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Mûvészet és freudizmus
Valóban képesek az álmaink megmutatni a jövőnket? A bibliai József
álmai sem csak szimbolikus mesék? A neveltetésünk, gyermekkorunk
valóban meghatározó erővel befolyásolja sorsunkat? De van-e akkor

szabad akarat? Kik is vagyunk valójában?

H
ányszor használjuk naponta a lélekelemzés, tudatalatti, elfojtás, kivetítés fogalmait,
gyakran anélkül, hogy pontosan tudnánk, a Freud indította pszichoanalitikus isko-
la terminusait visszhangozzuk. A freudizmus olyan mértékben hatja át mindennap-

jainkat, ahogyan például a darwinizmus vagy az einsteini relativitáselmélet alapfogalmai
épültek be a köztudatba. Egyfelõl azért, mert olyan jelenségeket ragadtak–ragadnak meg
a világból, amelyek mindennapos élményeink, másfelõl pedig az általuk kínált magyará-
zatok is heurisztikus jellegûek, azaz szélesebb körben használhatók. 

A freudizmus a századforduló terméke; annak a tudományos fejlõdésnek a lélekre vo-
natkozó ismereteit fogalmazza meg, amely a felvilágosodás racionalista, rendszerezõ vi-
lágszemléletét viszi tovább. Arra tesz kísérletet, hogy megtalálja a lélek, az emberi pszi-
chikum „alapszabályait”, feltárja alapszerkezetét, ezeket összegezve pedig a megállapított
törvényszerûségeket egységes rendszerbe állítsa. Ilyen módon empirikus, megfigyelések-
re építõ tudomány, amely az elmekórtan tudományából vált ki. Freud maga is ideggyógyász
volt, és eseteit elemezve jutott arra a következtetésre, hogy a pszichés elváltozások, kóros
tünetek leggyakrabban a gyermekkor megrázkódtatásaira vezethetõk vissza. Freud rájött,
hogy nem pusztán a betegségek tüneteit lehet csoportosítani és osztályozni, hanem a be-
tegséget kiváltó okokat is le lehet írni, és bizonyos törvényszerûségeket lehet levonni
ezekbõl. Fontos megállapítása, hogy az egyén lelki betegségeit végsõ soron a társadalom-
ra kell visszavezetni, vagyis a társadalom betegíti meg az embert. Azt tapasztalta, ha pá-
cienseit szorongásuk okairól faggatja, tüneteiket a gyermekkor fájdalmas élményeinek ki-
hatásai okozzák. A gyermekkor azért szükségszerû forrása ezeknek a tüneteknek, mert a
gyermek kiszolgáltatott, tiszta lelkébe, a tabula rasa-ba a környezet, a család, illetve a tá-
gabb társadalom ír be olyan jeleket is, amelyek erõszakosan elfojtják e tiszta, gyermeki lé-
lekben meglévõ ösztönkésztetéseket (ezt a folyamatot szokás szocializációnak nevezni).

A rousseau-i neveléselmélet is azért született, mert láthatóvá vált az egyes ember konf-
liktusos viszonya a társadalommal. Ám Rousseau még a természetbe visszavitt, a termé-
szetes környezetben nevelõdõ személyiségben látta az egészséges társadalmi lény kiala-
kulásának feltételét (Rousseau ‘Emil, avagy a nevelésrõl’ címû regénye szól errõl); ekkor
fel sem merült, hogy a természet–nevelõ–nevelt hármasságából a nevelõ a társadalom igé-
nyeit szükségképpen közvetíti, mert azok rá is kényszerítõ erõvel hatnak: olyan törvény-
szerûségek erejével, melyek a természet jelenségeit is szabályozzák. Fel sem merült, hogy
a társadalom „bennünk van”. A természettudományok fejlõdése egy meghatározott nézõ-
pontból a természet „megszelídítésének” története; e folyamat során azonban a társadalom,
azaz a természetet együttesen „legyõzni, megszelídíteni” kívánó organizmus számtalan kor-
láttal keríti körbe az egyes egyént, vagyis az organizmus tagjait. A szocializáció egy má-
sik nézõpontból tehát az egyes emberben születésekor meglévõ, a természetbõl eredõ
ösztönök legyõzésének, megszelídítésének folyamata, más szóval a bennünk lévõ „termé-
szeti törvények” fölötti uralom fokozatos kiterjesztése.

