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Lángész és õrültség: patográfia vs pszichobiográfia

A modern látomásos festészet alakjai között számos olyan alkotót találunk,
akik szinte megtestesülései a népszerû „lángész és õrültség” narratívának.
Ilyen volt Van Gogh és Salvador Dalí, a magyar festõk közül pedig Gulácsy
Lajos és Csontváry Kosztka Tivadar. Ez korántsem véletlen: a kreativitás tar-
tományai közül ugyanis a képiség kedvez leginkább az álomszerû, regresszív
munkamódnak, itt érvényesülhetnek legintenzívebben a tudattalan mûködését
jellemzõ elsõdleges folyamatok, amelyek mind az alkotás inspirációs fázi-
sában, mind a pszichopatológiai megnyilvánulásokban megjelennek. Bizonyos
festészeti irányzatok, így az expresszionizmus és a szürrealizmus esetében ez a
hasonlóság olyan mértékû, hogy egyes szerzõk „pszichopatologikus mûvé-
szet”-rõl beszélnek (Dracoulides, 1973). A szürrealisták a tudattalan elérése,
az inspirációs folyamatok serkentése érdekében idõnként egyenesen az elme-
betegség szimulációjára törekedtek (Mérei, 1986).

A „lángész és õrültség” narratíva magába sûríti a 19. és 20. század mûvészi
kreativitásról való gondolkodásának két legfontosabb vonulatát: a „romantikus
rend” (Doorman, 2007) artisztikus vízióit a lázadó, nonkomformista, elhivatott
és megszállott mûvészrõl, és a medikális diskurzus redukcionista elképzeléseit,
amely némely szélsõséges esetben egyenlõségjelet rakott a mentális problémák
és a kiemelkedõ alkotókészség közé (Kõváry, 2011b). A két diskurzus koránt
sem különül el egymástól: metszéspontjában található egyrészt a német élet-
filozófia esztétikája (Schopenhauer, 1991; Nietzsche, 1994), másrészt a pszi-
choanalitikus mûvészetpszichológia. Freud mûvészetelmélete sokat merített a
romantika elképzeléseibõl (Kõváry, 2011a), ám – ahogyan azt Leonardo da Vinci
egy gyermekkori emléke címû esszéjében is hangsúlyozta – célja alapvetõen az
„orvoslélektani kutatás” volt, amelynek során a mûvészi alkotás dinamikáját az
ösztönfejlõdés viszontagságaira és az intrapszichés konfliktusok szublimáció for-
májában történõ feldolgozására vezette vissza (Freud, 1982).

A medikális diskurzus jegyében született mûvészetelméleti munkákban az
elmeorvos szerzõk az alkotás és a kórlélektani folyamatok összefüggéseit
igyekeztek feltárni a patográfiai módszer segítségével. A patográfia Schioldann
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(2003) definíciója alapján orvosi, pszichológiai és pszichiátriai szempontú élet-
rajz, amely az egyén biológiai sérülékenységét, fejlõdését, személyiségét, élet-
történetét, és mentális illetve testi betegségeinek tüneteit elemzi korának
szociokulturális kontextusában annak érdekében, annak érdekében, hogy ezen
faktoroknak az illetõ döntési folyamataira, viselkedésére és teljesítményére
gyakorolt hatását bemutassa. A mûfaj története Schioldann szerint egészen
Platónnak és Arisztotelésznek a zsenialitás és õrület kapcsolatát boncolgató
fejtegetéseiig nyúlik vissza. Az elsõ pszichiátriai szemléletû elemzés Jacques-
Joseph Moreau (de Tours) 1859-es La psychologie morbide dans ses rapport
avec la philosophie de l’histoire ou l’influence des névropathies sur le dyna-
misme intellectuel [A pszichopatológia a történelem filozófiájával való kapcso-
lataiban, avagy az idegbetegségek hatása az intellektuális dinamizmusra] címû
könyve volt. A mû nagy hatást gyakorolt a következõ fejlõdési fázist képviselõ
Cesare Lombrosóra; az õ degenerációról szóló nézetei a magyar származású
Max Nordauéval együtt nagyban befolyásolták a korabeli gondolkodást, és az
utókorra is nagy hatást gyakoroltak. Lombroso a romantikus zseni-esztétikát a
korszakot jellemzõ pozitivista és redukcionista tudományosság szellemében
igyekezett totálisan medikalizálni (Lombroso, 2000). A mûvészi zsenialitás
szerinte ugyanis nem más, mint „degeneratív elmebetegség”; könyvében
példákkal bõségesen alátámasztva sorolja fel azokat a lelki tulajdonságokat,
amelyek az ilyen típusú emberekre jellemzõk (lásd az alábbi táblázatot).

Révész Géza (1973) rámutatott arra, hogy Lombroso koncepciója számos
súlyos módszertani hibából és elfogultságból származó tévedésre épül. Egy-
részt problematikus a „zseni” definíciója, hiszen Lombroso válogatás nélkül
sorol ide nagy, közepes és kis tehetségû szerzõket, vagyis a vizsgált csoport

Az elmebeteg zseni tulajdonságai Lombroso (2000) szerint
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rendkívül heterogén összetételû. Ugyanilyen vitatható az „õrület”
meghatározása is, amely fogalomba a különcségeket, az enyhébb neurózisokat
és a súlyos elmebetegségeket egyaránt beleszámítja, ráadásul úgy sorol be ez
alá személyeket, hogy objektív bizonyítékot (kórrajz, stb.) a legtöbb esetben az
illetõ „õrült” mivoltáról nem mutat fel. A betegség és az alkotás együtt járására
vonatkozó következtetései is önkényesek, mivel sok esetben a patológia az
alkotási idõszak után robbant ki (Hölderlin, Schumann), és nem hogy elõsegí-
tette volna, sokkal inkább megakadályozta a mûvek létrehozását. Ennek
ellenére leegyszerûsítõ elképzelései sokáig nagyban befolyásolták a kivételes
mûvészi tehetségre vonatkozó elgondolásokat, a biológiai redukcionizmus
szelleme pedig idõrõl idõre újra felbukkan az esztétikai jelenség tudományos
megközelítéseiben. A legutóbbi idõkben ez egyes idegtudományi koncepciók-
ban érhetõ tetten, például V.S. Ramachandran és Semir Zeki „neuroesztétiká-
jában”; az elõbbi például úgy véli, hogy az idegrendszer vizsgálata nyomán
megtalálta „a kulcsot a mûvészet megértéséhez”, míg az utóbbi megalkotta „a
mûvészet neurobiológiai definícióját” (idézi Hyman, 2010, 245.). Az ehhez
hasonló elgondolásokról még egyes idegtudósok is elitélõen nyilatkoznak.
Raymond Tallis (2009) neurológus kutató például úgy véli, hogy az általa össze-
foglalóan „neuromitológiának” nevezett leegyszerûsítõ és sokszor torz nézetek
magának az idegtudománynak okozzák a legnagyobb károkat.

Magát a patográfia kifejezést 1899-ben használta elõször Paul Julius Möbius
német pszichiáter, aki számos ilyen jellegû mûvet írt, többek közt Rousseau-ról,
Goetherõl, Schopenahuerról és Nietzschérõl (Schioldann, 2003). A késõbbi
patográfiaírók közül kiemelhetjük Ernst Kretschmer és Karl Jaspers nevét;
utóbbi Strindbergrõl és leginkább Van Goghról publikált könyvével írta be a
nevét a mûfaj történetébe (Jaspers, 1986). A módszer a 20. század elsõ felére
igen elterjedté vált; Lange-Eichbaum 50-es években már mintegy négyszáz
ilyen írást tartott számon (Pertorini, 1997). Freud ambivalensen viszonyult a
patográfiához: a Leonardo-esszé VI. fejezetében két ízben is használja a kife-
jezést, ám hangsúlyozza, hogy Leonardót sosem számította a neurotikusok közé
(1982). Az õ mûvészetpszichológiai intenciói jóval tovább terjedtek annál,
mintsem hogy megelégedett volna azzal, hogy kimutassa a neurotikus vagy
pszichotikus mûködés sajátosságait a mûvész életében és alkotásaiban. Sokkal
inkább arra volt kíváncsi, hogy honnan ered a költõi anyag és a mûvész spon-
tán ismerete a lélek mélységeirõl, amit a pszichológus oly nagy fáradtsággal
képes csak felszínre hozni, és hogy milyen eszközökkel dolgozik az alkotó,
amikor élményeit és ismereteit alkotássá transzformálja (Freud, 2001). A Bécsi
Pszichoanalitikus Egyesület találkozóinak jegyzõkönyvei szerint pedig amikor a
kérdés napirendre került, Freud kifejezetten azon a véleményen volt, hogy „a
patográfia képtelen bármi újat kimutatni.” (Mack, 1971, 145.). A Leonardóról
készült tanulmány egy másik mûfaj, a pszichobiográfia kiindulópontja lett,

