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KÖNYV

Karen Horney: A neurotikus
személyiség napjainkban

Ursus Libris, 2004

Az Ursus Kiadó „Emberközpon-
tú pszichológia” könyvsorozatának
harmadik köteteként jelent meg
Karen Horney A neurotikus szemé-
lyiség napjainkban címû (eredetileg
1937-ben Amerikában publikált)
könyvének elsõ magyar nyelvû ki-
adása. Karen Horneyt, mint Freud
egyik legradikálisabb bírálóját tartja
számon a pszichoanalitikus szakiro-
dalom, aki elsõsorban Freud nõies-
séggel és szexualitással kapcsolatos
nézeteit kérdõjelezte meg,* valamint
a neurózisok kialakulása kapcsán a
biológiai tényezõk helyett a kulturá-
lis és társadalmi hatások fontosságát
hangsúlyozta. A bemutatásra kerülõ
könyvben Horney, miközben Freud
neurózisokkal kapcsolatos nézeteit
sajátságos stílusban (folytonos men-
tegetõzésekkel és védekezésekkel
tarkítva) élesen bírálja, saját klinikai
megfigyeléseire hagyatkozva pontos
leírást ad a neurotikus személy ka-
rakterjellemzõirõl és viselkedésmin-
tázatairól.

A könyv elsõ öt fejezete általános-
ságban mutatja be a neurotikus sze-
mély önmagához és másokhoz való
viszonyulásait, a neurotikus szoron-
gáshoz vezetõ konfliktusokat, vala-
mint a szorongás enyhítésére szolgá-
ló védekezéseket. A neurotikus vi-
szonyulások Horney szerint öt fõ te-
rületen jelennek meg: az érzelmek
adásával és elfogadásával kapcsola-
tos viszonyulásokban és viselkedé-
sekben, az önértékeléssel és az önér-
vényesítéssel kapcsolatos attitûdök-
ben, valamint az agresszió és a sze-
xualitás területén. E viszonyulások
hátterében az ellenséges késztetések
elfojtásából fakadó neurotikus szo-

* A femininitás problémájával foglalkozó, egyik klasszikusnak számító „Menekülés a nõiség
elõl” címû írását lásd Thalassa, 1996/1, 7–20.
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rongást tételezi fel. Horney „nap-
jaink” neurotikusai között a konflik-
tusaik tartalmában és a konfliktu-
sokra válaszul adott védekezési mó-
dokban vél hasonlóságokat felfedez-
ni. Feltételezi, hogy a neurotikus vi-
szonyulásokat kiváltó konfliktusokat
az adott kultúrában fennálló életfel-
tételek idézik elõ. Az individualista,
egocentrizmust támogató kultúrák-
ban a neurotikusok konfliktusai a
versengés, a kudarctól való félelem,
az érzelmi elszigetelõdés, a másokba
és önmagukba vetett bizalomhiány
körül szervezõdnek.

A társadalmi hatások fontosságát
a neurózisok kialakulásában már a
kortársak közül sem egyedül Horney
hangsúlyozta. Önálló elméleti felte-
vésnek tekinthetõ azonban Horney
azon gondolata, mely szerint a neu-
rotikusok konfliktusai megegyeznek
a széles körben elterjedt kulturális
konfliktusokkal, csupán élesebbek
és hangsúlyosabbak. Miközben
Horney a neurózis leírása kapcsán
az itt-és-most karakterstruktúrára
helyezi a hangsúlyt, lényegében
megválaszolatlanul hagy két nagyon
fontos kérdést: miért alakul ki bizo-
nyos személyekben nagy mennyisé-
gû ellenséges indulat; és mi magya-
rázza ezen indulatok elfojtását.