A fentiekbõl is látható, hogy a szocializáció folyamata élet-halál harc, az emberiség fenn-
maradásának elõfeltételeként fogalmazódik meg. Freud úgy látja, hogy ez a küzdelem nem-
csak pozitív hatású, hanem nagyon gyakran éppen a „természet”, az ösztönök ellenében



hat: a szocializáció, a nevelkedés során elsajátított magatartási formák elsõdleges korlá-
tok, amelyek a személyiség megnyomorodását okozhatják vagy okozzák. A társadalmi mé-
retû fejlõdésnek, jóllehet a természet erõinek leigázása elõrehaladásnak tûnik, nagy ára van,
amelyet mindannyian megfizetünk: személyiségünk eredendõ vágyait, késztetéseit el kell
fojtanunk, le kell szorítanunk a tudatalatti szférájába. Ez azonban csak látszólag sikerül-
het: a tudattalan minden cselekedetünk mögött ott munkál, és befolyása annál hatékonyabb,
minél kevésbé ismerjük fel jelenlétét. Freud szerint a tudatalatti „legyõzésének” is az a mód-
szere, mely a természet egyéb erõinek leigázásában bevált: ezeket az erõket meg kell fi-
gyelni kísérletileg, fel kell õket tárni, néven kell õket nevezni, egyszóval tudatossá kell õket
tenni. Freud ilyen módon alapvetõen hisz az emberi értelem mindenhatóságában, és a fel-
tárási folyamat segítésére a pszichoanalízis módszerét dolgozta ki. A beteg lélek, a kere-
sõ ember vezetõje a terapeuta (az analízist vezetõ orvos), aki Dante Vergiliusaként alászáll
a Pokolba, azaz a tudatalattiba számûzött, eltemetett emlékek közé), és e Pokolból a pá-
cienssel együtt a (szintén) hármas osztatú tudat (felettes én–én–tudattalan) (1) magasabb
rétegeibe emeli az elfojtott ösztönöket, vágyakat, élményeket, félelmeket, hogy a szellem
napvilágánál hatástalanítsa azokat.

A freudi elméletbõl következõen mindenki többé-kevésbé beteg, szenved eredeti kész-
tetései elfojtása miatt, és a szublimáció (az ösztön megszelídítése) segítségével a benne la-
kozó erõket kreativitásra válthatja át. A hármas felosztású tudat egyes elemei (a felettes én,
az én és a tudattalan) állandó mozgásban vannak, ezért egymáshoz való viszonyuk is ál-
landóan változik. Bizonyos élmények hatására a kordában tartott, ellenõrzött Pokol feltá-
madhat, és rátörhet a fegyelmezett, szocializált tudatra. Ekkor a betegség manifesztálódik.

Freud szerint az elfojtott ösztönök javarészt a szexuális élményekben ragadhatók meg.
A zsidó–keresztény kultúra évszázadokon át bûnnek minõsítette a testiséget és a hozzá kap-
csolódó mindennapos tapasztalatokat. Az evés, az ivás, a pihenés, a testi megelégedettség
csak a gyermekkorban élvez elfogadott, megtûrt státuszt, a felnõttkorra ezeket háttérbe kell
szorítanunk. Ha ez a folyamat megreked a gyermekkori szinten, a felnõtt használhatatlan
tagja lesz a társadalomnak.

Mibõl fakad az egyes ember életének az a megközelítése, mely értéket, pontosabban
hasznot vár el az embertõl, s mely semmit nem ismer el, ami ezen kívül esik? Lehet-
séges, hogy a pszichikailag beteg ember annak a feszültségnek az áldozata, hogy vá-
gyai nem elégíthetõk ki, vagy kielégített vágyai nem illeszthetõk be a társadalmi szo-
kásrendszerbe, illetve a hasznossági szemléletbe? És miért is kell mindig társadalmi-
lag hasznosnak lenni?

