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* A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Meira Likierman: The ‘here-and-now’ in Ferenczi’s
thinking and its influence on Melanie Klein. In: Judit Szekacs-Weisz, Tom Keve (Eds.), Ferenczi
for Our Time: Theory and Practice (pp. 19-25). London: Karnac, 2012. A magyarul is megje-
lent idézett szövegek hivatkozásait a magyar kiadások alapján adjuk meg. (A szerk.)

Ferenczi hatása Melanie Klein munkásságára nyilvánvalóan összetett, leginkább
kettejük analitikus és mentori kapcsolatának ismeretében érthetõ meg. Ez a
hatás sokkal több mindent foglal magába, mint Klein néhány elméletét. Ferenczi
olyan fogalmakat és témákat adott tovább tanítványának, melyek késõbb Klein
elméletében kibontásra kerültek.

Szeretném mélyrehatóbban megvizsgálni Ferenczi Kleinre gyakorolt hatását,
mely véleményem szerint kettejük sokoldalú kapcsolatából származik. Ferenczi
személyes és analitikus oldalával egyaránt hatott Kleinre: féltve õrzött vélekedé-
seivel, különleges személyes kifejezésmódjával és mindent átfogó elképzelései-
vel a mentális életrõl. Úgy gondolom, ezek a személyes elemek nem csak
tudatos, hanem tudattalan szinten is hatottak Kleinre. Ferenczi gondolkodás-
módjának hatása nem csak Klein pályájának kezdetén érhetõ tetten, amikor még
kapcsolatban voltak egymással, hanem az életmû egészében tükrözödik – jóval
az után is, hogy a személyes érintkezés megszûnt (Likierman, 2001).

A számtalan kínálkozó példa közül egyet emelnék ki, mellyel korábban már
behatóan foglalkoztam, mégpedig Ferenczi (1913) „A valóságérzék fejlõdésfokai
és patologikus visszatérésük” címû tanulmányának hatása Klein egész elméletére.
Ez a tanulmány úgy ábrázolja a lelki fejlõdést, mint az omnipotenciától a valóság
felismeréséig tartó folyamatot, ahogy azt eredetileg Freud is javasolta. Ferenczi a
gyermeki fejlõdés kontextusába helyezte ezt az elméletet, és úgy írta le a folyama-
tot, melynek lépcsõfokai a kora gyermekkor teljes egészét átölelik. Hangsúlyozta
azt az általános nehézséget is, ami az omnipotens pozíció elhagyását és a
valóságérzék kialakulását jellemzi. Fontos, hogy Ferenczi szavait pontosan idéz-
zük, hiszen szerinte az egyén soha nem tesz szert a valóság teljes ismeretére,
csupán annak érzékelésére.

Imágó Budapest (3 [24]) 2013, 3–4: 23–28

Az „itt és most” Ferenczi elméletében és hatása
Melanie Klein munkásságára*

Meira Likierman

03-Likierman(P).qxd  1/9/2014  9:27 AM  Page 23



Tanulmány

24

Ferenczi elméletének magja továbbélt Klein munkásságában, és átalakítva
visszaköszönt legösszetettebb írásaiban. Például az episztemofilikus ösztönrõl
szóló tanulmányban, mely ösztön a fejlõdõ gyermeket az omnipotens fantáziák-
tól a valóságkeresõ létforma felé irányítja. Akárcsak Ferenczinél, ez a valóság
nem egyszerû, torzításoktól mentes külsõ valóság. Kétféle megnyilvánulási for-
mája van: egyrészt a valós dolgok a szubjektív fantázia révén nyerik el szemé-
lyes jelentõségüket, másrészt van egy belsõ érzékelhetõ valóság, amely valójában
az említett fejlõdési folyamat célja. Megfelelõ körülmények között a fejlõdõ
egyén megtanulja, hogyan ismerje meg és fogadja el saját emberi természetének
valóságát, és hogyan érzékelje azt. Manapság mintha állandó változásban gon-
dolkodnánk, ahol a személynek választási lehetõsége van a belsõ valóság
érzékelése és az ettõl való elzárkózás között. Úgy vélem, ennek a gondolatnak
fontos szerepe van Klein fejlõdéselméletének – a paranoid-skizoid és depresszív
pozíció koncepciójának megértésében.