03-Kovary-Csontvary-(P-1).qxd  4/25/2012  9:45 AM  Page 37



Tanulmány

38

annak ellenére, hogy Freud írását rengeteg kritika érte és éri a mai napig
(Kõváry, 2011c). E mû nyomán a klasszikus pszichobiográfia idõszakában (kb.
1910–1960) mintegy 300 hasonló mû született; de egyes szerzõ (pl. Marie
Bonaparte) sajnálatos módon nem követték Freud mértéktartó hozzáállását, és
pszichopatológiai összefüggésekre alapozták érvelésüket, önkényesen bántak az
adatokkal, és sokat spekuláltak a mûvészek vélt gyermekkori pszichodinamikai
mozzanatairól (Kraft, 1998). A huszadik század közepére a pszichoanalitikus
pszichobiográfia megkérdõjelezett módszerré vált. Ez egybe esett a nomoteti-
kus perspektíva elõtérbe kerülésével; a személyiség-pszichológiában ezekben az
évtizedekben az operacionalizált, mérhetõ konstrukciók kialakítása vált a köz-
ponti kérdéssé (McAdams, 1997). Ebben az idõben kevés jelentõs pszichobiog-
ráfiai munka születtet; ilyen volt Erikson Luther- és Gandhi-könyve, (1968;
1991), valamint Henry Murray egykori munkatársának, az én-kutatásban is
jeleskedõ Robert White-nak a kötete (1966). A változás a 80-as években kezdõ-
dött, amikor a narratív pszichológia kibontakozásának hatására ismét „szalon-
képes” lett a pszichológiai élettörténet-elemzés (Kõváry, 2011c). Számos kiváló
tanulmány és könyv jelent meg Dan P. McAdams (1988), Irving Alexander
(1990), William M. Runyan (1997), James Anderson (1981) és Alan C. Elms
(1994) tollából, 2005-re pedig megszületett az „új” pszichobiográfiai mozga-
lom elsõ szintézise, a Handbook of psychobiography (Schultz [ed.], 2005).

A kortárs pszichobiográfia elõdjénél jóval eklektikusabb elméleti háttérre
épít; az elemzések a pszichoanalízis mellett a perszonológiai és narratív szemé-
lyiségelméleti nézõpontokat is felhasználják (Elms, 2005). A szerzõk szándé-
kosan nem alkalmaznak pszichopatológiai ismeretekre épülõ érvelést, nagy
figyelmet fordítanak arra, hogy elkerüljék az elméleti dogmatizmust és a reduk-
cionizmust, az egyetlen nyomvonalra épülõ elemzéseket, és a korai gyermekkor
pszichodinamikai történéseire irányuló túlzott spekulációkat. Az értelmezések
általában egy vagy néhány körülhatárolt hipotézis igazolására törekednek
komplett személyiség-rekonstrukciók helyett, és széles hatókörû, koherens ma-
gyarázó narratívák kidolgozására irányulnak gazdag elméleti alátámasztással.
Ezek akkor mûködnek jól, ha logikusan és meggyõzõen hangzanak, felülrõl
támogatottak, túlélik a teszteléseket, és megbízhatóságuk vetekszik az alternatív
magyarázatokéval (Schultz, 2005a; Runyan, 2005).

A következõkben a pszichobiográfia nézõpontjából igyekszem megközelí-
teni Csontváry életének és mûveinek néhány fontos aspektusát. Ehhez azonban
elõször szemügyre kell vennünk Pertorini patográfiai elemzését Csontváryról,
mégpedig két okból. Egyrészt azért, mert a festõ életének ismert elmekórtani
vonatkozásai miatt a klinikai szemlélet fontos támpontokat adhat a pszichodi-
namikai megértés számára anélkül, hogy a pszichopatológiára épülõ érvelés
dominánssá válna. Másrészt elemzési hipotéziseimet Pertorini állításaival szem-
ben tudtam leginkább megfogalmazni. Állítása szerint ugyanis Csontváry
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1 Bár az irodalomjegyzékben Pertorini megjelöli forrásként a Leonardo-tanulmányt, ám
valószínû, hogy nem olvasta, különben nem írta volna ezt: „Freud Leonardo tanulmánya… a
mûvész naplóját, egy rajzát és azt a képet elemzi, amelyen Szt. Anna, Mária és Jézus szerepel-
nek. A képen egy hattyút fedez fel, amelyet összefüggésbe hoz egy, a festõ naplójában leírt
gyermekkori álommal.” (15.). Nem csak az közismert, hogy az elemzés központi motívuma
nem a hattyú, hanem a keselyû, hanem az is, hogy a képen elvileg megtalálható keselyûalakot
(lásd a magyar kiadás 304. oldalán) nem Freud, hanem barátja, a svájci Oskar Pfister fedezte
fel, amit 1913-ban publikált (Freud, 1982, 71. lábjegyzet). Ráadásul az, hogy Leonardo nem
álmot, hanem emléket közöl naplójában, már Freud írásának címébõl kiderül (Leonardo da
Vinci egy gyermekkori emléke).

pszichózisa endogén eredetû volt, élettörténetében nem található korai érzelmi
sérülésre utaló jel, és festészetének jellegzetességeit az „önmagáról mit sem
tudó betegség” (Foucault, 2000, 51.) magyarázza leginkább. Véleményem
szerint életrajzában és mûveiben vannak arra utaló jelek, hogy korai tárgy-
kapcsolati élményei és hiányai fontos szerepet játszhattak mind kreativitásának,
mind betegségének a kibontakozásában; elemzésemben ezen összefüggések
kimutatását kísérlem meg.

Csontváry patográfiai megközelítése

A Csontváry munkásságáról készült egyik legismertebb elemzés a Pertorini
Rezsõ által 1966-ban írt Csontváry patográfiája (1997), ami Veér András
szerint „szakmailag rendkívül gondos, mûvészettörténetileg pedig egyedülál-
lóan fontos mû” (Veér, 1997, 7.). A könyv négy részre osztható. A Bevezetés-
ben Pertorini a patográfia módszertanát és a „pszichopatológiás képzõmûvé-
szet” jellegzetességeit mutatja be, majd a biográfiai adatok és Csontváry írás-
mû-vázlatainak elemzése után levonja következtetéseit egyrészt a festõ szemé-
lyiségérõl, másrészt a pszichózis és az alkotások összefüggéseirõl. Pertorini a
patográfia módszerének bemutatásakor mintegy fél oldalt szentel a pszicho-
analitikus szemléletû patográfiának1, amit „jelentõs elemzésmódnak” tekint,
és úgy véli, hogy „fõképp az analitikus vizsgálatoknak köszönhetõ, hogy a pa-
tográfia a neurotikus, elsõsorban kiváló pszichoneurotikus alkotók analízisére
is alkalmassá vált.” (15.)

