	elve	nélkül	–	mosolygott	(mert	
akkoriban	épp	Freudot	olvasta)	–	az	elérés	előtti	közvetlen	
mozzanat	hosszas	kitartása.”39	És	amikor	Dénes	Zsófia	Ady	
személyiségéről	és	sorsáról	elmélkedik,	ezeket	a	majdhogy-
nem	groddecki	sorokat	veti	papírra:	„Lassan	kialakult	ben-
nem	az	a	felfogás:	ő	megkereste	magának	–	természetesen	
nem	ő,	hanem	az	ösztöne	–	a	neki	megfelelő	betegséget,	és	
nem	hagyja,	hogy	kigyógyítsák	belőle,	hanem	egyre	termeli	
tovább	annak	élettani	 tüneteit,	 csak	hogy	mögéjük	mene-
külhessen.	Mitől?	Önmagától.”40	A	háború	éveiben	pedig	
egy	Adyhoz	írott	levelében	a	háború	lelki	mechanizmusa-
inak	 Freud–Ferenczi-féle	 fölfogása	 köszön	 vissza:	 „ami-
lyen	primitív	irtózat	ez	a	katonás	tömeggyilkolás,	amilyen	
primer	ösztönöket	szabadít	felszínre	ez	az	öldöklésre	adott	
engedély,	sőt	parancs	–,	úgy	hozzáformálódott	az	énem	is	az	
infantil	igényekhez.”41

Furcsa	 fintora	 a	 sorsnak,	 hogy	 halála	 előtt	Adyt	Dé-
nes	Zsófia	és	Ferenczi	közül,	noha	nem	pusztán	hivatalos	
orvosi	minőségében,	de	az	orvos	 látta	utoljára.	„Közben	
vendégek	érkeznek	hozzánk;	Ferenczi	Sándor	is	[…].	[…]	
Ők	elmondják,	néhány	nappal	ezelőtt	meglátogatták	Adyt	
a	Liget-szanatóriumban.	Sándort,	a	pszichiátert	érdekelte,	
magánál	van-e	Ady,	vagy	öntudatlan-e	–	mert	a	városban	
azt	tartják,	hogy	»megzavarodott«.	Nem	igaz,	mondja	Sán- 

dor,	a	vérrög	már	felszívódott	agyában,	mert	a	hűdése	na-
gyon	javult.	Őket	tüstént	megismerte,	és	Sándort	egyene-
sen	meghatotta,	milyen	szívélyes	és	beszédes	lett.	Mindent	
elmondott	neki,	 az	orvosnak,	magáról.	Erősen	dadog?	–	
kérdeztem	szorongva.	»Nem!	–	felelte	határozottan	Sán-
dor.	–	Sőt,	engem	meglepett,	hogy	milyen	kevéssé.	Olyan	
tisztán	 beszélt.	 Csak	 a	 láza	 magas.«	 És	 elgondolkozva	
hozzátette:	»Az	ő	dadogását	 főleg	az	 idegállapota	okoz-
ta,	a	sok	izgalom.	A	szanatóriumban	megnyugodott.	És	a	
külvilág	most	nem	érdekli.	Ezzel	védekezik.	A	beteg	a	kül-
világtól	így	őrzi	nyugalmát.«	»Jó,	hogy	mondod,	Sándor.	
Holnap	 elmegyek	 hozzá.	 Nem	 beszélek	 neki	 semmiről,	
ami	izgatná.«”42	Ady	másnapra	meghalt.

A	„híres”	betegek	közé	kell	sorolnunk	a	világhírű	balett-
táncost,	Nizsinszkijt	is,	aki	állampolgársága	miatt,	szintén	
a	háború	idején,	családjával	egy	időre	Budapesten	rekedt.	
„Nem	 telt	 el	 sok	 idő,	 és	 freudista	pszichiáter	barátomat,	
Ferenczi	Sándort	konzultációra	hívták	el	Nizsinszkijhez.	
Hogy	mit	állapított	meg,	nem	tudom.	Hogy	elhívták	oda,	
azt	se	tőle	tudtam	meg,	hanem	Romola	egykori	angol	ne-
velőnőjétől,	aki	a	városban	leckéket	adott.	[…]	végül	is	ki-
engedték	Nizsinszkijéket	Svájcba,	és	ott	történt	a	tragikus	
fordulat.	A	nagyszerű	művész,	aki	megrekedt	karrierjében	
–	és	úgy	látszik,	magánéletében	is	–,	megőrült.	[…]	Úgy	
vitték	 el	 a	 színházból	 a	 svájci	 elmegyógyintézetbe,	 ahol	
egész	további	életét	eltakarta	a	függöny.”43	És	a	híressé-
geknek	ebbe	 a	 sorába	 tartozik	Márkus	Emília	 színésznő	
is,	Márkus	Józsefnek,	Budapest	főpolgármesterének	húga,	
Nizsinszkij	anyósa.	„Kora	tavaszi	nap	sütött,	Gizella	né-
némmel,	 Ferenczi	 Sándor	 feleségével	 a	 Rákóczi	 úton	
sétáltunk.	Oda	értünk,	 ahol	 az	egykori	Nemzeti	Színház	
helyén	 valamiféle	 ideiglenes	 épület	 állt.	Abban	Márkus	
Emíliának	is	volt	szállása,	és	ő	épp	akkor	lépett	ki	a	kapun.	
Ismerte	Gizellát,	mert	ha	szükség	volt	rá,	mindig	Ferenczit	
hívták	el	konzultációra,	és	a	művészasszony	most	szeretet-
reméltósága	mosolyával	fordult	felénk.”44

Dénes	Zsófia	Ferenczi	révén	természetesen	nemcsak	be-
tegekkel	került	kapcsolatba,	hanem	pszichoanalitikusokkal	
is.	Személyesen	ismerte	a	„nagyok”	közül	Freudot,	Anna	
Freudot,	Marie	Bonapartét45,	Lou	Andreas-Salomét46	 és	
Georg	Groddecket;	a	hazai	analitikusok	vagy	egyesületi	
tagok47	közül	 	például	Lévy	Lajost48,	Lóránd	Sándort49,	

36	 Dénes,	1979,	59.	–	Dénes	Zsófia	kiemelése.
37 Dénes,	1980,	243.
38	 Dénes,	1980,	146.
39	 Dénes,	1980,	129.
40	 Dénes,	1980,	50.
41	 Dénes,	1980,	139.
42	 Dénes,	1980,	494.
43	 Dénes,	 1981,	 47–48.	 –	Vaclav	 Fomics	Nizsinszkij	 (1889–1950):	 balett-táncos,	minden	 idők	 legkiválóbb	 férfitáncosának	 tartják.	 –	Romola:	

Pulszky	Romola,	Márkus	Emília	(1860–1949)	kisebbik	lánya,	Nizsinszkij	felesége.		
44	 Dénes,	1981,	48–49.
45	Marie	Bonaparte	(1882–1962):	a	Bonaparte-házból	származó	francia	hercegnő,	Canino	és	Musignano	hercegnője,	házassága	révén	görög	és	dán	

királyi	hercegné,	Sigmund	Freud	barátjaként	pszichoanalitikus.	Ő	finanszírozta	Róheim	Géza	1928-ban	kezdődő	ausztráliai,	Pápua	Új-Guimea-i	
és	amerikai	kutatóútját	(1928–1931).	Róheim	Géza	(1891–1953):	néprajztudós,	pszichoanalitikus,	az	etnopszichoanalízis	megalapítója.	1921-ben	
Freud-díjat	kapott.	1938-ban	kivándorolt	Amerikába.