Emberi lét nincs, nem létezhet a társadalmon kívül, és feltétel nélkül csak a gyermek kap-
hat – az õ ártatlansága is ebbõl a nem-tudásból ered. Másfelõl viszont az ember nem tud
tétlen lenni; ha azonban cselekvése a társadalom kárára van, ebbõl is bûntudata támad. A freu-
dizmus egyik alapvetõ felismerése tehát bizonyos szempontból megegyezik a keresztény-
ség dogmájával: az ember mindenképpen hordozza a bûntudatot. Freud azt is felismerte,
hogy megingott a társadalmi értékek fogalma is, hogy elveszett az értékek bizonyossága,
s így nem tudható, mi az, ami a társadalom kárára, s mi az, ami javára van. Ez a bizony-
talanság a bûntudat kiapadhatatlan forrása maga is, hiszen szilárd értékek hiányában az em-
ber bármikor elkövethet bûnöket. Ez az állapot a szorongás.

A freudi elmélet a személyiség válságának kifejezõdése. Nem pusztán azt regisztrálja,
hogy az elfojtott „természeti erõk” nem tûnnek el teljesen, hanem azt is, hogy hiba is en-
nek az ösztöntartalomnak a totális visszaszorítása. A természetes ösztönök, késztetések az
õsi, tiszta értékek forrásául is szolgálhatnak.

Freud tisztán látja a meghasonlott, szenvedõ, a társadalomba nehezen beilleszkedõ sze-
mélyiség problémáját. Ô az egyén felõl közelít a betegséghez, az embert nem a csoport egy
atomjának tekinti, hanem megismételhetetlen egyediségnek:  problémáinak megoldását is
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magának a személyiségnek kell megtalálnia a terapeuta segítségével. Ilyen módon Freud
a romantika személyiség-felfogását viszi tovább.

A 19. század második felének társadalmában bekövetkezett az az állapot, amelyben a
közösséget nem egyéniségek, hanem elszemélytelenedett „csavarok” alkotják. A hagyo-
mányos közösségi formák és normák elvesztek, felbomlottak, Nietzsche kifejezésével: Is-
ten meghalt, és helyét az új isten, a Mammon vette át. Ezzel egyidejûleg a személyiségre
parancsoló erõvel nehezedik a többi embertõl való különbözés társadalmi, kívülrõl ható pa-
rancsa is: légy önmagad, valósítsd meg a benned lévõ lehetõségeket, és szabadítsd fel ösz-
töneidet. Ehhez azonban az egyes ember nem kap társadalmi támogatást, mert a társada-
lom maga valójában az egységesítés, az uniformizálódás felé halad, és továbbra is nagyon
nehezen tûr el bármiféle eltérést, devianciát, sõt bünteti is az ilyen magatartást. Ezzel újabb
hasadás támad a felszínen érzékelhetõ, az eredetiséget hangsúlyozó követelmények és a
mélyben valóságosan ható társadalmi parancsok között. A francia forradalom ábrándjai-
nak beteljesületlensége kézzel foghatóvá válik, az ember magára marad ezekkel a problé-
mákkal. A világ valóságos folyamatai és hatalmai, az érdekek tényleges hálózatai eltûn-
nek a látszatok kulisszái mögött, s az ember ezt a lelki borzongást vagy úgy próbálja felol-
dani, hogy az illúziók világába menekül, vagy pedig saját belsõ világát növeszti naggyá.
Az elõbbi reakció a manipulált személyiséget eredményezi, az utóbbi pedig a romantikus
vonásokat továbbfejlesztõ, úgynevezett „expresszív” személyiséget.