Pertorini elemzésének alapfeltevése szerint „Csontváry életútja, betegségének
megjelenése egészen egyedülállónak látszik. Sehol nem találtunk más patográ-
fiákban oly szoros összefüggést a pszichózis és a mûvek közt, és sehol nem talál-
tunk pszichózissal annyira átszõtt, annyira belõle fakadó mûveket ilyen szug-
gesztívnek és mûvészetileg ilyen jól sikerültnek.” (Pertoroni, 1997, 155.). Az
elmegyógyász úgy véli, hogy Csontváry betegsége nem volt pszichogén eredetû,
mivel korai élettörténetében nem található olyan traumatikus esemény vagy
konfliktus, amely ezt támasztaná alá. „A festõ gyermekkora zavartalannak 
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2 Felmerülhet az a kérdés, hogy bár Csontváry esetében egyértelmûnek tûnik a betegség
pszichotikus jellege, miért beszél Pertorini e helyütt mégis a neurózis lehetõségérõl. Feltehetõ,
hogy a neurózis kifejezés itt inkább az érzelmi fejlõdés lehetséges gyermekkori kríziseire és
konfliktusaira vonatkozik, mintsem konkrét betegségre. A klasszikus pszichiátria ugyanis
ezeket a fejlõdési szituációkat a zavarok közül inkább a neurózisokkal hozta összefüggésbe, és
a „nagy” pszichiátriai kórképek (skizofrénia, paranoia, mániás depresszió) esetében inkább az
„endogén” eredetet tartotta valószínûbbnek, ahol nem azonosítható kifejezett fejlõdési
elõzmény. Azt, hogy Csontváry már pszichózisa elõtt mutatott viselkedésbeli különcségeket,
patológiás személyiségvonásokat, Pertorini a „premorbid pszichopátia” diagnózissal magya-
rázza (lásd fent).

látszik. Eddig nincs olyan adatunk, mely neurózisra2 utalna. A visszaemlékezések
is egy felhõtlen, nyugodt gyermekkor képét vetítik elénk.” (i.m. 156.). A legtöbb
dinamikus szemléletû iskola a pszichogén eredetû pszichózisokat az énfejlõdés
korai szakaszaival és az anya–gyermek kapcsolattal hozza összefüggésbe (Fónagy
és Target, 2005); ám fõképp ez utóbbiról nem sokat tudunk Csontváry esetében.
Az a néhány töredék, ami fennmaradt, Pertorini szerint arra utal, hogy anyjával
való kapcsolata „szokványos” volt, és a festõ anyja halálos ágyánál mutatott
magatartása is „az ellen szól, hogy gyermekkorában bármi trauma érhette”
(156.). Csontváry pszichózisának pszichogén eredete ennél fogva kizártnak
tekinthetõ.

Megfelelõ adatok híján ezt a – meglehetõsen naivnak tûnõ – véleményt
nehéz cáfolni. Csontváry életében azonban feltûnik egy olyan pszichológiai
konstelláció (hajlam a grandiozitásra, a depresszióra és a gyermekkor idealizá-
ciójára), amit Alice Miller klinikai tapasztalatai alapján egyértelmûen az anyai
figyelem és törõdés korai deficitjeivel hoz összefüggésbe (Miller, 2005). A ké-
sõbbiekben szeretnék néhány olyan momentumra rámutatni, amelyek arra utal-
nak, hogy az anya–gyermek kapcsolat sajátosságai igenis befolyásolhatták
Csontváry festményeiben kifejezõdõ élményvilágát. Ezen a ponton válik el hatá-
rozottan egymástól a patográfiai és a pszichobiográfiai megközelítés. Az elõbbi
a Bruner (2005) által leírt „paradigmatikus/logikai tudományos” gondolkodás-
módot alkalmazva a betegség nyomait keresi a mûalkotásokban, és az élet-
történet pedig annyiban érdekli, amennyiben az hozzájárult a patológia
kialakulásához. A pszichobiográfia, mint a „történeti-interpretatív pszicholó-
gia” (Runyan, 2003) egyik megvalósulási formája a gondolkodás bruneri
„narratív” módját és a hermeneutikai hagyományt követve a jelentés struk-
turálódásának egyedi módját igyekszik kimutatni. Ez legtöbbször az élettörténet
és az alkotások összefüggéseinek feltárása nyomán bontakozik ki (Kõváry,
2011c; Schultz, 2005c). Pertorini orvosként úgy véli, hogy Csontváry mûvé-
szetének megértéséhez a betegség, a pszichózis a kulcs, hiszen ez az, ami elindí-
totta pályáját és „kivételes talentumát” felszínre hozta (i.m. 166.). Ugyan karak-
tere „premorbiden pszichopátiás” volt, ami serdülõkorában vált manifesztté
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(164.), alapvetõen mégis endogén folyamatról van szó, amelyben a pszichózis
nem kóros élmény-feldolgozási mód vagy a személyiség-organizáció primitív
szintje (Kernberg, 1993), hanem alapvetõen biológiailag meghatározott törté-
nés, amely „strukturális idegrendszeri változásokat hoz létre” (Pertorini, 1997,
160.). Kérdéses azonban, hogy a pszichiátriai zavarok tekinthetõk-e olyan, a
szomatikus betegségekhez hasonló entitásoknak, amelyek a „hordozójuktól”
függetlenül befolyásolnak történéseket? Ennek a problémának a kifejtése meg-
haladná e tanulmány kereteit. A magam részérõl azonban egyet értek Foucault
azon kijelentésével, miszerint „semmi sem hamisabb az elmebaj mítoszánál, az
önmagáról mit sem tudó betegségnél” (Foucault, 2000, 51.). Az elmebaj – min-
den más mentális tevékenységgel egyetemben – olyan kontextuális történésnek
tekinthetõ, amely mélyen beleágyazódik nemcsak az egyén „életösszefüggé-
seibe” (Dilthey, 1990), hanem az interszubjektív, társas és kulturális jelenségek
egész hálózatába. A kortárs alanyközi szelfpszichológia szerint az „izolált
psziché” elgondolása mítosz csupán, amely megakadályozza, hogy a pszichés
mûködés – így a pszichés zavarok – valódi sajátosságait megismerjük (Atwood,
Stolorow és Orange, 2011).

Azt Pertorini sem tagadja, hogy a mûvész pszichózisa nem volt teljesen füg-
getlen sem bizonyos kiváltó tényezõktõl, sem Csontváry személyiségétõl. Az
utóbbival kapcsolatban azt írja, hogy „a pszichózis nála is a személyiség egészé-
bõl jött létre, a tünetek tehát egy ökonomikus lelki rendszerben érvényesültek,
amely éppen úgy kiegyensúlyozásra törekedett és törekszik minden pszichózis-
nál, mint a normál élmények hatására történõ egészséges lelki életben
bekövetkezõ változások.” (i.m. 160.). Ez utóbbi az a személyiségváltozás, ame-
lyet Pertorini szerint a súlyos szegedi árvíz átélése indított el. A megrendítõ
élmény felerõsítette a Csontvárynál premorbiden meglévõ belsõ ellentéteket,
amit végül a pszichózis sajátos formában oldott meg, meghatározva nem csak
késõbbi magatartást, hanem az alkotói tevékenységet is. „Az alkotás lefolyása
tehát – írja Pertorini – pszichológiailag szabályos, megfelel azoknak az alkotás-
pszichológiai jellegzetességeknek, amelyeket Baisch (1939) és Rubinstein (1956)
írtak le, de minden lépése át meg át van szõve pszichózissal, és indítékában is
nagyrészt ez szerepel.” (i.m. 167.). Az elmegyógyász könyve utolsó bekezdésé-
ben azonban nagyfokú önmérsékletrõl tesz tanúbizonyságot, amikor beismeri a
patográfia korlátozott lehetõségeit: „a pszichózis nem ad ismeretet az egész
emberrõl, a pszichopatológia, a patográfiai elemzés az interpretáció egy módja”
(i.m. 169.) csupán.

Csontváry pszichobiográfiai megközelítése

A következõkben a patográfiai szemlélettõl eltávolodva Csontváry élményeinek
és festészetének bizonyos sajátosságait a klasszikus és a kortárs pszichobiográfia
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alkalmazásával igyekszem lélektanilag megragadni. Alapvetõ hipotézisem, hogy
az alkotás motivációja Csontváry esetében sokkal inkább magyarázható a korai
tárgykapcsolatok sajátosságaival, mégpedig a Bálint Mihály (1994) által
„õstörésnek” nevezett jelenséggel, mint az „önmagáról mit sem tudó betegség-
gel”, amit Pertorini hangsúlyoz. Állításom, amennyiben igazolható, kimeríti a
„felülrõl támogatottság” kritériumát, hiszen Melanie Klein (Segal, 1997),
Winnicott (1999), Bálint (1994) és Kristeva (2007) elméletei is alapvetõen az
anya–gyermek kapcsolatból eredeztetik a kreativitást. Egy másik festõ,
Salvador Dalí 1920-as évek végi alkotói idõszakával kapcsolatban ezt korábban
már nekem magamnak is sikerült kimutatnom (Kõváry, 2008). A korai tárgy-
kapcsolatok témája fontos kapcsolódási pont lehet a pszichózis – Pertorini által
tagadott – pszichogén eredetének irányába is. Bálint Mihály például az õstörés-
bõl, vagyis az elsõdleges szeretet traumatikus megszakadásából vezette le mind
a súlyos pszichés problémákat (pszichózis, szenvedélybetegség), mind a lélek
„harmadik” területének, az alkotásnak a kialakulását (1994). Hogy a „törés”
nyomán mentális zavar, vagy kreatív tevékenység, esetleg a kettõ valamilyen
keveréke bontakozik-e ki, az attól függ, hogy az én rendelkezik-e olyan kreatív
alrendszerrel (Beres, 1957), amely átveszi a személyiség egészének problémáit,
és azokat képes mûvészi szinten feldolgozni. A kétfajta mûködésmód közti
különbségeket Robert Klein (1971) kontinuum-modellje alapján a következõ
ábrán szemléltethetõ.