46	 Lou	Andreas-Salome	(1861–1937):	orosz	származású	pszichoanalitikus	és	 írónő.	Széles	érdeklődési	körének	köszönhetően	barátságot	kötött	
számos	nyugati	gondolkodóval,	például	Nietzschével,	Rilkével	és	Freuddal.

47	 Abban	az	 időben	a	Magyarországi	Pszichoanalitikus	Egyesületnek	nem	csupán	kiképzett	pszichoanalitikusok	 lehettek	 tagjai,	 és	voltak	–	pl.	
Berény	Róbert	festőművész	–,	akik	analitikusnak	nevezték	magukat,	noha	nem	volt	képesítésük.

48	 Lévy	Lajos	 (1875–1961):	 ideggyógyász,	belgyógyász,	 a	Magyarországi	Pszichoanalitikai	Egyesület	öt	 alapító	 tagjának	egyike,	 az	 egyesület	
pénztárosa,	Freud,	Ferenczi	és	számos	művész	és	író	háziorvosa.	1917-től	1929-ig	a	Gyógyászat	felelős	szerkesztője.	Az	1918.	szeptember	26– 
28-án	Budapesten	megrendezett	V.	Nemzetközi	 Pszichoanalitikus	Kongresszuson	 a	 kongresszus	 titkári	 tisztét	 ő	 látta	 el.	 1954-ben	 emigrált	
Angliába.	A	Lévy-házaspár	Londonban	Anna	Freud	 szomszédságában	 lakott,	 akivel	 felesége,	Lévy	Kata	már	 évtizedekkel	 korábban	 szoros	
barátságot	kötött.	Lévy	Kata	(1883–1969)	1918-ban	Freudhoz	járt	analízisbe,	és	pszichoanalitikus	lett,	laikus	analitikusként	tevékenykedett	és	
több	cikket	is	publikált.	

49	 Lóránd	Sándor	 (1893–1987):	magyar	 származású	 amerikai	 pszichoanalitikus.	 Ferenczi	 Freudnak	 írott	 leveléből	 (1925.	március	 15.)	 tudjuk,	
hogy	ebben	az	évben	vették	föl	a	magyar	egyesületbe.	„Nemrég	új	 tagot	vettünk	fel,	dr.	Lóránd	Sándort	Kassáról,	aki	egy	éve	 itt	dolgozik,	
s	»Születés	hipnózisban«	című	előadásával	mutatkozott	be.	(Egy	nőbeteg	analízise,	aki	korábban	hipnotikus	érzéstelenítésben	szült	nála.)”	–		
Ferenczi	kiemelése.	Az	előadás	pontos	címe:	Születés	hipnózisban,	majd	az	anya	analízise.	Lóránd	1925-ben	New	Yorkba	emigrált,	ott	kiképző	
analitikusként	és	klinikai	főorvosként	dolgozott.	1947-ben	a	new	yorki	egyesület	elnöke	lett.
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Varjas	 Sándort50	 és	 a	 magyar	 egyesülethez	 kapcsolódó	 
nem-analitikus	Ignotust,	Freund	Antalt51	és	Berény	Róber- 
tet52	 –	 	 és	 számos	 pszichológust	megszégyenítő	módon	
tudta,	hogy	ki	volt	és	milyen	szerepet	játszott	a	pszicho- 
analízis	történetében	Jones53,	Fromm54,	Breuer55,	Fliess56,	
Pfister57,	 Jung,	 	Adler,	 Stekel58,	 Rank59,	 Sachs60,	Abra-
ham61,	 Eitingon62,	 Brill63;	 többüknek	 olvasta	 is	 műve-
it.64	 A	 budapesti	 pszichoanalitikus	 kongresszus65	 előtt	
járt	Freund	Antalnál,	akinél	akkor	Freud	titokban	lakott.	
Itt	készült	a	Freud-interjú66.	És	Dénes	Zsófia	részt	vett	a	
kongresszuson	is.

A pszichoanalitikusok	közül	Dénes	Zsófia	életében	Fe-
renczi	mellett	kétségkívül	Georg	Groddeck	játszotta	a	leg-
fontosabb	szerepet.	Több	szempontból	is,	és	kapcsolatuk	
több	kérdést	fölvet.	

Kérdéses	 már	 az	 is,	 hogyan	 került	 valójában	 Dénes	
Zsófia	Baden-Badenbe,	 a	 szanatóriumba.	A	Dénes	Zsó-
fia	 visszaemlékezéseire	 alapozó	 hagyomány	 úgy	 tartja,	
hogy	Ferenczi	járt	közben	az	érdekében.	Harmat	Pál	azt	
írja,	Dénes	Zsófiát	„Ferenczi	Gizellával	együtt	 felkeres-
te	az	osztrák	fővárosban,	s	szanatóriumi	gyógykezelésre	
saját	 költségén	 […]	 Georg Groddecknek	 baden-badeni	
gyógyintézetébe	küldte.”	Máshol	megismétli	ezt	az	állí-
tását:	„Ferenczi	révén	ismerte	meg	a	német	orvost	Dénes 
Zsófia	 […].”67	Ez	utóbbi	mondatot	csaknem	szó	szerint	

átveszi	 tőle	 Vég	 Katalin:	 „Ferenczi	 révén	 ismerte	 meg	
Groddecket	Dénes	Zsófia	[…].”68	A	mások	által	is	elfoga-
dott	változat	alapja	Dénesnél	így	szerepel:	„Én	titkoltam	
[…],	milyen	beteg	vagyok,	de	ő	 [Nagy	Andor]	 látta	 ál-
lapotomat,	és	[…]	kétségbeesett	levelet	írt	Ferenczi	Sán-
dornak,	hogy	törődjék	velem	[…].	[…]	Ferenczi	Sándor	
és	Gizella	néném.	Ott	álltak	díványom	előtt.	[…]	»Most	
mindjárt	 sürgönyözök	 Groddecknek,	 hogy	 odaküldelek	
hozzá	Baden-Badenbe,	a	szanatóriumába.«”69