Az expresszív személyiség saját értékeit hozza felszínre, mintegy pótolva a világ hiányos-
ságait. Ez a személyiségtípus elszigetelten létezik, és szenvedéseire adott reakciója is ma-
gányos, elszigetelt, individuális. A megoldást önmagában keresi. Szenvedéseit ugyanakkor
a társadalommal való diszharmonikus kapcsolatából eredezteti, és ezt a szorongató irracio-
nalitást igyekszik az értelem segítségével feloldani. Ez a racionális kísérlet a pszichoanalí-
zis, amely kezdetben ezt az „expresszív” személyiséget vizsgálja, és próbálja gyógyítani.

Jellemzõ mozzanat, hogy amíg a magabiztos, a világot átlátó polgár a felvilágosodás esz-
méinek birtokában Prométheuszt (2) tekinti a maga mitologikus szimbólumának, addig a
19. század végének szorongó individuuma az Ödipusz-mítosz (3) hõsét tekinti elõképének,
a titokzatos, büntetõ végzet ellen hiába lázadó hõs figuráját. Ez a mítosz  lesz a pszicho-
analízis alapvetõ szimbóluma (az úgynevezett Ödipusz-komplexus a freudizmus alapve-
tõ lélektani fogalma, jelentése a tudat alatti nemi vonzalom a másik nembeli szülõ iránt és
az ebbõl fakadó gyûlölet az azonos nemû szülõvel szemben). A lélekelemzés és a mûvé-
szet a huszadik század eleje óta állandó, termékeny kölcsönhatásban van, sõt korábbi mû-
alkotások magyarázó elvévé is vált.

*
A pszichoanalízis a századfordulón született meg Bécsben. De vajon miért éppen ekkor

és ott? S miért Budapesten talál elsõ követõire?
Az Osztrák–Magyar Monarchiában összetorlódtak a történelmi fejlõdés egymás utáni

hullámai, és így itt a társadalmi ellentmondások még nagyobb erõvel nehezedtek rá az egyén-
re. Itt nem ment végbe a klasszikus polgári fejlõdés (ahol végbement, ott is számtalan el-
lentmondást, feszültséget szült). A hagyományos feudális értékekre rátelepültek vagy in-
kább azok mellett megjelentek a polgári értékek, s ez a tény szükségképpen hatott mind-
két értékrendszerre. A magyar fejlõdés még szembeötlõbben ellentmondásos: a nemesség,
azaz a dzsentri õrzi a nemesi hagyományokat (hiszen egyebe sincs), az uralkodó erkölcsi
normákat õ határozza meg, másfelõl a nagyvárosi polgárság az a réteg, mely az új társa-
dalmi forma és erkölcs hordozója. Magyarországon és a Monarchia területén általában a
polgárság nagyrészt idegen, német vagy zsidó származású. Az uralkodó erkölcsöt képvi-
selõ nemesség kétszeresen is idegennek tekinti ezeket a nagyvárosi polgárokat: idegenek
nyelvükben, szokásaikban és az általuk végzett munka szempontjából egyaránt. A kisebb-
ségben lévõ „idegenek” minden lehetséges módon igyekeznek asszimilálódni (a polgár-
ság és a dzsentri kapcsolatáról pontos képet fest Mikszáth a ‘Noszty fiú esete Tóth Mari-
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val’ címû regényében; a mûben nincs összebékülés, nincs happy ending), de az asszimi-
láció egyik oldalról sem tökéletes: a befogadók idegenkednek az újtól, az asszimilálódó
idegenek pedig nem tudnak teljesen idomulni. Az „idegenek” körében együtt van hát a szo-
rongó személyiség minden társadalmi elõfeltétele: régi közösségeit elvesztette, újak még
nem alakultak ki, viszonyai áttekinthetetlenek, ugyanakkor az alkalmazkodás kényszere
nem hagy teret a lázadásnak, problémáival magára marad, és egymagában igyekszik eze-
ket feloldani. (Jó példa erre az asszimilálódó–lázadó polgári típusra Ignotus,  a századfor-
duló zseniális kritikusa, aki páciensként került kapcsolatba a pszichoanalízissel.)