Robert Klein elgondolása a pszichotikus és kreatív mûködés hasonlóságairól és 
különbségeirõl (Klein, 1971)
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A másik hipotézisem a kiváltó kulcsélményhez, az 1879-es szegedi árvízhez
kapcsolódik, ami Pertorini szerint is fontos megelõzõ esemény volt mind a pszi-
chózis, mind az ezzel szoros kapcsolatban álló alkotási tevékenység kibontako-
zásában. Pertorini szerint az árvíz rémisztõ élménye „szorongásos depresszív
szindróma” kialakulását eredményezte Csontvárynál (Pertorini, 1997, 33.). Ez
csak a Kárpátok alján eltöltött nyugalmas idõszak során oldódott, amely végül
a híres misztikus kinyilatkoztatást3 eredményezte (Csontváry, 1982). Az árvíz,
a depresszió és az alkotási folyamat feltevésem szerint belsõ összefüggésben áll
egymással. Az árvízben ugyanis Csontváry az (anya)természet sötét, pusztító
oldalát (rossz tárgy) tapasztalja meg, ami éles ellentétben áll azzal az idilli vi-
szonnyal, amit a festõ egészen gyermekkoráig visszavezethetõen ápolt a termé-
szettel (jó tárgy). Ez a dinamikai folyamat jól értelmezhetõ Melanie Klein
kreativitást magyarázó fogalmaival, a depresszív pozícióval és a helyreállítással.
Arra is igyekszem majd rámutatni, hogy a vízzel kapcsolatos élmények sem füg-
getlenek az elsõdleges tárgykapcsolat sajátosságaitól, ahogyan azt a Freud által
használt „óceáni élmény” kifejezés (Freud, 1982b), Ferenczi Thalassa-elmélete
(Ferenczi, 1997) és Bálint regresszióval kapcsolatos vizsgálódásai (Bálint, 1997)
is bizonyítják. A misztikus élményt Marion Milner alkotáselméletével lehet
leginkább megragadni (Mayo, 2009; Milner, 1987). Ez utóbbi teória speci-
fikuma egyrészt az, hogy alapvetõen a képzõmûvészet elemzése nyomán
született, másrészt Milner a kreativitást és a misztikus gondolkodást egymással
szorosan összefonódó jelenségeknek vélte. Csontváry esetében ez az össze-
kapcsolódás vitán felül áll.

„Mind-mind gyermek és anyaölbe vágy”

Ha a pszichobiográfiai analízis megkezdésekor van egy általános képünk a
problémáról, a következõ lépés az, hogy ezt alátámasztó tényeket és a képet
árnyaló részleteket kell keresnünk az adatok közt, amelyek magyarázatul
szolgálhatnak a megválaszolandó „rejtélyre” (Elms, 2007). De mibõl indul-
junk ki? Mi az, ami egy élettörténetben, (ön)életrajzban pszichológiai szem-
pontból szignifikáns lehet az elemzés számára? Irving Alexander klasszikus
könyvében, a Personology: method and content in personality assessment and
psychobiography-ban (1990) például az életrajzban fellelhetõ, pszichológiai
szempontból kiemelkedõ jelenségek elsõdleges indikátorairól beszél, aminek
a következõ típusait sorolja fel: gyakoriság, elsõbbség, hangsúly, izoláció –

3 A kinyilatkoztatás akusztikus hallucináció formájában történt, amikor is egy hang azt
mondta Csontvárynak, hogy õ lesz a „Napút” legnagyobb festõje, nagyobb Raffaellonál.
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egyedülállóság, befejezetlenség, hiba – torzítás – kihagyás és végül a tagadás.
Ezek közül jó néhány fellelhetõ Csontvárynál is.

Pertorini (1997) hangsúlyozza, a festõ édesanyjáról „csak néhány meg-
jegyzés maradt fenn” (156.), ami szerinte „a szokványos kép”-et mutatja. Ez a
hiány (kihagyás) az Önéletrajzban (1982) is feltûnik, amelyben Csontváry több-
ször megemlékezik 60 évesen orvosi egyetemre beiratkozó édesapjáról, míg
édesanyját szinte meg sem említi. A másik – az önéletírásban feltûnõ és a témá-
hoz kapcsolódó – sajátosság az alexanderi izolációra példa. Izoláció esetén a
felmerülõ motívum feltûnõen elkülönül a körülötte lévõ anyagtól, mintha
egyáltalán nem illene oda, ami sok tekintetben átfedést mutat a Freud által leírt
elhárító mechanizmussal. Ilyenkor a biográfusnak helyre kell állítania a kapcso-
latot az izolálódott töredék és a tudattalan tényezõk egész hálózata közt, amire
az vonatkozik. Az Önéletrajz 15. oldalán a következõt olvashatjuk Csontváry
tollából egy gyerekkori eperjesi kirándulás kapcsán: „Három szép lányka volt
a háznál. Szelíd mosolygó arccal. Késõn vettem észre a cselt, mely csecsemõ-
koromat érte – engem örökre elválasztottak. Így lettem kereskedõ három és fél
évig.” Ezt a furcsa, inkoherens megfogalmazást – ami feltehetõen egyedi,
autisztikus logikát követ – és a benne foglaltakat Pertorini nem veszi különö-
sebben komolyan, és a festõ korai szerelmi csalódásaival hozza összefüggésbe.
A csecsemõkor és az elválasztás hangsúlyozása mindenképp figyelemre méltó,
mert egyértelmûen a primer tárgykapcsolatra és annak traumatikus mivoltára
utal, melynek lehetõségét Pertorini olyan vehemensen tagadja.

Az anya–gyermek kapcsolat sajátosságai feltehetõen belsõ kapcsolatban áll-
nak Csontváry természet iránti rajongásával is, amely gyermekkorában kezdõ-
dött, és egész életén át elkísérte (Csontváry, 1982; Pertorini, 1997). Az (anya)-
természettel való szoros, idealizáló kapcsolat a romantika óta fontos mûvészeti
toposz (Safranski, 2010) ám a mindent átható jelleg és az érzelmi hõfok, ami
az Önéletrajzban tükrözõdik, arra utalhat, hogy az a tárgykapcsolatok emo-
cionális intenzitásából táplálkozhat. Ez az átható és intenzív jelleg az, ami a
jelenséget az alexanderi értelemben hangsúlyossá teszi az élettörténetben.
Klinikai tapasztalatok szerint a jelentõs gyermekkori érzelmi deprivációt átélõ
emberek életében különösen nagy szerepet tölthet be a természettel való kap-
csolat. Alice Miller (2005) szerint az érzelmileg elhanyagolt ember bizonyos
érzéseket „sem gyermek-, sem felnõttkorban nem képes megélni. Ez annál
tragikusabb, mivel olyan emberekrõl van szó, akik egyébként a legkülönbözõbb
érzésekre képesek. Erre akkor figyelhetünk fel, amikor gyermekkoruk
szorongás és fájdalom nélküli élményeirõl mesélnek. Ezek legtöbbször ter-
mészeti élmények.” (15.)