Van	 azonban	 egy	 kis	 bökkenő.	 Ez	 pedig	 Elmának,	
Gizella	 lányának,	 tehát	Dénes	Zsófia	 unokatestvérének	
egy	1923.	június	22-i,	Groddeckhez	írott	levele.	„Ma	egy	
unokanővérem	megbízásából	 írok,	 aki	 bár	magyar,	 né-
hány	éve	 itt	 él	Bécsben,	 és	újságíró.	 […]	Ő	egyébként	
anyám	 legidősebb	 nővérének	 a	 lánya.	 A	 neve	 Cosma	
Bey-né	és	az	ő	»nome	de	plume-je«	Sophie	Dénes.	Nos,	
kedves	Doktor	Úr,	mivel	az	élete,	és	ő	maga	nagyon	ka-
otikus	(ezt	biztosan	rosszul	írtam)	állapotban	van	–	sze-
retne	nagyjából	 július	10–15-től	körülbelül	két	hónapot	
–	 legalábbis	 így	gondolja	–	Önnél	 tölteni,	ha	van	hely,	
és	van	kedve	őt	fogadni	–	és	segíteni	neki	kiutat	találni.	
Legyen	 olyan	 kedves,	 írja	 meg	 nekem,	 hogy	 szabad-e	
valamelyik	kis	szoba	abban	az	időpontban,	amikor	men-
ni	szeretne,	és	hogy	mennyit	kellene	fizetnie	naponta.	A	
keresetét	osztrák	pénzben	kapja,	a	férje	nem	ad	neki	sem-

50	 Varjas	 Sándor	 (1885–1940):	 tanár,	 filozófus,	 író.	A	Huszadik Század	 munkatársa.	A	 Károlyi-kormány	 idején	 az	 Országos	 Ismeretterjesztő	
Bizottság	tagja,	a	proletárdiktatúra	idején	a	Közoktatásügyi	Népbiztosság	tudományos	propagandaosztályának	vezetője.	1905-től	az	SzDP	tagja.	
A	Tanácsköztársaság	bukása	után	fogolycsere	útján	a	SZU-ba	ment,	ahol	egyetemi	tanárként	működött.	A	dialektikus	materializmus	logikájával	
és	a	17–18.	sz.	filozófiatörténetével	foglalkozott.

51	 Freund	Antal	(tószegi	Freund	Antal,	német	nyelvterületen	Anton	von	Freund,	1880–1920):	budapesti	üzletember,	nagyiparos,	a	pszichoanalitikus	
mozgalom	egyik	korai	magyar	szimpatizánsa	és	mecénása.	Kémiából	és	filozófiából	doktorált.	Lánya,	Freund	Kata	később	Lévy	Lajos	felesége	
lett.	1918	elején	súlyos	rákbetegség	támadta	meg	és	ennek	következtében	pszichés	zavarok	léptek	fel	nála.	A	testi	betegség	mellett	neurózisának	
kialakulásában	szerepet	játszhatott	az	is,	hogy	szerelmi	kapcsolatba	bonyolódott	Ferenczi	egyik	páciensével.	Ezután	került	Freund	Lévy	Lajos	és	
Ferenczi	közreműködésével	Freudhoz	analízisbe.	Az	analízis	során	vetődött	fel	az	a	szándéka,	hogy	anyagilag	is	támogassa	a	pszichoanalitikus	
mozgalmat,	valamint	azt	a	törekvést,	hogy	a	nemzetközi	egyesület	saját	könyv-	és	folyóiratkiadó	vállalatot	hozzon	létre.

52	 Berény	 Róbert	 (1887–1953):	 festőművész,	 a	 „Nyolcak”	 csoportjának	 tagja,	 Ferenczi	 barátja.	 Freud	 1918-ban,	 föltehetőleg	 amikor	 Freund	
Antalnál	vendégeskedett,	Berényékhez	is	ellátogatott.	„Berényné	asszony,	a	festő	felesége,	akinek	a	kertjében	tavaly	még	olyan	jó	frissítőket	
kaptunk	 (talán	még	emlékszik	arra	a	kellemes	estére	a	budai	oldalon),	 ez	 idő	 tájt	 állítólag	a	bécsi	m.[agyar]	követségen	dolgozik	gyors-	és	
gépírónőként.”	(Freud–Ferenczi,	2003,	251.	–	816	Fer)

53	 Jones,	Ernest	(1879–1958):	brit	(walesi)	pszichiáter,	pszichoanalitikus.	Alapító	tagja	az	Amerikai	és	a	Londoni	(később	Brit)	Pszichoanalitikus	
Egyesületnek,	1920-tól	1924-ig	és	1934-től	1949-ig	a	Nemzetközi	Pszichoanalitikus	Egyesület	elnöke.	Freud	életrajzírója.

54	 Erich	 Fromm	 (1900–1980):	 filozófus,	 pszichológus,	 pszichoanalitikus.	 1930-ban	 tagja	 lett	 a	 Frankfurti	 Iskolának	 otthont	 adó	 Institut	 für	
Sozialforschungnak,	illetékes	volt	a	pszichoanalízis	és	a	szociálpszichológia	minden	kérdésében.	Együtt	dolgozott	Herbert	Marcuséval	és	Theodor	
W.	Adornóval.		Magyarul		is	számos	műve	jelent	meg.	

55	 Breuer,	 Josef	 (1842–1925):	 osztrák	 fiziológus,	 belgyógyász,	 Freud	 atyai	 jóbarátja.	 Együtt	 írták	 a	 Studien über Hysterie	 című	 könyvet	
(Tanulmányok	a	hisztériáról,	1895).

56	 Fliess,	Wilhelm	 (1858–1928):	 német	 fül-orr-gégész.	Breuer	 javaslatára	 csatlakozik	Freud	köréhez,	 és	 hamarosan	összebarátkoznak.	Fliess	
jelentős	szerepet	játszik	a	pszichoanalízis	fejlődésében.	Számos	sajátos,	különc	elméletet	dolgozott	ki,	például	a	menstruációs	zavar	nazális	
eredetét	vagy	a	szexuális	(élet-)ciklusok	elméletét,	ami	a	bioritmuselmélet	elődje.

57	 Pfister,	Oskar	(1873	–1956):	svájci	evangélikus	lelkész	és	laikus	pszichoanalitikus.
58	 Stekel,	Wilhelm	 (1868–1940):	 bukovinai	 születésű	 bécsi	 idegorvos,	 pszichoanalitikus.	 Freudtól	 való	 eltávolodása	 után	 létrehozta	 az	 aktív	

analitikus	irányzatot.
59	 Rank,	Otto	–	eredeti	neve	Rosenfeld	 (1884–1939):	osztrák	pszichoanalitikus.	1912-től	1924-ig	az	 Imago	és	az	 Internationale	Zeitschrift	 für	

(ärztliche)	Psychoanalyse	szerkesztője,	1914	és	1924	között	az	Internationaler	Psychoanalitischer	Verlag	vezetője.
60	 Sachs,	 Hanns	 (1881–1947):	 osztrák	 pszichoanalitikus,	 jogász.	 1910-től	 a	 bécsi	 egyesület	 tagja.	 1912-től	 az	 Imago	 szerkesztője.	 1932-től	

Bostonban	élt.
61	 Abraham,	Karl	(1877–1925):	német	pszichiáter,	pszichoanalitikus,	1910-től	haláláig	az	általa	alapított	Német	Pszichoanalitikus	Egyesület	elnöke,	

1914-től	1918-ig	és	1924-től	a	Nemzetközi	Pszichoanalitikus	Egyesület	elnöke.
62	 Eitingon,	 Max	 (1881–1943):	 oroszországi	 születésű	 német	 orvos,	 pszichoanalitikus.	 1925-től	 1932-ig	 a	 Nemzetközi	 Pszichoanalitikus	

Egyesület	elnöke.	1933-ban	kivándorolt	Palesztinába,	és	 létrehozta	a	Palesztinai	Pszichoanalitikus	Egyesületet.	Az	első	világháború	idején	
a	kassai	helyőrségi	kórház	pszichoterápiai	megfigyelő	osztályát	vezette,	majd	Iglón,	Hatvanban	és	Miskolcon	állomásozott,	ahol	analitikus	
praxist	is	folytatott.