A századfordulós Bécs világát ezért is jellemzi, hogy kérdésessé vált az emberek közöt-
ti megértés és megérthetõség. Az értelmiséget a nyelv, a kifejezés, a kommunikáció ter-
mészete és korlátai foglalkoztatták (Wittgenstein nyelvfilozófiája, Arnold Schönberg kom-
ponáláselmélete).

A pszichoanalízis alapmûve, Freud korszakalkotó munkája, az Álomfejtés 1896-ban je-
lent meg. A hatás eleinte a tudomány berkeiben volt erõs, Budapesten szinte azonnal felis-
meri jelentõségét a gyógyításban Ferenczi Sándor, Freud egyik elsõ magyar tanítványa, aki
1912 óta publikált a Nyugatban, s az elsõ Freud-tanulmányt a Nyugat 1917-ben közli. A freu-
dizmus hatása világszerte azonban az 1920-as években bontakozott ki. A francia irodalom-
ban is hasonlóképpen tört át: André Breton, a szürrealizmus egyik kiemelkedõ alakja a há-
ború alatt orvostanhallgatóként a pszichiátriai osztályon találkozik elõször Freud nevével,
s ekkor hall a pszichoanalízis módszerérõl.
Majd megismerkedik egy másik orvostan-
hallgatóval, Aragonnal.

Miért talál visszhangra a mûvészetben a
pszichoanalízis? Egyfelõl nyilván azért, mert
a mûvészet tárgya mindig is az emberi lélek,
a cselekvés mozgató rugóinak vizsgálata volt,
másfelõl pedig azért, mert a szorongó, válság-
ba került személyiség magára ismer a pszi-
choanalízis által felvázolt képben.

A pszichológiai hitelességre való törekvés
az irodalomban jóval korábban megindult
már, gyakorlatilag azzal egy idõben, hogy a
polgárság színre lépésével az önálló sze-
mélyiség, a sorsáról határozni képes, tudatos ember alakja a társadalomban felbukkant. Elõ-
ször a fejlõdésregény (például Goethe ‘Wilhelm Meister’ címû mûve), majd az úgyneve-
zett lélektani regény (például Stendhal, Balzac mûvei), illetve az analitikus dráma (Cse-
hov, Ibsen) foglalkozik a pszichológiai okok feltárásával. A század végén jelentkezõ na-
turalizmus újabb lépést tesz az ösztönök felszabadítása és a társadalmilag meghatározott
egyén viszonyainak feltárása felé. A pszichoanalízis tudományosan is ráirányította a figyel-
met az ösztönök, elsõsorban is a szexuális ösztön szerepére, illetve a lelki mûködés olyan
területeire, melyeknek korábban alig tulajdonítottak jelentõséget (például az álmok, az el-
szólások, az asszociációk). Általában felszabadítóan hatott a mûvészetekre az, hogy a rej-
tettet, a latenst ki kell mondani. Megszaporodott a vallomásos, lírai, „exhibicionista”
szemléletû mûvek száma. A pszichoanalízis hatására fedezte fel a mûvészet a gyermekkor
szerepét is. A pszichoanalízis mintegy tudományosan igazolta a lázadó, kiútkeresõ szemé-
lyiség válságát, másfelõl pedig formát is adott a lázadásnak és a megoldásoknak is.