Klein elsõ pszichoanalitikus tevékenységében – analitikus képzés; és saját
fia, az akkor négy és fél éves Eric analízise – Ferenczi hatása közvetlenül
érvényesül. Freudtól eltérõen, aki a kis Hans személyében olyan alanyt válasz-
tott, aki a szorongást keltõ körülmények áldozatává vált (Freud, 1909), Klein
olyan késõbbi patológia megakadályozását tûzte ki az analízis céljaként, amely
nagy valószínûséggel kifejlõdne, ha az ezt elõrejelzõ viselkedésjegyeket nem
ismernénk fel idõben. Eric – akit Klein „egészségesként és élénkként” jellem-
zett – értelmileg lassan fejlõdött, úgy tûnt, mintha a fiút valami gátolná abban,
hogy kialakuljon egy egészséges érdeklõdõ attitûd, a kíváncsiság és a szeretet
képessége, melyet Klein oly nagyra értékelt. Attól félt, kezelés nélkül a fiú
„intellektuális sérülést” szenvedne (Klein, 1921 in 1975, 19.). A gondolat-
ébresztõ írásban, ahol Klein saját fiával folytatott analízisét dokumentálja, szá-
mos Ferenczi-hatás felfedezhetõ.

Klein „A valóságérzék fejlõdésfokai és patologikus visszatérésük” címû írás
állításaival értelmezte Eric vívódását az omnipotencia vágya és a világ befogadá-
sának szükségessége között. De a Ferenczi által inspirált pszichoanalitikus meg-
közelítés csupán egy dimenziója a tanulmányban olvasható fejlõdéslélektani
elképzeléseknek. Egy másik síkon Klein a terápiás szobából kilép a világ felé, és
újszerû gyermeknevelést hirdet. Vakmerõ szószólója a gyerekekkel szembeni nyi-
tottságnak, mely forradalmasítja a családok életét: „A gyerekkel szembeni õszin-
teség, kérdéseik nyílt megválaszolása és az ezzel járó belsõ szabadság nagy-
mértékben és kedvezõen befolyásolja a gyermekek mentális fejlõdését” (Klein,
1921 in 1975, 19.).

Ebben a keretben a szexualitás felszabadulna a „titok sûrû fátyla” alól, ahogy
Klein fogalmaz. A gyermek természetes „vágyai, gondolatai és érzései” nem vál-
nak „terhessé a hamis szégyen és ideges szenvedés” által. Klein tanulmányából
világossá válik, hogy a szülõk kezében levõ elnyomó eszköz a vallás, és Eric
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analízise útján azért küzd, hogy megszabadítsa õt a vallásos vélekedésektõl, és a
racionalitás és valóság felé irányítsa gyermekét. Az alapvetõ bizalom megje-
lenése Klein korai mûveiben Ferenczi pedagógiáról és gyereknevelésrõl szóló
tanulmányaira reflektál. Ferenczi úgy gondolta, a hagyományos oktatás káros,
mert „érzelem- és gondolatelnyomásra” vagy ami még rosszabb, „érzelmek és
gondolatok tagadására” épül (Ferenczi, 1908, in 2000, 65.). Szerinte „a gondo-
latelfojtásra épített erkölcsnevelés az egészséges emberek mindegyikében kiter-
mel bizonyos fokú neurózist...” (uo. 66.).

Ferenczi szerint a zsarnoki intellektuális elnyomás legfõbb eszköze a vallás.
Ez az elgondolás ugyan összhangban volt más fejlõdõ európai nézetekkel, de õ
minden kétséget kizáróan a korabeli Budapesten, illetve Kelet- és Közép-Euró-
pában mûködõ oktatási rendszereket bírálta, amelyekben a vallás és babona
még mindig erõs lábakon állt. Hasonlóképpen látta, mint Freud, aki olyan
államokat hozott fel példának, mint Franciaország, ahol a hitoktatást kivették
az általános iskolai tantervekbõl, és helyette a polgári értékeket ismertették
meg a gyerekekkel olyan „alapfokú könyvek által, melyektõl a gyerekek meg-
kapják az útmutatást polgári szerepükrõl” (Freud, 1907, 137-138.). Freud úgy
gondolta, ez a fejlõdés akkor lenne teljes, ha a gyermekek szexuális felvilá-
gosítása is az oktatás része lenne.