63	 Brill,	Abraham	Arden	 (1874–1948):	magyarországi	 születésű	amerikai	pszichiáter,	pszichoanalitikus,	1911-től	az	általa	alapított	New	York-i	
Pszichoanalitikus	Egyesület	első	elnöke.

64	 Dénes,	1979,	54.,	62.,	63.,	180.	
65	 V.	nemzetközi	pszichoanalitikus	kongresszus,	Budapest,	1918.	szeptember	28–29.
66	 Dénes,	2012.	Mint	azt	Harmat	is	megemlíti	(Harmat,	2012),	az	interjút	Dénes	Zsófia	fölidézi	a	Gyalog a baloldalon		(Dénes,	1980,	459–461)	és	

a	Szivárvány Pesttől Párizsig	(Dénes,	1979,	67–72)	című	könyveiben	is.
67	 Harmat,	1994,	118.	és	138.	–	Harmat	kiemelései.
68	 Vég,	1996,	123.
69	 Dénes,	1979,	126–127.	–	Nagy	Andor	(1884–1943):	újságíró,	szerkesztő,	Dénes	Zsófia	férje.
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mit.	 Egyébiránt	 a	 jellemvonásai:	 nagyon	 okos,	 nagyon	
szeretetreméltó,	 alacsony,	 és	 még	 sokkal	 kerekdedebb,	
mint	 Sarolta.	 […]	A	 levelére	 unokanővérem	 fog	 vála-
szolni,	 csak	 az	 első	 lépés	megtételére	 kért	meg	 engem	
»in	way	of	 introduction«.”70	Nos,	a	válaszlevélről	nem	
tudunk,	mint	ahogy	nem	ismerjük	sem	Nagy	Andor	Fe-
renczihez	 írt	 levelét,	 sem	annak,	 sem	pedig	Ferencziék	
látogatásának	időpontját.	És	mit	tekintsünk	megismerke-
désnek?	Azonos-e	az	az	ajánlással?	S	ha	a	„révén”-t	aján-
lásnak	kell	értenünk,	akkor	vajon	a	levél	vagy	a	sürgöny	
révén	ismerkedett-e	meg	Grodeckkel	Dénes	Zsófia?

Tény,	hogy	kapcsolata	elmélyült	a	–	személyiségében	
és	kezelési	módszereiben,	valamint	teoretikus	nézeteiben	
egyaránt	–	különös	lélekgyógyásszal;	ez	mind	Dénes	Zsó-
fia	írásaiból,	mind	pedig	Groddeck	levelezéséből	kiderül.71 
Dénes	megérkezését	követően	mind	Ferenczi,	mind	pedig	
Gizella	többször	érdeklődnek	iránta	leveleikben,	s	vissza-
térte	után	sem	felejtik	el	megemlíteni.	„Zsuka	ott	van	még,	
vagy	nem	tart[ott]	ki	az	analízis	mellett?	Őt	is	üdvözöljük.”	
–	írja	Gizella.72	Kérdése,	aggodalma,	ha	összevetjük	a	Dé-
nes	 Zsófia	 visszaemlékezésében	 olvasható	 kételyekkel	
és	kezdeti	elkeseredettséggel,	érthető.	Azonban	a	kezelés	
nemhogy	jó	irányba	nem	halad,	de	meglepő	fordulatot	is	
hoz.	Ferenczi	Sándor	leveléből	tudjuk,	hogy	Dénes	Zsófia	
szeptemberben	már	komolyan	kacérkodott	az	analitikussá	
válás	gondolatával	is:	„Hallom,	hogy	Zsuka	ahelyett,	hogy	
meggyógyulna,	inkább pszichoanalitikus akar lenni. Az én 
segítségemre természetesen nem számíthat ennek a lehe-
tetlen tervnek a megvalósításában.”73 

Az	 orvos	 és	 betege	 közt	 kialakult	 szoros	 kapcsolatra	
utalnak	Ferenczi	és	Gizella	azon	levelei,	amiket	már	Dénes	
Zsófia	hazaérkezése	után	írtak.	„Gizella,	Elma,	Sarolta	és	
Zsuka	jól	vannak,	és	szívélyes	üdvözletüket	küldik.”74 „A 
szép	és	harmonikusan	telt	baden-badeni	napok	–	még	min-
dig	 teljesen	 élénken	 élnek	 bennünk	 –	 a	 legintenzívebben	
bennem	–	amikor	újra	átélem	őket	Elmának	és	Zsukának	
tartott	beszámolóimban.”75	„Elma	Rómában	van	Saroltánál,	
Zsuka	szorgalmas	zsurnaliszta;	kezdik	megbecsülni	[…].”76 
„Otthon	várt	a	család.	Nagyon	meghitt	volt.	Mindannyian	
felőletek	érdeklődtek,	különösen	Zsuka.”77	Ferencziék	be- 
számolnak	 tehát	 Dénes	 Zsófia	 lelkiállapotáról,	 csakúgy,	
mint	 szakmai	 sikereiről.	 Úgy	 tűnik	 soraikból,	 hogy	 nem	 
csupán	 Ferenczi	 vált	 Gizella	 családjának	 részévé,	 de	
„Zsuka”	is	a	Ferenczi	család	része	lett.	