A pszichoanalízis talán a legjelentõsebb hatást a szürrealizmusra gyakorolta. Ennek a stí-
lusirányzatnak a két meghatározó személyiségérõl, Bretonról és Aragonról már említettük,
hogy orvostanhallgatóként korán felismerték az új módszer és szemléletmód jelentõségét.
A mélypszichológia segítségével tudatosan fordítottak hátat a képmutatásnak, céljuk volt,
hogy a magunkban hordozott igazi kísérteteket, szörnyeket felkutassák. Azt állították,
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hogy az avantgárd nem folytatása semmi korábbinak, hanem gyökeresen újnak a kezdete:
önmagából (a tudatalattiból) merít. Szerintük a világot az ébrenlét és az álom egysége al-
kotja. Breton ennek érdekében 1920-tól feljegyzi álmait. A szürrealizmus kiáltványa 1924-
ben pontosan kifejti az álom jelentõségét. Eszerint a szürrealisták azért vadásszák az álmot,
mert az álom az emberiséggel egyidõs, mert az irracionalizmus is álomszerû, mert az álom
kreatív tett. Egyszóval azt állítják, hogy az álom többé-kevésbé azonos a költészettel.
Ugyancsak õk ismerik fel a mûvészetnek azt a képességét, hogy az álommunkához (Freud
szakkifejezése) hasonlóan él az élmény sûrítésének, az áttolásának (szimbolikus megfogal-
mazásának), az ábrázolásnak (megjelenítés), illetve a megformálásnak, az értelmezésnek
az eszközeivel. 1923–1924-tõl az álmok után figyelmük középpontjába az automatikus írás
került, amely a pszichoanalízis gyógymódját, a szabad asszociációt költõi módszerré tet-
te. Ebben az esetben igyekeztek a tudatot minél teljesebben kikapcsolni, mindent leírni, rög-
zíteni, ami eszükbe jutott. A közvetlenül a pszichoanalízisbõl eredeztethetõ módszerek kö-
zött szerepelt még az elmebetegségek szimulációja (ez fontos eszköz például Dalínál, az
Atavisztikus maradványok esõ után címû képe a téves eszmerendszer mûvészi megfogal-
mazása, de Dalí nagy eredetisége többek között a paranoid-kritikus attitûd alkalmazásában
rejlett). Szürrealista, tehát az álmok és a tudattalan tartalmát feltáró, a szabad asszociáció
módszerét alkalmazó film elsõként 1929-ben született: Buñuel ‘Az andalúziai kutya’ címû
mûvérõl van szó. Szövegkönyve álomból kiindulva készült, Buñuel és Dalí együttes mun-
kája. A szürrealista filmnek a késõbbiekben is Buñuel volt a legnagyobb mestere.

Ferenczi Sándor az elsõ magyar lélekgyógyász, aki Freuddal személyes ismeretségben
is volt a század elsõ évtizedétõl. 1911. február 12-én a Budapesti Orvosi Társaságban felol-
vasást is tartott ‘Szuggesztió’ címmel, de elutasító fogadtatásra talált. Magyarország kez-
detben nehéz terepnek bizonyult, de aztán megszûnt Ferenczi magánya. Mecénást is sike-
rült találnia Freund Antal kõbányai gyáros személyében, s hamarosan mások is ráéreznek
a módszer felszabadító hatására, így például Berény Róbert festõ, a Nyolcak egyike, Csáth
Géza író, Hollós István orvos, Freud lelkes híve és mások. A már említett zseniális kritikus,
Ignotus 1912 õszén Ady Endrét is rávette, hogy analizáltassa magát Ferenczivel. Csáth Gé-
za, Kosztolányi Dezsõ unokatestvére, maga is gyakorló ideggyógyász, 1912-ben jelentet-
te meg orvosi mûvét Az elmebetegségek psychikus mechanizmusáról címmel. A háború után
a Nyugat már sok cikket közöl a pszichoanalízisrõl, többek között 1925-ben Ignotus fordí-
tásában Freud ‘Önéletrajz’-át. Ignotus tevékenységét a pszichoanalízis magyarországi
megismertetésében Ferenczi már egy 1908-as cikkében nagyra értékelte: „Itt említem fel,
hogy egy jeles magyar író (Ignotus), úgy látszik, felfedezte az álomferdítés és álombeli cen-
zúra tényét, bizonyság reá a következõ verstöredéke: …mint az ember, gyáva álma is. / Az
élet úgy megtöri és veri, / Hogy üdvét megálmodni sem meri.”