A természettel való szoros érzelmi kapcsolat, ami idõnként az elragadtatás
eksztatikus állapotaihoz is elvezet, a szelf és a tárgy újraegyesülését eredmé-
nyezi, és hozzá járul a megnyugtató szimbiózis helyreállításához. Így válik a ter-
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mészet az anya szimbólumává; a szimbólumképzésnek ezt a formája leginkább
Melanie Klein elgondolásai nyomán válik érthetõvé. Klein szerint a szimbólum-
képzés az alapja az alkotási folyamatnak, a szublimációnak is (Klein, 1998a;
Segal, 1997). A fejlõdés során a depresszív pozícióban jutunk el addig, hogy a
saját agresszió és a függõség tudatosodása nyomán megjelenik az indulatok
nyomán tönkrement belsõ tárgy helyreállításának vágya. A reparatív folyama-
tok során a gyermek (illetve késõbb a felnõtt) megalkotja és újraalkotja a fantá-
ziában szétrombolt tárgyat, arra vágyik, hogy megõrizze azt, és ez a törekvés –
a romboló késztetéseinek gátat szabva – lehetõséget teremt az ösztönkészteté-
sek szublimálására. Ez Kleinnél szoros kapcsolatban áll a szimbólumképzéssel,
mivel a késztetések nemcsak átalakulnak, de helyettesítõ tárgyakra helyezõdnek
át. Klein (1998b) hangsúlyozza, hogy reparatív folyamatok a gyermekanalízi-
sekben mindig a rajz és a festés megjelenésével kezdõdnek. Ennek a legfonto-
sabb pszichodinamikai feltétele az ösztöncélról való lemondás, amely a gyász
következtében válik lehetõvé. Az ösztöntárgy, amirõl lemondunk, a helyreállító
folyamatok nyomán válik bensõvé és az én részévé, a hogy aztán a szimbolizá-
ciós és kreatív tevékenység során során újra externalizálódjon. „A szimbólum-
képzés a veszteségbõl származik; a fájdalmat és az egész gyászmunkát magában
foglaló kreatív tevékenység” – összegzi Hanna Segal, Klein munkásságának
egyik legjobb magyarázója (Segal, 1997, 71.).

Az elveszett anyai tárgyat tehát egy személyesen megalkotott szimbólum
reprezentálja, ami Csontváry esetben feltehetõen a természet volt. Erre utalnak
egyes részletek az Önéletrajzban, mint például a kis-szebeni üstökös megpillan-
tása nyomán megformálódó álmok, amelyek „sosem látott tájakkal ébren tar-
tották” a gyermek festõt (Csontváry, 1982, 12.). Az álom, írja Haynal André,
„mindennapi alkotó tevékenység”, amely „arra szolgál, hogy a nappali traumát,
az úgynevezett ’nappali maradványt’, emléknyomainkat a vágyteljesítés
[nyomán] jó tárggyá változtassa” (1997, 172.).4 A természettel való meghitt,
bensõséges kapcsolat nem csak önéletrajzi leírásaiból, hanem a festményein
látható,, kivételes erejû természetábrázolásban is visszaköszön. Csontváry festõi
életmûve sok tekintetben a természet szubjektív megtapasztalásának mûvészi
kifejezése; ennek érzelmi intenzitása a spritualitás dimenzióját idézi.

A természettel való viszony tárgykapcsolati gyökerezettsége Bálint Mihály
teóriái nyomán is megragadható. Az örökké úton levõ, a mediterrán és közel
keleti tájakat egyedül megjáró Csontváry Bálint tárgykapcsolat-elmélete alapján
a filobatizmussal jellemezhetõ világban élt, amely a látvány és a tárgyak közti

4 Az eksztatikus természetélmények és az azokhoz kapcsolódó esztétikai tapasztalatok
másik lehetséges anyai vonatkozása, hogy Stanislav Grof szerint azok összefüggésbe
hozhatók a pre- és perinatális élményekkel és az azokra épülõ úgynevezett COEX-rendsze-
rekkel (idézi Schuster, 2005).
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barátságos távlatok kedvelésével leírható, korai eredetû tárgykapcsolati attitûd,
és szembe állítható a tárgyhoz ragaszkodó és a tapintással összefüggésbe hoz-
ható oknofíliával, amellyel egyébként közös tõrõl fakad (Bálint, 1997). A filo-
bata attitûd tükrözõdik Csontváry hegyek és hatalmas panorámák iránti von-
zalmában is, amit a Nagy-Tarpatak a Tátrában és a Taorminai görög színház
romjai címû festményeken is megcsodálhatunk. A filobata kockázatvállaló,
szembe néz az útjában álló akadályokkal, a viharral, széllel, vadállatokkal, ellen-
séggel. Vészhelyzetben azonban rögtön talál egy „oknofil tárgyat, amelybe
belekapaszkodhat, a amely megmenti õt. Veszélyhelyzetben képes kell, hogy
legyen oknofíliájának mozgósítására.” (Reverzy, 2010, 22.). Nem lehetetlen,
hogy a festõ ecsetje is ilyen oknofil tárgy, amelybe bele lehet kapaszkodni, mi-
közben a szelf fuzionál az (anya)természet által megjelenített tárggyal. A folya-
mat mintha a mahleri újraközeledési krízist (Mahler 1974), annak egy lehet-
séges megoldását idézné, vagyis azt, hogy hogyan lehet visszatérni a szimbió-
zis „óceáni érzésébe” anélkül, hogy az az én megsemmisülésével fenyegetne. A
regresszió optimális esetben így az én szolgálatába állítható, és az inspirációs
folyamat bázisát alkothatja (Kris, 2000). Csontváry esetében a regresszió
részben az én szolgálatába állott (kreativitás), részben viszont károsította is azt
(pszichózis).

A filobatizmus emellett – írja Bálint – „szimbolikus kapcsolatban van az erek-
cióval és a potenciával” is (Bálint, 1997, 23.). Ezt azért tartom fontosnak hang-
súlyozni, mert tudomásom szerint még senki nem vette szemügyre pszichoanali-

A Nagy-Tarpatak a Tátrában
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Csontváry Önarcképe
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tikus szempontból Csontváry Önarcképét. A festõ némileg szokatlanul ábrázolt
jobb hüvelykujja, ami áthatol a paletta lyukán(!), körülbelül úgy van a törzshöz
képest elhelyezve, mintha egy erektált péniszt formázna. A hüvelykujj és a pénisz
sûrítése az álom regresszív munkamódját idézi, amit a festészetben a szürrealis-
ták aknáztak ki leginkább (Mérei, 1986).

A primer tárgykapcsolat fontosságára utal egy a festményeken sûrûn felbuk-
kanó motívum is, ami Alexander elsõdleges indikátorai közül a gyakoriságnak
feleltethetõ meg; emellett a W. T. Schultz (2000b) által „képi ismétlésnek”
nevezett jelenséget idézi. 1903 és 1908 közt Csontváry számos alkotásán megfi-
gyelhetõ az anya–gyermek diád ábrázolása, amelyek legtöbbjén az anya és cse-
csemõje szinte testileg is összeolvadnak (Hajótörés, 1903; Panaszfal, 1904;
Baalbek, 1906; Zarándoklás a cédrusokhoz, 1907; Mária kútja Názáretben,
1908). Különösen feltûnõ ez a szimbiotikus jelleg a Hajótörésen, a Panaszfalon
és s Mária kútján.

Úgy vélem, hogy a pszichoanalitikus szemléletû mûvészetpszichológia ugyanúgy
nem hagyhat figyelmen kívül egy ilyen jelenséget, mint az önéletrajzban megje-
lenõ izolált utalást a csecsemõkori elválasztás traumájára. A természetimádat
hangsúlyozása mellett az anya–gyermek ábrázolások gyakorisága is arra utalhat,
hogy a festõ fantáziájában megjelent a megszakadt duálunió helyreállításának
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vágya. Festészete részben ebbõl táplálkozhatott; a pszichoanalitikus mûvé-
szetelmélet alaptézise szerint a mûvész fantáziatartalmainak kreatív transzfor-
mációját végzi el az alkotás során, ezek a fantáziák pedig alapvetõen a traumák
okozta belsõ törések megoldására szervezõdnek tudattalanul (Freud, 1998;
Segal, 1991; Vikár, 2006). Kérdés azonban, hogy milyen mértékben tekinthetõ
az alkotás tisztán expresszív folyamatnak, a belsõ tartalmak kifejezõdésének?
Gombrich (1998) ezt a kreatív folyamat centrifugális elemének nevezte, ám
véleménye szerint azt legalább annyira befolyásolja a megtanult konvenciók és a
példaképek mintáinak követése, amikor is aztán kialakuló jelentést a felhasznált
kód határozza meg. (Ez a gombrichi centripetális elem.) A centrifugális és cen-
tripetális elemek aránya egy adott alkotó vagy mû esetében igen változatos lehet.
Úgy vélem, hogy Csontváry autodidakta volta és festészetének eredetisége az
átlagosnál nagyobb mértékben teszi valószínûvé nála a centrifugális elem domi-
nanciáját. Az olyan ábrázolási formák, amilyen például az idézett anya–gyermek
kettõsök, így a belsõ fantáziaképek mûvészi megjelenítéseinek tekinthetõk.