Van	egy	1924.	október	11-i	Ferenczi-levél,	aminek	az	
is	a	 jelentősége,	hogy	 tudtommal	ez	őrzi	egyedül	Dénes	
Zsófia	Groddeckhez	írott	sorait;	minthogy	Ferenczi	írása	
nem	sok	helyet	hagyott	neki,	ő	ezért,	bár	az	alatt	kezdte	
el,	végül	„körbeírta”	Ferenczi	levelét,	és	a	sajátját	beszá-
mozta	az	érthetőség	végett.	„1.	Kedves	Doktor,	legszívé-
lyesebb	 jókívánságaimat	 küldöm	 születésnapja	 alkalmá-
ból	 –	 nagyon	 nagy	 szeretettel	 gondolok	 Marienhöhére,	
és	a	tavalyi	október	13-ára	–	egészen	csodálatos	nap	volt	
–	úgy	előttem	van	még	most	is,	mint	egy	szép	mese,	amit	
valóban	 átéltem.	Olyan	 szívesen	visszamennék	még	hó-
napokra	a	Doktor	Úrhoz,	hogy	még	sok	jót	kaphassak	az	
élethez	–	sajnos	azonban	egyelőre	2.	anyagi	okokból	nem	

gondolhatok	 erre.	 Remélhetőleg	 1–2	 éven	 belül…	Leg-
szívélyesebben	üdvözletem	Dr.	Groddeck	 asszonynak,	 a	
jó	 Evának	 3.	 és	 barátnőmnek:	 Spalding	 kisasszonynak.	
Nagyon	gyakran	gondolok	mindannyiukra,	akiket	ott	úgy	
megszerettem…	 legtöbbször,	 természetesen,	 a	 Doktor	
Úrra,	akit	4.	nagyon	nagy	szeretettel,	tisztelettel	és	hálával	
ölelem,	ha	szabad”78	Ebből	a	levélből	kitűnik,	hogy	Dénes	
Zsófia	Baden-Badenben	mindenkivel	közeli	viszonyt	 tu-
dott	kialakítani,	és	tervezte,	hogy	visszatér.

Fölmerül	azonban	még	egy	kérdés	az	ott-tartózkodással	
kapcsolatban.	Ez	pedig	az,	hogy	ki	is	fizette	valójában	a	
kezelés	költségeit?	Dénes	Zsófia	–	mint	már	idéztem	–	azt	
írja,	hogy	„a	számlát	Budapestre	küldik	a	nagybátyámnak,	
Ferenczi	doktornak”,	s	ebből	úgy	tűnhet,	Ferenczi	volt	az,	
aki	állta	az	anyagiakat.	Gizella	egyik	Groddeckhez	 írott	
levelében	 viszont	 ez	 áll:	 „Remélem,	 sok	 örömet	 okoz	
Nektek	 az	 én	Zsukám	–	 a	 kedves	 hangjával	 és	 az	 okos	
fejecskéjével,	ami	mégis	oly	sok	butaságot	csinált.	Kívá-
nom,	hogy	legyen	elég	türelme	és	pénze	még	elég	sokáig	
Nálatok	maradni.”79	Hasonlóan	 talányos	a	helyzet,	mint	
„Zsuka”	és	Groddeck	megismerkedésével.

Egy	 harmadik	 probléma	 Elma	 személyét	 és	 Dénes	
Zsófiához	 való	 viszonyát	 érinti.	 Harmat	 Pálnak	 is	 föl-
tűnt,	hogy	Elma,	az	unokahúg	sehol	sem	szerepel	Dénes	
Zsófia	 írásaiban.80	Holott	 az	 idézett	 levélrészlet	 alapján	
ő	(is)	járt	közben	Groddecknél	Dénes	Zsófia	érdekében,	
és	Ferencziék	levelei	alapján	gyakran	voltak	egymás	tár-
saságában.	Talán	magyarázatként	szolgál	ehhez	a	furcsa-
sághoz	 Elmának	 egy,	 1966-ban	 Bálint	 Mihályhoz	 írott	
levele:	 „Később	 [anyám],	 Zsukának	 kitárhatta	 a	 lelkét,	
mert	Zsuka	egy	szép	napon	azt	mondta	nekem,	h.	ehhez	
a	 viszonyhoz,	 mármint	 mama	 és	 Sándor	 viszonyához,	
nem	lett	volna	szabad	hozzányúlnom…	Igaza	volt.”81	Azt	
hiszem,	Dénes	Zsófia	tapintatból	nem	említi	sem	Elmát,	
sem	a	kialakult	szerelmi	háromszöget.

•

Dénes	 Zsófia	 számára	 az	 írás	 több	mindent	 jelentett.	
Önmegvalósítást,	önkifejezést,	dokumentálást,	vélemény- 
nyilvánítást,	 élvezetet	 stb.	 –	 és	 még	 valami	 mást,	 amit	
lehet,	 hogy	 közhely,	 mégis	 fontosnak	 tartom	 idézni	 itt	
Groddecket	 és	 Ignotust.	 Mindkettő	 amellett	 van,	 hogy	
Dénes	Zsófia	 számára	 az	 írás	 létszükséglet,	 élet	 és	 élet-
mentés,	egészség	és	gyógyulás.	Az	írás	így	neki	sokszor	
egyúttal	„írásterápiát”	vagy	„terápiás	írást”	is	jelentett.

Amikor	Groddecknél	már	gyógyulófélben	volt,	orvo-
sa	megkérdezte	tőle:	„Abba	tudná	hagyni	az	evést?”	Dé-
nes	Zsófia	nemet	 int.	Majd	a	következő	kérdés	hangzik	
el:	„Abba	tudná	hagyni	az	alvást?”	A	válasz	megint	csak	
fejcsóválás.	Groddeck	 következő	 kérdésére	 viszont	Dé-
nes	Zsófia	már	szavakkal	felel.	„»Abba	tudná	hagyni	az	
írást?«	»Nem	én!	–	fakadtam	ki.	–	Soha!«	Ő	bólintott,	azt	
mondta:	»Elhiszem.	Mert	magánál	ez	olyan	igazi	dolog,	
mint	az	evés	vagy	az	alvás.	Amíg	él,	nem	hagyja	abba.«”82 
Groddeck,	a	pszichiáter	egyben	ezzel	azt	is	mondta:	addig	
él,	amíg	nem	hagyja	abba.

70	 Ferenczi	–	Jones	és	Groddeck,	2010,	181.	(LE	2)	–	Elma	kiemelése.	Sarolta:	Altschul	Sarolta,	Gizella	testvére,	Ferenczi	sógornője.
71	 Groddeckről	Dénes	Zsófia	egészen	hasonló	képet	fest,	mint	Füst	Milán,	aki	szintén	betege	volt	(Füst,	1967,	323–326).	
72	 Ferenczi,	2010,	183.	(FS	15)	
73	 Ferenczi,	2010,	185.	(FS	17)	–	az	én	kiemelésem.
74	 Ferenczi,	2010,	193.	(FS	20)
75	 Ferenczi,	2010,	195.	(FG	4)
76	 Ferenczi,	2010,	225.	(FS	37)	
77	 Ferenczi,	2010,	239.	(FS	43)	
78	 Ferenczi,	2010,	197.	(FS	21)	–	Groddeck	születésnapja	10.	13.;	Groddeck	asszony:	Eva	Pültz,	Groddeck	egyik	unokahúga;	Hedvig	Spalding,	