A hatás, mint látjuk, már korán kétirányú, bár a pszichoanalízis kezdettõl fogva „nyers-
anyagként” kezeli a mûalkotásokat a mítoszoktól kezdve a kortársak alkotásaiig. A magyar
irodalomban az elsõ világháború tájékán, majd a háború után egyre erõsebben kimutatha-
tó a lélekelemzés hatása. A tendencia az, hogy az elsõ, izgatott felfedezést a mélyebb, a vi-
lágképbe és az alkotásba beépült, szemléletté változott integrálódás követi. A mûvészi felis-
merés elsõsorban a tudatalattit, az ösztönös megjelenítését ragadja meg. Ez jellemzi Kaff-
ka Margit ‘Mária évei’ címû, 1912-ben a Nyugatban megjelent regényét. A fõhõs,
Laszlovszky Mária nem tudván összebékíteni álmait és a valóság kisszerûségét, öngyilkos-
ságba menekül. Ugyancsak a pszichoanalízis korai felszabadító hatását tükrözi Babits
Mihály ‘A gólyakalifa’ címû regénye; az elfojtás, álom, kettõs tudat foglalkoztatja. Babits
késõbb is megõrzi érdeklõdését a pszichoanalízis iránt, az önelemzõ versei mindvégig a
lélektani analízis útját követik (például a ‘Psychoanalysis Christiania’), de a ‘Jónás köny-
ve’ is ezen a nyomon halad (gondoljunk az alászállás, pokoljárás motívumára). Kosztolá-
nyi érdeklõdése nemcsak unokatestvére miatt fordul a lélekelemzés felé; a ‘Szegény kis-
gyermek panaszai’ (1910) a gyermekkor meghatározó élményeit veszik sorra, a pszicho-
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analízis elméletét is jól ismerõ mûvész pedig olyan lélekábrázolásra, az ösztönök domi-
nanciájának olyan ábrázolására képes, mint a ‘Nero, a véres költõ’ (1922), a ‘Pacsirta’ (1924)
és az ‘Édes Anna’ (1926). A mûvészetébe tudományosan is beépült lélekelemzés hatását
leginkább az ‘Esti Kornél’ (1933) tanúsítja, mely mintegy az alterego, a hasonmás lélek-
tani vizsgálatával újrateremteni igyekszik a mûvészi személyiséget. Karinthy Frigyest is
elsõ perctõl vonzotta az új szemléletmód, egészen nyilvánvalóan tanúsítják ezt ‘A rossz álom’,
‘Feltámadás’, ‘Az ítélet’ címû írásai, de a ‘Tanár úr kérem’ (1916) is ide sorolható a gyer-
mekkor élményeinek felidézésével. Füst Milán ‘Nevetõk’ (1920) címû regénye az el-
lenõrizhetetlen ösztönök gyilkossá fordulásáról beszélnek.

A két világháború között a pszichoanalízis a magyar irodalomban a legközismertebb, az
életmûvet, sõt a személyes életet is befolyásoló, maradandó hatást József Attilára gyako-
rolta. A harmincas évek elejétõl járt analízis-
be, ellenszolgáltatásként terapeutájának,
Rapaport Samunak az ‘Ideges gyomor- és
bélbajok kezelése és gyógyítása’ (1932) cí-
mû orvosi mûvét stilizálja. Köztudott, hogy
a költõ Freud, illetve a lélekgyógyászat más
mûvelõinek munkáit is ismerte, egy idõ
után, mondhatni, képzett pszichoanalitikus
lett. Neki nem kellett elfojtott gyermekko-
ri sérelmeket, kitalált komplexusokat ke-
resnie életében: a pszichoanalízisben kezdet-
tõl fogva saját problémáira ismert. Hosszan
sorolhatnánk azokat a mûveit, amelyekben
konkrétan is nyomot hagyott a freudi szem-
lélet, mindenesetre ezek a mûvek 1935-tõl
nagy mértékben uralják költészetét. Hogy
csak a legismertebb és legtipikusabb verseit
soroljam, álljon itt néhány cím: ‘Kései sira-
tó’, ‘Ha a hold süt’, ‘A bûn’, ‘Mint a gyer-
mek’. Vitatott, vajon saját elhatározásából,
mintegy öngyógyításként vagy pedig anali-
tikusa, Gyömrõi Edit tanácsára írta-e meg a
‘Szabad-ötletek jegyzéke’ két ülésben cí-
mû vallomását 1936-ban. E pszichológusnõ
iránt érzett szerelmében a lélekelemzés mód-
szerével hátborzongató mélységeket tár fel
(például ‘Gyermekké tettél’, ‘Majd
megöregszel’, ‘Magány’, ‘Ki-be ugrál’ stb.).
1936-ban megjelent ‘Nagyon fáj’ címû kö-
tetének is van ilyen önelemzõ, összegzõ jellege, melynek alaprajzát a „történelmi”, a fej-
lõdésében vizsgált személyiség rajza adja. De elméleti cikkekben is megpróbálta tisztáz-
ni a társadalom és a lélek viszonyát; ilyen az Egyéniség és valóság címû, 1932-es cikke,
Az ifjúság nemi problémái 1932-ben íródott, a Hegel, Marx, Freud pedig 1934-bõl vagy
1935-bõl való.