A könyv második, szintén öt feje-
zetet magába foglaló részében Hor-
ney, a szorongás csillapítására alkal-
mazható védekezési módokat tárgy-
alja, hangsúlyozva, hogy a neurózi-
sok kialakulásának a szorongás je-
lenlétén túl feltétele még a szoron-
gás csillapítására tett védekezési kí-
sérletek összeegyeztethetetlensége

is. A neurotikus szeretetéhség, a ha-
talomvágy, a presztízs megszerzésé-
re irányuló törekvések és a birtoklá-
si vágy jellemzése kapcsán részlete-
sen leírja, hogy miképp indítanak el,
és tartanak fenn ezek a szorongás
csillapítására bevetett stratégiák
negatív következményekkel járó
„ördögi köröket”, melyek a neurózi-
sok folytonos súlyosbodását ered-
ményezik.

A könyv utolsó öt fejezete azokat
a kulturális feltételeket ismerteti,
amelyek szorongást váltanak ki a
benne élõ egyénekben. A legfonto-
sabb patologizáló hatású kulturális
tényezõnek a romboló hatású hiper-
versengés általános elterjedését tart-
ja, amely bár a gazdasági életbõl fa-
kad, nem csak a munka világát de
minden emberi kapcsolatot is áthat,
és ellenséges indulatokat keltve egy-
re nagyobb szorongást szül. A neu-
rotikusok esetében különösen erõs
és romboló hatású versengõ hajla-
mot tételez fel, amely a szeretetéh-
ség szükségletével ütközésbe kerül-
ve, leggyakrabban önvád és kisebb-
rendûségi érzések kialakulásán ke-
resztül a versengéstõl való visszaret-
tenéshez vezet. Az önvádat és ki-
sebbrendûségi érzéseket a pszicho-
analitikus szakirodalom gyakran a
neurotikus bûntudat jeleként értel-
mezi. Horney szerint azonban az
önvád nem a bûntudat kifejezõdése,
hanem a szorongás vagy a szorongás
elhárításának megjelenési formája.
A neurotikusokra jellemzõ szenve-
dési hajlamot, a mazochisztikus be-
állítódást szintén a szorongással
szembeni lehetséges védekezésként
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határozza meg, és kulturális és szoci-
ális tényezõk hatására kialakuló je-
lenségként értelmezi, melynek célja
önmagunk feladása és meghaladása
az önzést hangsúlyozó kultúrában.

A könyv értékes kiegészítése a
Fülöp Márta tollából származó Utó-
szó. Fülöp Márta, túl azon, hogy ér-
zékletesen mutatja be Horney élet-
útját, ennél többre is vállalkozik. Be-
mutatja, hogy a könyv eredeti kiadá-
sa óta eltelt közel hetven év történé-
sei és szakmai fejleményei számos
ponton igazolják Horney felismeré-
seit. Az amerikai emberkép zseniális
jellemzésének bizonyítéka, hogy az
amerikai nemzeti karakter leírásá-
nál Horney mûvére napjainkig alap-
mûként hivatkoznak. Horney a ver-
sengés mentálhigiénés romboló ha-
tásának kiváló leírásával olyan prob-
lémára hívta fel a figyelmet, amelyet
az amerikai társadalomnak napjain-
kig sem sikerült megoldania, és
amely széleskörûen elterjedt más fo-
gyasztói társadalmakban, köztük

Magyarországon is. A versengés, a
kudarctól való félelem, az érzelmi el-
szigetelõdés, az önmagunkba és má-
sokba vetett bizalom hiánya napja-
ink aktuális problémái. Horney
könyve az egészséges és torz viszo-
nyulások részletes kifejtésével a sa-
ját és környezetünk reakcióinak át-
gondolására késztet. Segítséget
nyújt, hogy egészséges módon tud-
junk viszonyulni versengéshez, hata-
lomhoz, birtokláshoz.

Horney a gyakorló pszichotera-
peutákon, pszichiátereken túl a szé-
lesebb olvasói közönségnek is ajánl-
ja könyvét, elsõsorban szociális mun-
kásoknak, tanároknak, kulturális
antropológusoknak, szociológusok-
nak. A könyv közérthetõ stílusa és a
téma aktualitása alapján valóban
ajánlható a könyv a szakembereken
túl minden önmaga megismerésére
nyitott, a pszichológia iránt érdeklõ-
dést mutató olvasó számára.

Nagy Henriett