Groddeck	egykori	páciense,	később	házvezetőnője	a	szanatóriumban.
79	 Ferenczi–Jones	és	Groddeck,	2010,	185.	(FG	2)	
80	 Harmat,	1994.
81	 Haynal,	1991,	22.
82	 Dénes,	1980,	210–211.
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Ignotus	„pszichológusi”	minőségben	csak	kétszer	sze-
repel	Dénes	Zsófia	emlékírásaiban.	Egyszer	Adyval	kap-
csolatban,	egyszer	pedig	Dénes	Zsófia	összeomlásakor	a	
háború	idején.	„Kitört	a	háború	[…],	és	egyszer	egy	húsz-
éves	közkatona	halála,	amit	az	ágya	mellett	éltem	át,	kis	
híján	felborított.	Bezárkóztam	elsötétített	szobámba,	nem	
engedtem	magamhoz	senkit,	és	anyám	tanácstalanságában	
Ignotusnak	telefonált.	[…]	Hátha	most	ő	segít	rajtam?	Se-
gített	is.	Eljött,	megint	jó	volt	hozzám,	beszélt	az	ő	felül-
emelkedett	bölcsességével,	és	megíratta	velem	a	katonát.	
Tudta,	hogy	ez	majd	átsegít	a	traumán.	Levezeti.	Az	írást	
elkérte,	és	leadta	a	Nyugatban.”83 
Mind	az	orvos,	mind	az	író-szerkesztő	az	írásnak	arra	

a	rétegére	vagy	funkciójára	éreztek	rá	Dénes	Zsófia	lelki	
életében,	ami	nemcsak	az	olvasót,	hanem	a	szöveg	alkotó-
ját	is	szolgálja,	s	talán	erősebben,	mint	általában.

•

Groddeckkel	Dénes	Zsófia	 sokat	 beszélgetett	 írásról	
és	írókról,	művészetről	és	művészekről,	elsősorban	Ril-
kéről	 és	Wagnerről.84	 Groddeck	 maga	 is	 félig-meddig	
művésznek	 tekinthető,	 emellett	 több	 művészeti	 tárgyú	
írást	publikált.85   

Dénes	Zsófia	másokkal	kapcsolatos	pszichoanalitikus	
árnyalatú	észrevételei	és	megjegyzései	is	elsősorban	mű-
vészekhez	köthetők,	noha	a	két	hatást	–	a	pszichoanalí-
zisét	és	a	művészetét	–	próbálta	tudatosan	(és	hasztalan)	
különválasztani.	 „Bécsi	 emigrációm	 éveiben	 leginkább	
festőtalálkozásaimat	éreztem	jelentősnek.	 (Hogy	meny-
nyi	új	lélektannal	is	találkoztam	abban	az	időben	–	egész	
életemre	kiható	momentumokban	–,	az	most	nem	tarto-
zik	ide,	az	a	tudomány	új	útja	volt.)”86	A	zárójel	azonban	
többször	is	szerencsésen	föloldódik	írásaiban.	A	már	em-
lített	Gyagilev	szomorú	sorsáról	jut	eszébe:	Gyagilevnél	
a	 tenger	 rázott	 meg.	 A	 titok,	 a	 rejtély,	 a	 jelkép.	 Így	
mondhatnám:	 a	 kulcs.	 A	 kegyetlen	 valóság	 mélysége.	
Tengermélysége.	A	tenger:	az	ősanya.	[…]	Egy	ilyen	kis	
pszichologizálásra	korom	új	tudománya,	a	mélylélektan	
tanított.	És	ezért	nem	is	én	felelek,	hanem	az	ugyancsak	
forradalmas	tudomány.”87	Ferenczi	hatása	–	gondoljunk	
a	Thalassa	 című	 zseniális	 könyvére	 –	 itt	 egyértelműen	
tetten	 érhető.	Ezt	 az	 írást	 egyébként	Dénes	Zsófia	má-
sutt	külön	is	méltatja:	„Azután	egy	tudományos	tervét	is	
éppen	akkoriban	[a	háború	idején]	hordozta	éjjel-nappal	
magában.	 Szó	 sincs	 róla:	 nem	 az	 elsőt.	 Éppen	 csak	 új	
területen	kibontakozót,	amilyet	soha	senki	még	nem	írt	
előtte:	bioanalízist.	Ebben	a	pszichológiát	 az	élettannal	
kapcsolja	össze,	megkísérli,	hogy	a	pszichiátria	új	elem-
ző	rendszerével	világítsa	át	az	élettant,	mégpedig	az	em-
berré	fejlődés,	emberré	válás	legősibb	csíráitól.	Tanulmá-
nya	már	elkészült,	de	ő	habozott,	hogy	Freud	készséges	
kiadóvállalatánál,	német	nyelven	egyáltalán	közreadja-e.	
Freud	maga	bíztatta,	nyomassa	ki.	Így	jelent	meg	1924-
ben	 élete	 legtehetségesebb,	 legszuggesztívebb	 munká-
ja.	Túl	 azon,	hogy	 amit	 írt:	 pszichobiológia,	 de	bizony	
valamennyire	 filozófia	 is,	 és	 átlátszó	 nyelvében	 olyan	
csillámló	 tükrözés,	mint	a	művészet.	Freud	azt	mondta	
róla	1933-ban,	búcsúztatójában:	»Ez	a	mű	Ferenczi	leg-
dúsabb	és	 legragyogóbb	gondolatát	 fejezi	ki.	 […]	Ez	a	
bioanalízis	–	a	pszichoanalízis	legmerészebb	gyakorlata,	
amelyet	valaha	megkíséreltek.«”88

Dénes	Cézanne	művészetének	megértéséhez	is	a	pszi- 
choanalízist	hívja	segítségül;	Réth	Alfrédnek	magyaráz-
za	a	képek	előtt:	„A	szülőföldjét,	a	 származását	 szeret-
ném	megismerni,	a	gyermekkorát.	Nekem	mindig	fontos	
a	gyermekkor.	Elsősorban	a	művészé.	–	Fürkészőn	néz	
rám.	Fürkészőn,	de	nem	 ironikusan.	–	Mélylélektan?	–	
Igen,	ha	akarod.	Ferenczi	Sándor	barátomon	át	a	mély-
lélektan.	 A	 gyermekkor	 élményei	 egyéniség-	 és	 ezzel	
együtt	 sorsképzők.”89	 És	 Provance-ban	 járva,	 Cézanne	
szülőhelyén	 is	 fölidéz	a	házasságon	kívül	született	mű-
vész	gyerekkorából	egy	epizódot,	ami	előrevetíti	későbbi	
viselkedését.	 „Furcsa	 fiú,	 azt	mondták.	Egyet	 nem	 tűrt	
soha,	később	sem,	hogy	megérintsék.	Nem!	Őhozzá	ne	
nyúljon	 senki.	 Szavajárása	 volt:	 Me	 mettre	 le	 grappin	
dessus.	[…]	Grappin	azt	jelenti:	csáklya.	[…]	(Átvitt	ér-
telme:	valakit	ilyesformán	becsapjanak,	csőbehúzzanak.)	
A	tengerparthoz,	folyóparthoz	szokott	fiú	ismerte	a	csák-
lya	használatát.	 […]	Őt	ne	érintse	senki.	Mindvégig	ez	
volt	 a	mániája.”90	 Dénes	 Zsófia	 azonban	 nem	 csupán	
Cézanne	 élettörténetének	 bemutatásakor	 támaszkodik	
a	pszichoanalízisre,	hanem	művei	elemzésekor	 is	hasz-
nálja	az	elsősorban	Ferenczitől	megszerzett	ismereteket.	
„A	színeket	nem	keresi	a	külvilágban,	hanem	elmélyed	
öntudatlanába,	 érzi,	 hogy	 a	 forma	 hol	 a	 leghidegebb,	
és	ott	felrakja	a	fehérség	lilába	vesző	skáláit;	érzi,	hol	a	
legmelegebb:	ott	felrakja	zöld	tónusát.	Az	egész	vászon	
fokmérője	a	művész	temperamentumának,	aszerint,	hogy	
miféle	emlékezésekkel	és	vágyódásokkal	válnak	bonyo-
lulttá	 a	megütött	 érzékbillentyűk	a	psyché	 titkos,	öntu-
datlan	rétegeibe.	Ez	a	hallgatódzás	az	öntudatlanba	a	leg-
tipikusabb	jelensége	a	máról	holnapra	átlüktető	jelennek;	
ez	nyilatkozik	meg	minden	téren:	irodalomban,	zenében,	
képzőművészetben,	tudományban	egyaránt.”91