Az Eric-eset azért is említésre méltó, mert megalapozott kísérlet volt arra,
hogy megmutassa: a szexuális felvilágosítás hogyan segíthet az egészséges kíván-
csiság felébresztésében és a valóságközpontú intellektuális fejlõdés megalapozá-
sában. Ez megmagyarázza azt is, miért viselte Klein olyan nehezen, amikor Eric
megmakacsolta magát, és ragaszkodott olyan mitologikus és vallási szimbólu-
mokhoz, mint a húsvéti nyúl, a télapó és az angyalok. De vitáik voltak Isten
létezésérõl is. Ezek fontos mozzanatok, ha ismerjük a Klein fejlõdésrõl alkotott
elméletének alapjául szolgáló viselkedésformákat, arról a fejlõdésrõl, mely az
omnipotenciától a valóság felé halad.

Ez tehát egy példa Ferenczi közvetlen hatására, amely azonban ennél sokkal
összetettebb, és nem mindig ennyire egyértelmû. Néhány olyan esetben is
bizonyított a kapcsolat, amikor a végeredményben alig fedezhetõ fel a hason-
lóság. Példának kettejük pszichoanalitikus technikáról való vélekedését
szeretném összehasonlítani. Ferenczi „A pszichoanalitikus technika rugalmassá-
ga” címû tanulmányában bevezeti a tapintat fogalmát, mely szerinte elenged-
hetetlen a páciens megértéséhez. Elméletében a tapintat nagyon közel áll az
empátiához. „Engednünk kell a beteg tendenciáinak mint egy rugalmas szalag,
azonban anélkül, hogy saját nézeteink irányában feladnánk a húzást” (Ferenczi,
1928, in 1997, 64.). Ferenczinél a tapintat, mely az empátiából ered, azért
fontos mozzanat, mert ez az, ami az analízis során a pácienst megvédi az
elárasztó lelki fájdalomtól. A tapintat olyan fogalom, mellyel egyúttal Ferenczi
természete is leírható. Amikor valakit erõteljesen magával ragad egy trauma, a
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tapintat és az empátia jelent védelmet, míg maga az interpretáció sokszor trau-
matikus hatású lehet.

A tapintat nem éppen az elsõ kifejezés, ami eszünkbe jut, ha a Klein-féle
analízisrõl beszélünk. Szavaival egészen a tudattalan szorongások legmélyére
akart hatolni, mert hitt abban, hogy így érhetõ el felismerés és megkönnyebbü-
lés. Úgy képzelte, a páciens tudattalanja meghallja az analitikus szavait, és reagál
is rájuk, mintegy felülkerekedve minden más tényezõn. Ennek a megközelítés-
nek azonban számos nehézsége van. A tíz éves Richard esete, akit kényelmet-
lenül érintettek az analitikus értelmezések, így profitálni sem tudott belõlük, jó
példa arra, hogy mi történik, ha óvatlanul hatolunk a lélek mélyebb rétegeibe
(Klein, 1945).

A tapintat megléte vagy hiánya mégis összekötõ kapocs lehet Klein és
Ferenczi között, ha kettejük intimitás-felfogását nézzük. Kleinnél az intimitás
tudattalan felismerés. Az analitikusnak lelki társnak kell lennie, amikor arra a
páciensnek a legnagyobb szüksége van. A páciens egyedül áll szemben saját
destruktivitásával és pszichotikus szorongásával – ilyenkor Ferenczinél az inti-
mitás egyenlõ a lelkileg összetört személy felé irányuló empátiával, továbbá
annak figyelembe vételével, hogy az értelmezés – különösen a mély értelmezés
–, sérülést okoz és traumatizál. A páciens felé „anyai barátságosságot” kell
mutatni. Lóránd Sándor, Ferenczi egyik páciense megjegyezte, hogy Ferenczi
mennyire odafigyelt a páciens testi megnyilvánulására, testhelyzetére, geszti-
kulációjára, hanghordozására és más hasonló jelzésekre (Grosskurth, 1987). A
páciens legintimebb közlései is megfigyelés tárgyát képezik, és az értelmezés-
ben is helyet kapnak az anyai barátságosság szûrõjén keresztül.