Freudnak az európai mûvészetre gyakorolt hatása szinte áttekinthetetlen. Hatott Kaff-
kára, hatott a már emlegetett szürrealistákra. Thomas Mann a freudizmusban az Én védel-
mezõjét látta a fasizmus elõretörésével szemben. Stefan Zweig mûveiben a pszichoanalí-
zis módszerével az ösztönök elfojtását is vizsgálja, például ‘A szenvedély könyve’ címû,
1922-es novellagyûjteményében. Erõsen hatott az amerikai irodalomra is; Eugene O’Neill
szinte minden jelentõs színpadi mûve a freudizmus nyomán jár (a legismertebbek a ‘Kü-
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A művészi felismerés elsősorban 
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című, 1912-ben a Nyugatban megjelent
regényét. A főhős, Laszlovszky Mária nem
tudván összebékíteni álmait és a valóság
kisszerűségét, öngyilkosságba menekül.
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az önelemző versei mindvégig 

a lélektani analízis útját követik (például
a Psychoanalysis Christiania), de a
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lönös közjáték’ – melyrõl Karinthy is megemlékezik az ‘Így írtok ti’-ben –, ‘Utazás az éj-
szakában’, ”Amerikai Elektra’, ‘Vágy a szilfák alatt’ stb.). 

Összegzésképpen annyit elmondhatunk: nem volt még egy olyan tudományos felfede-
zés, amely ilyen hosszasan és ilyen mélységesen felforgatta és ilyen erõsen megterméke-
nyítette volna a mûvészetet. Ebben az értelemben hatása ma is jelen van, elindította a sze-
mélyiség felszabadításának azt a folyamatát, amely az egyenjogúságért küzdõ feminizmust
éppen úgy eredményének tudhatja, mint a gyermeknevelésben tapasztalható új szemléle-
tet, az úgynevezett gyermekközpontú pedagógia megjelenését.

Jegyzet

(1) Freud az emberi lélek világát a következõ képletre redukálja: egyfelõl van a tudattalan szféra, melyet Es-nek
(õsvalaminek vagy ösztönénnek) nevez. A második meghatározó elem a tudatos szféra, azaz az én területe. Vé-
gül a harmadik réteg a felettes én hatásköre.
(2) Prométheusz a titánok egyike a régi görög mitológiában, aki ellopta a tüzet az égbõl, és az embereket meg-
tanította annak felhasználására; büntetésül Zeusz a Kaukázus szikláihoz láncolta, ahol egy saskeselyû marcan-
golta.
(3) Ödipusz az antik görög mitológia egyik tragikus sorsú hõse. Egy jóslat beteljesedvén rajta, tudtán kívül megöli
apját, majd feleségül veszi saját anyját. Amikor sorsát megérti, önbüntetésül mindkét szemét kiszúrja.
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