Hasonlóképpen	ás	le	Dénes	Zsófia	Farkas	István	ma-
gyar	festő	gyermekkorába	és	mutatja	ki	annak	felnőttko-
rában	a	korai	hatásokat,	azokat	is,	amelyeket	a	tudattalan	
mélye	 őrzött.	 „Anyja	 korán	 került	 elmegyógyintézetbe	
gyógyíthatatlan	búskomorsággal	–	a	fiú	nem	is	emlékezett	
reá	 –,	 és	 későbbi	 évei	 során	 gyakran	 hangoztatta,	 hogy	
apja	zsarnoki	természete,	szeretetképtelenség,	sőt	serdülő	
évei	látomásában:	atyja	szadizmusa	juttatta	szelíd	és	meg-
adó	anyját	örök	elborultságra.	A	fiú	rettegett	apjától,	állan-
dó	félelemben	élt,	apja	vasszigorral	 tartotta	személyzete	
körében,	 szeretet	 nélkül,	 árván	 nevelkedett.	 Nem	 tudta	
gyermekéveiben,	hová	lett	az	anyja;	csak	élt,	élt	sápadtan,	
soványan,	vérszegényen,	dadák	és	szobalányok	kezén,	ha-
talmas,	nagypolgári	bútorok	árnyékában,	amelyektől	félt.	
Ijedős	és	visító	volt,	szeretetet	senkitől	sem	kapott,	apja	
–	ki	tudja,	miért?	–	görbe	szemmel	nézett	rá,	és	sohasem	
csókolta	meg.	A	gyermek	ebben	a	szeretetlenségben	egyre	
csak	azt	érezte,	hogy	az	ő	házukban	szellemek	kísértenek;	
árnyakat	látott,	amelyek	hol	itt,	hol	ott	bukkannak	fel,	és	
őt	megfenyegetik.	Rémületben	élt,	és	néha	órákon	át	sírt,	
és	 fájlalta,	hogy	nincsen	édesanyja.	Gyermeki	pszichéje	
legmélyén	élt	valakinek	az	emléke,	aki	jó	és	melegszívű	
és	szeretetteljes	volt	hozzá,	aki	megölelte	és	megcsókolta,	
de	az	arcára,	szavára	már	nem	emlékezett.	Ebbe	az	idegál-
lapotába	bele	is	pusztult	volna,	ha	nem	jelentkezik	a	meg-
váltás,	a	menekülés	mindattól,	ami	kínozta	és	borzadállyal	
töltötte	el.	Ez	pedig	nem	volt	más,	mint	a	tehetsége.	[…]	A	
kínlódás	áttételt	kapott.	[…]	Egy	napon	rájön,	hogy	nem	
szereti	a	»zsírosat	és	gazdagot«,	sem	ételben,	sem	piktú-

83	 Dénes,	1981,	113–114.	–	Dénes	Zsófia	kiemelése.
84	 Dénes,	1979,	125–176.		
85	 Pl.	Groddeck,	1989,	132–207.
86	 Dénes,	1984,	198.
87	 Dénes,	1984,	137.	–	Dénes	Zsófia	kiemelése.
88	 Dénes,	1981,	99.
89	 Dénes,	1984,	68.
90	 Dénes,	1984,	71.	–	Dénes	Zsófia	kiemelése.
91	 Dénes,	1985,	37–38.
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rában.	De	nem	döbben	rá,	hogy	ebben	is	apja	iránti	ellen-
szenve	szólal	meg.	Az	apja	az,	aki	»»zsíros	és	gazdag«.”92 
Farkas	István	művészetét	és	személyiségét	Dénes	egy	má-
sik	írásában	is	analitikus	módon	láttatja:	„De	kevés	festő	
rajzolt	le	oly	kísértetiesen,	oly	borzadálykeltőn	éppen	egy	
széket,	mint	ő.	Mintha	az	a	tárgy	ördögi	fluidumot	sugá-
rozna.	Mert	ő	(anélkül,	hogy	tudta	volna)	soha	nem	festett	
más	bútorokat,	mint	azokat,	amiket	gyermekkorában	apja	
otthonában	látott	–	és	azok	kísértetek	voltak.”93

Apollinaire	 kapcsán	 szintén	 a	 gyermekkori	 emlékek	
későbbi	 hatása	 jut	 eszébe:	 „Ilyen	 szörnyű	 gyermekkor	
és	 ilyen	 anya.	A	 fölsebzett	 gyermekből	 sebesült	 ember	
lett.”94	Ezt	a	versei	kapcsán	mondja.	Viszont	amikor	egy	
kávéházban	magát	Apollinaire-t	pillantja	meg,	a	diagnó-
zisban	megint	mintha	groddecki	elméletek	visszhangza-
nának:	 „Őnála	 a	 falstaffi	 kövér	 alkat,	 amelyet	 ennyire	
túltáplál,	 nem	 lehet	 más,	 mint	 neurózis.	 Deformáció	 a	
belső	 fejlődésben,	 az	 idegéletben,	 amelyet	 a	 test	 duz-
zadtsága	 jelez,	 de	 a	 szellem	nem	 lett	 idétlen	 tőle.	 […]	
Érdekes	ember,	beteg	ember.	Idegbeteg,	amitől	még	lehet	
zseni.	Azért	vett	magára	zsírréteget,	hogy	a	külső	hatások	
ne	érjék	közvetlenül	az	idegeit.	Természete	ezt	a	védeke-
zést	választotta.	”95