„… azért a víz az úr”

Csontváry 26 éves korában, 1879-ben megrázó élménnyel szembesült. Önkén-
tesként részt vett a szegedi nagy árvíz mentési munkálataiban, amit jelentõs
egzisztenciális határhelyzetként (Jaspers, 1989) élhetett meg. Pertorini (1997)
szerint az árvízi élmény Csontvárynál krízisállapothoz és személyiségének
megváltozásához vezetett. Önéletrajzában a festõ hosszan és drámai hangvétel-
ben ír tapasztalatairól, így azt pszichobiográfiai szempontból jelentõsnek kell
tartanunk. A hangsúlyos mivolt Alexander (1990) nyomán elsõdleges indikátor-
nak tekinthetõ; emellett a W. T. Schultz (2005b) által leírt prototipikus szcéna
lehetõsége is felmerül. Schultz szerint Alexander elgondolásai nyomán igen nagy
mennyiségû kiemelkedõ momentumot lehet azonosítani egy élettörténetben, de
vajon honnan tudjuk, hogy ezek közül melyik az, amelyik igazi kulcsmotívum
lehet az illetõ személy esetében? Azokat az élettörténeti emlékeket, amelyek fel-
tehetõen ilyen minõséget hordoznak, Schultz prototipikus szcénának nevezi, és
feltevése szerint ezek modell-értékûek lehetnek a vizsgált egyén személyiségének
megértésében. Ezekben a szcénákban számos, a vizsgált személy élete szempont-
jából kiemelkedõ fontosságú motívum és konfliktus sûrûsödik össze. Minden
prototipikus szcéna alexanderi értelemben kiemelkedõ, de nem minden kiemel-
kedõ esemény prototipikus. Schultz öt sajátosságot sorol fel, amelynek nyomán
a prototipikus szcénák azonosíthatóak: érzelmi intenzitás, átható jelleg, fejlõdési
krízis jelenléte a háttérben, családi konfliktus és bele-vetettség.

Csontváry árvízi élménye ugyan nem meríti ki maradéktalanul a prototi-
pikus szcéna kritériumait, (nem utal semmi arra például, hogy aktuális családi
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konfliktushoz kapcsolódna), ám élettörténeti hatása vitán felül áll, hiszen ez a
közvetlen elõzménye pszichózisának és az alkotói énje kibontakozásának is.
„Az esemény – írja Pertorini – fordulópontot jelent életében, tanulmányait abba-
hagyja, és életmódját megváltoztatja… A megrázkódtatás és az élmények mélyen
érintették, és tartósan nyomott hangulatúvá, depresszióssá tették… A kiváltó
élmények közül saját életveszélye, mások nyomorúságának látványa, de a leírás
szerint fõleg a természet ijesztõ, háborgó, monstruózus látványa hat rá.” (i.m.
32-33.). Az általa addig eszményített anya/természet (jó tárgy) sötét, rosszindu-
latú, elnyelõ, megsemmisítõ oldalát tapasztalja meg (rossz tárgy), azt a tarto-
mányt, amit idealizálással és más (mániás) elhárításokkal addig feltehetõen sike-
rült a tudattalanban tartani. Ez a trauma elõtti szervezõdés magyarázhatja a
Pertorini által hangsúlyozott „premorbid pszichopátiát” is, ami érthetõvé teszi
azt is, hogy szunnyadó tehetsége miért nem tudott addig kibontakozni. A sikeres
szublimáció és kreativitás dinamikai feltétele ugyanis nem a depresszív szorongá-
sok (függõség, ambivalencia) mániás munkamóddal történõ elhárítása, amely-
nek segítségével a tárgynak való kiszolgáltatottság és annak elvesztési lehetõsége
tagadható lesz, hanem azok mély átélése és a veszteség feldolgozása helyreállítás
és szimbólumhasználat nyomán. Melanie Klein elméletei (Segal, 1997) alapján
az összefüggéseket a következõképp ábrázolhatjuk:

Az árvíz során Csontváry feltehetõen az „elfojtott visszatérését” tapasztalhatta
meg; az intenzív élmény pedig az addigi szelf-szervezõdés felbomlását eredmé-
nyezhette. Ez az addig elhárított depresszív szorongások aktivizálódásához
vezethetett, amit egyértelmûen mutat a depressziós tünetek fellángolása. Bár a

A kreativitás helye Melanie Klein fejlõdéselméletében (Segal, 1997 nyomán)
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visszatérés Kárpátaljára, és az ott újra megtapasztalt háborítatlan természeti har-
mónia megnyugvást jelentett számára (Csontváry, 1982), a trauma hatása nem
múlt el nyomtalanul. Pertorini szerint ez elsõsorban a megrázkódtatás többszöri
vizuális újraélésében mutatkozott, ami többféleképpen is értelmezhetõ. Egyrészt
a traumát átélõ személy „flashback”-jeit idézi, amelyben az elszenvedett, asszi-
milálatlan megrázkódtatás újrajátszása történik meg alapvetõen adaptív szán-
dékkal (Herman, 2003), másrészt a képiség elõtérbe kerülése a regresszív mûkö-
désmód felerõsödését is tükrözheti. Az archaikus, képi gondolkodás alapvetõen
kedvez a vizuális kifejezésmódnak (Schuster, 2005), amely ezt követõen kezdett
kibontakozni Csontvárynál; ehhez járulhatott még hozzá a Pertorini által neki
tulajdonított erõs eidetikus hajlam is.

A depresszív krízis alapvetõ, komplex változásokat indukált Csontváry
személyiségében mind progresszív, mind regresszív irányban. A depresszív
szorongások fellépése beindította a helyreállítás vágyát, ami serkentette a
szimbólumalkotási és szublimációs folyamatokat. A lappangó tehetség mani-
fesztté vált, és az én kreatív alrendszerének kiépüléséhez vezetett. De honnan
származott a tehetség? Bár a pszichoanalízis alapvetõen nem foglalkozik ezzel
a kérdéssel, mivel azt analizálhatatlannak véli (Freud, 1990), Hermann Imre
(2007) megpróbálkozott egy mélylélektani tehetség-modell kidolgozásával,
ami segítségünkre lehet a megértésben. Hermann javasolja, hogy különböztes-
sük meg a szunnyadó tehetségmagot, vagyis a (1) tehetség egészet a (2) hajtó
részlet-gyökerektõl és a (3) kiváltó erõktõl. Az összetevõk viszonya Hermann
szerint egy kontinuum mentén képzelhetõ el: egyik végpontján azok az esetek
vannak, ahol a tehetség-egész jóformán kimerül a biológiai és lelki gyökerek-
ben, a másiknál a tehetség egész eleve adva van és önálló életet él. Csontváry
esetében a kiváltó erõ (3), az árvízi trauma igen nagy súllyal esik latba, mivel
a szunnyadó tehetség-mag (2) 26 éves koráig nem nagyon adott magáról hírt
addigi életében. Hermann a hajtó részlet-gyökerek (3) esetében kezüket hasz-
náló mûvészeknél (festõk, zongoristák) a fokozott kéz-erotika szublimációját
emeli ki; ez Dalí (Kõváry, 2008) és Schiele (Resnik, 2000) esetében például
világosan kimutatható. Csontvárynál is megfigyelhetõ, hogy markáns férfi-
alakjainál (Önarckép, Öreg halász, Marokkói tanító) nagy hangsúly esik a
kezek ábrázolására.