Mindez mégsem ennyire egyértelmû. Ferenczi tapintatossága egy ponton
torzította terápiás módszerét. Nem kerülhette el ugyanis az olyan pácienseket,
akik bizonyos holtpontokon elakadásokon nem tudtak túllépni. Leírásaiból
tudjuk, hogy ezek a személyek gyakran szenvedtek valamilyen személyiség-
zavarban, ami köztudottan sok nehézséget okozhat az analitikusnak. Bár ezek-
ben az esetekben kevésbé volt hatékony a tapintatra épülõ módszer, Ferenczi
felismerte, hogy bizonyos páciensek éppen tapintat határait próbálgatják. Egyes
esetekben a lelki fejlõdés sokszor lassú és mélyen frusztráló volt. Ferenczi azon-
ban nem destruktív értelmezéssel vagy halálos tehetetlenséggel reagált erre,
hanem konstruktív, valós cselekedettel – ez volt az aktív technika. Az úgyne-
vezett klinikai zsákutca az analízis egyik legnagyobb nehézségét jelenti, ezért
szükségszerû feltérképezni minden lehetséges módszert ennek kezelésére –
Ferenczi tapasztalat-jellegû technikája valós cselekvésre serkent. Ez legalább
részben kísérlet volt arra, hogy az analitikust megszabadítsa a gyûlölet viszont-
áttételben megélt tapintatlan, ellenszenves érzületeitõl. Elképzelhetõ, hogy
Klein saját analízisével kapcsolatban úgy érezte, Ferenczi igyekszik elkerülni a
szükséges konfrontációt, és nem veszi figyelembe a negatív áttételt. Ennek ered-
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ményeként fejlesztett ki olyan technikát, mely közvetlenül a destrukciós ten-
denciákat célozza meg.

A technika továbbra is fontos kérdés marad. Meglepõ, hogy a Ferenczi által
kidolgozott gyakorlat egyes elemei felfedezhetõk néhány mai Klein-követõ
gondolkodásában, például az „itt és most” helyzetben végzett munka kieme-
lésével, hangsúlyozásával. Az Otto Rankkal – 1924-ben megjelent – közösen írt
tanulmányban Ferenczi hangsúlyozza, hogy az analízis célja nem „az elmélet
pontosságának” javítgatása. A lényeg a megértésben rejlik: „mindenek felett áll
a páciens összes megnyilvánulásának értelmezése, mely mindig az analitikus
helyzetre adott reakció (ellenállás az analitikussal szemben, az analitikus
magyarázatának megértése, az ezekre adott érzelmi reakció, stb.)...” (Ferenczi
és Rank, 1925, 25.).

Más szavakkal, az „itt és most” értelmezés nem csak az „itt és most”
interpretálásáról szól, hanem az analitikus gondolataira adott reakciók – amit a
páciens vagy megtesz vagy nem – értelmezésérõl is. Ez olyan terápiás irányelv,
amely azóta is fontos része a gyakorlatnak, és folyamatosan fejlõdik, példál
Betty Joseph munkássága által. Hogyan lehetséges, hogy Ferenczi gondolatai –
melyeket Klein követõi egészen mostanáig nagyrészt elutasítottak – visszatérnek
a kortárs kleiniánusok elméleteiben?

Nos, ez nem olyan meglepõ, ha figyelembe vesszük, hogy Klein maga is
sokat dolgozott az „itt és most” helyzettel, legalábbis néhány megjelent eset-
tanulmány-részlet errõl tanúskodik. Ez pedig bizonyítja, hogy Ferenczi elkép-
zelései mégiscsak Klein közvetítésével kerültek át a kortárs gondolkodásba.
Azonban mégsem egy jól körülhatárolható gondolat egyszerû átörökítésérõl
van szó. Az, hogy Klein elõnyben részesítette az „itt és most” helyzetet, az
áttételrõl vallott saját nézeteibõl ered. Úgy vélte, hogy elsõsorban a páciensek
belsõ tárgyainak, és nem múltjuknak kell az analízis középpontjában állnia. Az
analízisnek fel kell térképeznie a páciens belsõ tárgykapcsolatait úgy, ahogy
azok a jelenben reprezentálódnak, és nem a múltbeli kapcsolatok felidézésével
kell foglalkoznia. Valószínûleg Klein Ferenczivel való kapcsolatában is megta-
pasztalta az „itt és most” helyzetet, melynek messzemenõ hatásait láthatjuk.

Még egy megállapítás következik mindebbõl. Egyes „itt és most” interpretá-
ciók tartalma lehet bármi, csak éppen nem tapintatos, különösen akkor, ha rá-
mutat arra, amit Ferenczi a páciens az analitikus szavaival szembeni
védekezésként írt le. Nem tudjuk, hogy Ferenczi hogyan kezelte mindezt. De
elméletének fõ tanulsága, hogy az analitikus alapbeállítódása a tapintat és a
beleélés kell hogy legyen, s hogy a büntetõ stílust akkor is kerülnie kell, amikor
destruktív tartalom bukkan fel.

Kovács Petra fordítása
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