És	Dénes	Zsófia	találkozik	Rilkével,	akiről	két	pszi- 
choanalitikussal,	Groddeckkel	és	Lou	Andreas-Salomé-
val	is	beszélgetett.		Talán	ezért	sem	véletlen,	hogy	beszá-
molóját	stílszerűen	így	zárja:	„kötetet	lehetne	megtölteni	
abból	az	öt	órából,	amelyet	[Rilkével]	már		átbeszélget-
tünk	–	ahogy	egyetlen	álom	megfejtéséből	néha	kiépül	
egész	életünk”.96

De	Dénes	Zsófia	nem	csupán	egyes	személyekkel	kap- 
csolatban	 veszi	 elő	 pszichoanalitikus	 tudását	 és	művelt-
ségét.	 Magával	 a	 művészettel	 kapcsolatban	 is	 vannak	
mélylélektani	 meglátásai.	 Természetesen	 elsősorban	 fi-
atalkora	 művészetéről,	 a	 forrongó	 izmusokról	 szólván.	
A	kubizmusról	például	ez	 jut	eszébe:	„Analitikus	kubiz-
mus	 […].	A	 bécsi	 új	 tudomány,	 a	 freudi	 mélylélektan,	
amelyet	Ferenczi	Sándor	Pestre	 is	átültetett,	az analizál. 
Tűnődöm:	vajon	van-e	közöttük	rokonság?”97	Vagy	más-
hol:	„A	természeti	kubizmust	vállalták	bizonyos	fokig	[a	
Galimberti	házaspár],	mert	ők	sem	tudtak	hátat	fordítani	
a	 látott	 natúrának.	Sem	a	konstrukció	kedvéért,	 amelyet	
feltétlenül	elfogadtak,	sem	az	absztrakció,	a	mélylélektani	
ábrázolás	műveléséért,	amely	nem	elégítette	ki	őket.”98

És	meglátja	a	városépítészetben	is	a	„lelket”,	a	lélek	
önműködését:	„Hát	mondja	még	valaki,	hogy	egy	város-
rész	[Hietzing]	rendezése	a	véletlen	műve!	Hogy	éppen	
ide	 ez	 a	 két	 intézmény	 került,	 ez	 csak	 belső	 folyamat	
eredménye	lehet.	Postahivatalt	a	világvándoroknak,	más-
ra	 igazán	nem	 lehet	 igényük!	De	 ezenkívül	 és	 elsősor-
ban:	rendőrlaktanya	illeti	meg	őket.	Ugye	újat	akartak?	
Az	 újért	 harcoltak?	Az	 ördögbe	 is!	 Hogy	 merik	 meg-
zavarni	a	sok	ezer	éves	világrendet!	Így	találjuk	meg,	a	
most	tapasztalt	bontásban	és	építésben,	a	városfejlesztés	
mélylélektani	megnyilvánulásait.”99

Amit	 észrevesz	 a	 nagyban,	 ugyanazt	 észreveszi	 a	
kicsiben	 is.	Amikor	Párizs	 boltocskáit	 járja,	 ahol	 a	 kor	
művészeti	kultuszainak	megfelelően	összehalmozódnak	
és	belesűrűsödnek,	 szervülnek	az	 itt	és	mostba	a	 távoli	
kultúrák,	ismeretlen,	idegen	népek,	törzsek,	tájak	tárgyi	
reprezentánsai,	megint	csak	az	analízisre	gondol	és	ana-
litikusan	 is	 gondolkodik.	 „Totemek	 –	 babonás	 őserők	
megjelenítése	–,	ez	a	nevük	az	újlélektan	tudományában,	
a	nagy	bécsi	 tudós	szótárában.	Vajon	ez	a	 lemerülés	az	
ember	elindulása	kezdetlegességéig,	megkeresése	a	lélek	
alaprajzának	–	a	mai	művészetforradalom	egyik	sarkala-
tos	eleme,	amin	az	új	képek	előtt	nemegyszer	 töpreng-
tem	–,	azonos-e	az	új	mélylélektannak	a	pszichét	előbb	
alkatrészeire	bontó,	majd	ismét	összeillesztő	eljárásával?	
Nem	tudom.	Lehet,	hogy	valóban	összefügg,	mert	hiszen	
kortünet.	Világtünet.	A	XX.	századot	elkezdő	emberiség	
koprodukciója.”100

Most	a	XXI.	századot	írjuk.	Kíváncsi	lennék,	mit	látna	
ma	Dénes	Zsófia	kortünetnek,	világtünetnek.	Volnának	öt-
leteim	–	de	ezeket	most	inkább	megtartom	magamnak.

•

(Kedves Pali, ne zárjuk ezt az írást mégsem szomorú 
kortünetekkel. Átnyújtom inkább Neked ajándékba egy 
kór-tünet-történet rekonstruálásának rövid részletét, ki-
egészítésként – most már égi – kutatásaidhoz. Számomra 
is meglepő módon nemcsak Te, de minden irodalmárunk 
és pszichológusunk átsiklott felette. Bemutatok két régi is-
merőst, Winnie-t és Robbie-t – ott fönt, Dénes Zsófia és 
Ferenczi társaságában bizonyára megtalálod őket is.)

•
 
Vissza	kell	térnem	Dénes	Zsófia	életének	„segédanali-

tikusi”	vagy	„analitikussegédi”	szakaszára.	A	már	említett	
Winnie-t	és	Robbie-t	megörökítő	írásával	tudtán	kívül	óri-
ási	szolgálatot	tett	a	pszichoanalízis-történetnek,	nemzet-
közi	viszonylatban	is.	2015-ben	jelent	meg	Brennan	tanul-
mánya,	 amelyben	Ferenczi	Naplójának	kódolt	 szereplőit	
azonosítja	be.	Mielőtt	tudtam	volna	róla,	már	belekezdtem	
abba	a	nagyobb	kutatásba,	amelynek	ez	az	írás	is	egyik	for-
gácsa.	Föltűnt,	hogy	a	Dénes	Zsófia	által	ismertetett,	több	
mint	három	évet	átölelő	eset	belenyúlik	abba	az	időszakba,	
amikor	Ferenczi	Naplóját	írta.	És	sikerült	is	megtalálnom	
a	Naplóban	 a	 két	 hölgyet,	 de	 nevüket	 csak	 Brennantól	
tudtam	meg:	Winnie,	a	Naplóban	O.	S.	–	Natalie	Rogers	
(1902–1949),	Robbie	pedig,	a	Naplóban	N.	D./N.	H.	D.	–	
Roberta	(Robbie)	Nederhoed	(1891–1947).	Hogy	Natalie	
Rogers	 beceneve	Winnie	 volt,	 ezt	 csak	Dénes	 Zsófiától	
tudjuk.	Visszaemlékezése	mindenben	 igazolja,	 amit	 éle-
tükről	és	személyiségükről	Brennan	fölkutatott,	sőt,	olyan	
„új”	adalékokkal	 is	 szolgál,	 amiket	Dénes	Zsófián	kívül	
senki	sem	őrzött,	s	amelyek	miatt	most	már	bizonyára	az	ő	
nevét	is	őrizni	fogja	a	pszichoanalízis	története.
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