A trauma nyomán azonban nem csak progresszív változások figyelhetõk
meg a festõ személyiség-alakulásában. A regresszív jegyek elsõ sorban a pszi-
chotikus tünetek kialakulásában fedezhetõk fel, amit Pertorini (1997) nem tart
szkizofréniás jellegûnek, hanem „parafrénia expanzívának” diagnosztizálja azt.
A parafrénia kifejezéssel Freud az akkoriban még dementia praecoxnak neve-
zett szkizofréniát és a paranoid pszichózis vonta egy fogalmi kategória alá
(Freud, 1986). Csontváry személyiségváltozásának megértésében a konkrét
kórkép pontos megállapításánál fontosabbnak tûnik az a dinamikai mozzanat,
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hogy a személyiség egy része feltehetõen regrediálódott a depresszívrõl a para-
noid-szkizoid pozíció szintjére. A személyiségorganizáció ezen lépcsõfokán a
szorongások nem depresszív, hanem paranoid jellegûek, az elhárítások a hasítás
körül szervezõdnek (idealizálás-leértékelés, omnipotencia, tagadás), a valóság-
vizsgálat színvonala csökken, a szelf és a tárgy differenciálódása részben meg-
szûnik. Csontváry pszichotikus élményeit ebbõl kiindulva tovább lehetne értel-
mezni például Kernberg vagy Kohut elgondolásai alapján, ahogyan az a kortárs
pszichoanalitikus pszichobiográfia mûvelõi is ajánlják ilyen esetekben
(Anderson, 2003). Tanulmányomnak nem célja a részletes pszichopatológiai
elemzés, ám Ferenczi (2006a, 2006b) trauma-elmélete nyomán az árvíz-élmény
további néhány fontos aspektusára még szeretnék rávilágítani.

Ferenczi kései tanulmányaiban (2006a, 2006b) leírja azokat az intrapszichés
változásokat, ami a trauma átélése nyomán jön létre az áldozatban. A szelf a
megrázkódtatás hatására fragmentálttá válik: az átélõ rész fixálódik a traumá-
hoz, mivel a bénultság és az eszköztelenség következtében csak autoplasztiku-
san tud reagálni. Ennek a lényege, hogy az agresszor inkorporálódik, és integ-
ráció hiányában kényszerítõ hatást gyakorol a szelfre, mint belsõ üldözõ. „A ter-
mészet pusztító erejének képe gyakran visszatér.” – írja Pertorini.

„Rohanó, sodró áradatot, vízeséseket, széltõl felborzolt tengert a festõ sokszor ábrá-
zolt… A Hajótörés c. kép is ilyen élményrõl tanúskodik. A természeti katasztrófa
még egyszer életére tör. Másodszor is viharba kerül, és majdnem életét veszti egy
földközi tengeri úton, amely a szegedi élményhez hasonlóan krízist okoz, és ismét
változásokat hoz életében… Leírásaiból megállapítható, hogy a súlyos szorongást
okozó élmények depressziót váltanak ki, melynek több összetevõje közül jelentõsnek
látszik az árvíz elsõdleges egyéni képzete, amelybõl megnyugvást szintén a képzetek
síkján nyer.” (1997, 36.).

Ez utóbbi, megnyugvást jelentõ képzetek azon képi fantáziákra utalhatnak,
amely a trauma nyomán bevésõdött, szorongást keltõ belsõ tartalmak elhárí-
tását szolgálják, és álmokban, alkotásokban igyekeznek kifejezésre jutni
(Segal, 1991). A fragmentálódott szelf bizonyos részei regresszióba kerülnek;
ebbõl alakul ki a pszichotikus személyiségrész, míg más összetevõk a prog-
resszió irányába indulnak el, amely az integrációs vágyat fejezi ki és a kreati-
vitás alapja lesz. Így történhetett, hogy sajátos egyensúlyi állapot jött létre:
pszichózisa ellenére Csontváry realitástudata és családi kapcsolatai épen
maradtak, leépülés, elsivárosodás nem alakult ki nála. Az alkotó tevékenység
így feltehetõen „vitális funkciót” töltött be életében (Starobinski, idézi
Schönau, 1998).

A víz motívuma óhatatlanul Ferenczi másik, thalasszális regresszióval kap-
csolatos elméletét is eszünkbe juttatja. Ferenczi szerint az „álom és neurózis-
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5 Spielrein, C.G. Jung páciense, szerelme majd tanítványa a freudi halálösztön-koncep-
ciót és a jungi analitikus pszichológia jó néhány fogalmát is megelõlegezte (Etkind, 19996).

szimbolika egyes részletei az anya testének egyrészt a tengerrel, másrészt a táp-
láló ’anyafölddel’ való mélyreható jelképes azonosításra utalnak.” (Ferenczi,
1997, 68.). Fontos történeti adalék, hogy Ferenczit mintegy 12 évvel meg-
elõzve a pszichoanalízis „titkos történetének” egyik legfontosabb szereplõje,
Sabina Spielrein már leírta ezeket az összefüggéseket.5 A pusztítás mint a kelet-
kezés oka címû 1912-es tanulmányában a következõképp fogalmaz:

„A tenger (az anya), amelybe az ember behatol, egyben a sötét probléma, az az
állapot ahol nincsen idõ és tér, nincsenek ellentétek (lent és fent), mivel ez még
nem differenciálódott… A tenger (az anya) egyben a tudattalan képe is… Ebben
az õsanyában (a tudattalanban) minden korábban differenciálódott képzet fel akar
oldódni, ami azt jelenti, hogy vissza akar alakulni a még nem differenciálódott
állapotába.” (Spielrein, 2008, 17-18.).

Ez a kaotikus differenciálatlanság, a szeretõ és elnyelõ õsanyával való meg-
semmisítõ egység regresszív állapota az, ahova Csontváry Kosztka Tivadar a
szegedi árvíz traumája nyomán belsõleg visszatérhetett. Miután belsõ poklát
megjárta, többé már nem tudott ugyanaz lenni, mint azelõtt; õrültként,
mûvészként és prófétaként lépett újra a világ színpadára.

Exkurzus: a próféta

A fentebb bemutatott helyreállító folyamat Csontvárynál nem nélkülözi a szél-
sõséges elemeket. Egyik ilyen momentum az alkotás kibontakozásánál fellépõ
hallucináció és az ahhoz kapcsolódó grandiózus fantáziálás, amelynek nyomán
az a meggyõzõdése alakul ki, hogy nagyobbnak kell lennie Raffaelnél. A pél-
dakép kiválasztása azonban a festõ számára is talányos maradt: „A teljesít-
mény nem csak azt kívánja, hogy a munka a világot túlszárnyalja, hanem hogy
nagyobb legyen Raffaelnél; hogy miért kell Raffaelnél nagyobbat alkotnom,
azt csak a sors tudná megmondani.” (Csontváry, 1982, 23.). Adatok hiányában
erre nem lehetséges kielégítõ magyarázatot találni; azonban érdekes adalék,
hogy a Rafael név a héber Refaélbõl származik, melynek jelentése: Isten meg-
gyógyított.

A híres iglói kinyilatkoztatás az esztétikai mellett jelentõs spirituális
dimenzióval is rendelkezik, ami Csontváry festészetének tematikáját és elhi-
vatottsági érzését is jelentõsen meghatározta. Az erõsen vallásos neveltetésû
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mûvész megéli a magasabb renddel, az istenivel való találkozás és össze-
olvadás élményét:

„A kinyilatkoztatás az egy szón [ti. a „napúton” – K.Z.] kívül értelmes magyar
nyelven szólott; rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról gyõzött meg, hogy
bizonyos magasabb hatalommal, vagy akaraterõvel állok összeköttetésben, talán a
világteremtõ hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan
mesternek, talán istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyre-
megy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen
felelõsség hárul reám, amikor egy olyan helyre jelölt ki a sors, amelyre én maga-
mat késznek, gyakorlottnak nem találtam.” (Csontváry, 1982, 22-23.).

A Csontváry által leírtak a Rudolf Otto (1997) nyomán „numinózusnak” neve-
zett vallási élmény karakterét idézik, amely a „teremtményérzet” a „mysterium
tremendum” átéléséból származik. Otto fogalmát Jung is átvette, és a meg-
rendítõ archetipusos élmények, elsõsorban a Selbst-tel kapcsolatos tapasztala-
tok részének tartotta azt (Jung, 2005). A jungiánus valláspszichológia szem-
pontjából Csontváry elhívatása leginkább a megtérés lélektanával ragadható
meg, amelynek során a neveltetésbõl eredõ konvencionális vallásosság a köz-
vetlen élmény nyomán spirituális valósággá válik. Ezt a folyamatot Süle a követ-
kezõképp definiálja:

„a spirituális, pneumatikus, szellemi élet egész egyéniséget megrázó fokozatos
vagy hirtelen betörését, megjelenését érthetjük alatta – mely a tudatos én aktív
részvételével zajlik – de a kollektív tudattalan autonóm beáramlását a tudatos
életbe a Selbst irányából az ego csak átéli, megtapasztalja, nem õ csinálja.
Szellemi beavatás ez, mely az addigi személyiséget belülrõl döntõen átalakítja.”
(Süle, 1997, 229.)

A megtérés folyamatába a korábbi szervezõdés felbomlása miatt számos kór-
lélektani mozzanat keveredhet az enyhébb szorongástól a személyiség széthul-
lását eredményezõ pszichózisig. Csontváry számára az élmény feldolgozásában
a felszínre jövõ kreativitás mellett a vallásos szemlélet is fontos kapaszkodó
lehetett, amit Jung „a dogma asszimiláló erejének” nevezett. Jung „Bruder
Klaus” Szentháromság-látomásának elemzése nyomán így fogalmazott:

„Ez a példa megmutatja, milyen hasznos a dogmaszimbólum: egy éppoly hatal-
mas, mint amilyen veszélyes-döntõ lelki élményt, amelyet elsöprõ ereje miatt jog-
gal neveznek ’istentapasztalásnak’, az emberi felfogóképesség számára elviselhetõ
módon s jelleggel fogalmaz meg, anélkül, hogy az átéltek hatalmas voltát lényegi-
leg kisebbítené, vagy azok óriási horderejét kártevõen csorbítaná.” (Jung, 1993,
57-58.).
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Távol áll tõlem, hogy a Csontváry által átélt kinyilatkoztatás „óriási hordere-
jét kártevõen csorbítsam” a junginál világnézetileg kevésbé elkötelezett pszi-
chodinamikai megfontolásokkal, ám úgy vélem, hogy a pontosabb pszicholó-
giai megértés érdekében nem árt szemügyre venni Kohut (2001) elképzelését
a szelf fejlõdésérõl és regressziójáról az alábbi ábrán. Ezen számos olyan jelen-
ség megfigyelhetõ, ami Csontváry személyiség-változásában is feltûnik: ilyen a
grandiózius szelf és a hatalmas tárggyal való összeolvadás mindent elsöprõ
igénye a (2) szinten (ami elsõsorban a nárcisztikus zavarokat jellemzi), vagy az
összefüggéstelen misztikus vallásos érzések és a paranoiditás a regresszió
mélyebb fokozataiban. A lefelé mutató nyíl a regressziót, a felfelé mutató a
reorganizációt jelzi.

A hagyományosabb pszichoanalitikus elgondolások szerint a súlyosabb
zavarok nem jöhetnek létre a korai fejlõdés során átélt traumák és konfliktu-
sok fixáló hatása nélkül (Tényi, 1999). Pertorini, mivel a festõ életében nem
talált ilyen momentumokat, úgy vélte, Csontváry pszichózisa nem pszichogén,
hanem endogén módon jött létre. Bár a traumatizált korai tárgykapcsolati
élmények a fenti elemzések alapján nem zárhatók ki a mûvész életében, a pszi-
chogén eredet akár ezek nélkül is magyarázható. Újabb elméletalkotók,
például Daniel Stern (2002) ugyanis azt hangsúlyozzák, hogy még súlyosabb

Regresszió és fejlõdés a kohuti szelfpszichológia szerint (Kohut, 2001, 16. alapján)
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6 Marion Milner a Brit Független Csoport képviselõje volt, aki rendkívül gazdag élet-
pályát futott be íróként, festõként és pszichológusként, majd élete második felében gyakor-
ló pszichoanalitikusként (Mayo, 2009). A mûvészet pszichológiája Milner elméleti és
klinikai munkásságában is kiemelkedõ szerepet játszott, szemléletét a klasszikus az ego-pszi-
chológiai a kleiniánus és a független tárgykapcsolati irányzat is alakította; emellett azonban
sokat támaszkodott pszichoanalitikusan képzett mûvészetkritikusokra (Adrian Stokes,
Arnold Ehrenzweig), és a francia katolikus filozófus J. Maritain írásaira. Milnert a legtöbb
analitikussal ellentétben nem az irodalom, hanem elsõsorban a festészet érdekelte (sokat
foglalkozott pl. Blake alkotásaival), emellett egész életében lekötötte a misztikus tapasztalat
kérdésköre, ami kreativitással kapcsolatos nézeteit is döntõen meghatározta.

patológiák esetében sem szükséges elõfeltétel az átlagos mértéket meghaladó
érzelmi depriváció jelenléte a korai fejlõdésben. Erre példaként említhetõ a
háborús traumák hatása, amely egészséges férfiak esetében is képes a border-
line zavarhoz hasonló tüneteket kialakítani (Tényi, 1996). Stern szerint a szelf
öt, a korai életévek során kialakuló szelférzetbõl épül fel, amelyek aktivitása
és sérülékenysége egész életünk során megmarad. A pszichózisok a 2–8. hónap
közt kialakuló mag-szelf felbomlásához kapcsolhatók, amely drasztikus élmé-
nyek hatására a felnõttkorban is kialakulhat.

Csontváry vallásos élményeinek és kreativitásának összefüggésit, annak
lélektani hátterét leginkább a brit tárgykapcsolat-elméleti szerzõ, Marion
Milner6 nézetei alapján lehet megérteni. Milner (1987) azokat a szubjektív
állapotokat és mentális mûködésmódokat igyekezett megragadni, amelyek a
kreatív folyamatot meghatározzák, miközben hangsúlyozta ezek rokonságát a
transzcendens tapasztalatokkal. A mentális mûködés felszíni eseményeit nagy-
mértékben befolyásolják azok az alakzatok, Gestaltok, amelyek a hétköznapi
gondolkodásunkat irányítják, a kreatív folyamat viszont sokkal inkább a racio-
nális felszíni mûködésben támadt „rések” mentén artikulálódik; a racionális fel-
szín (rational surface) ugyanis a maga eszközeivel nem képes megragadni a
mély elme (depth mind) által létre hozott tagolatlan képeket (inarticulate
images). A kreativitást a felszíni mûködés és a mélyebb mûködés ritmikus válto-
zásai hozzák létre, amely lehet a kétfajta gondolkodás és érzékelés gyors oszcil-
lációja, vagy követheti az alvás-ébrenlét lassabb tempójú változásait. A „rések”
mentén szervezõdõ folyamat legfõbb sajátossága, hogy átmenetileg megszûnik
a szubjektum és az objektum szétválasztása, ami a logikus gondolkodásunk
alapja. A mély elme ennek nyomán képes olyan kapcsolatok meglátására, amire
a felszíni nem. Milner Arnold Ehrenzweiget (1983) követve hangsúlyozza,
hogy a mély mûködés koránt sem kaotikus, van egyfajta sajátos szerkezete,
például a felszínre jellemzõ szûk fókuszú figyelemtõl és észleléstõl különbözõ
tág fókuszú kogníció, vagy az idõ másfajta érzékelése, amely akár visszafelé is
haladhat. Ezt a fajta mentális állapotot, a szubjektum és az objektum egybe-
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olvadását – Freud „óceáni érzésrõl” szóló elképzelése nyomán – az analitikusok
általában az anyja karján ülõ csecsemõ tudatállapotának ismétléseként írják le.
(Ez az a motívum a kreatív misztikus Csontváry festményein rendszeresen is fel-
bukkan.) Milner szerint ezt nem az óceáni érzés önmagában okozza, hanem a
szelf és a tárgy összeolvadtságának oszcillatorikus változásai a felszíni elme akti-
vitásával, amelyben a szelf és a tárgyak elkülönülnek egymástól. A mûvészet,
legyen szó akár az alkotásról, akár a befogadásról, „egyesíti a gondolatokat és
a dolgokat, az álmokat és a tényeket.” (Sayers, idézi Mayo, i.m. 15.). Milner
ezen elgondolásai jelentõs magyarázó erõvel bírnak Csontváry Kosztka Tivadar
esetében is, és segíthetnek megérteni kreativitásának egyéni karakterisztiku-
mait. Az alkotóképesség kibontakozása az õ esetében együtt járt a Milner által
hangsúlyozott misztikus élményekkel, ami jelentõsen befolyásolta mûvészi
látásmódját, és olyan nagyszerû alkotások létrejöttéhez vezettett, mint az
Üdvözítõ és a Zarándoklás a cédrushoz.
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