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Könyvismertetés	

Friedman,L.J.:	(1963)	Virginität	in	der	Ehe.	Stuttgart,	Ernst	Klett	Verlag.	Angolul:	
Virgin	Wives	by	Leonard	J.	Friedman,	London,	(kézirat)	Tavistock	Publications	(é.n.)	
	
	 Rendezgettem	könyvtáramat	és	kezembe	került	egy	könyv,	amit	mintegy	negyven	évvel	
ezelőtti	konferencián	kaptam	egy	kollégától,	aki	a	könyv	magyar	vonatkozása	miatt	úgy	gondolta,	hogy	
az	engem	érdekelni	fog.	Útban	hazafelé	beleolvastam,	otthon	betettem	az	elolvasandó	könyvek	közé,	
majd	megfeledkeztem	róla.		A	szerző	Leonard	J.	Friedman1,	aki	e	könyvben	foglalta	össze	azt	a	
kutatást,	amely	beszámolt	száz	házasságról,	amelyben	nem	jött	létre	genitális	szexualitás.	A	munka	
arra	irányult,	hogy	feltárja	okát	az	úgynevezett	„beteljesületlen	házasságoknak”.	A	hároméves	
tevékenység	a	„Family	Planning	Association”	(FPA)	támogatásával	1956-ban	indult,	és	három	éven	át	
folyt,	tíz	nőgyógyász	orvos	(döntő	többségében	orvosnő)	száz	kliensének	esetét	csoportanalízis	
formájában	beszélte	meg.	A	csoport	Bálint	Mihály	vezetésével	három	éven	át	dolgozott,	és	a	munka	
lezárása	után	felkérték	Dr.	Friedmannt	a	dokumentált	esetek	írásos	összefoglalására.	Habár	a	könyv	
(eredetileg	kézirat,	a	Tavistock	intézet	kiadásában)	Dr.	Friedmann	neve	alatt	jelent	meg,	de	az	irodalom	
áttekintésén,	valamint	a	csoportülések	jegyzőkönyveinek	leírásától	eltekintve	minden	egyéb,	így	az	
ülések	értelmezése	is,	Bálint	Mihály	munkája.	
		 Most	elolvastam	a	könyvet,	és	úgy	gondoltam,	hogy	az	mások	számára	is	érdekes	lehet.	Mivel	
a	családorvosok	számára	szerkesztett	sorozat	részeként	megjelent	könyv	ma	már	nehezen	
hozzáférhető.	Igyekszem	tehát	a	szokott	könyvismertetésnél	nagyobb	terjedelemben	referálni	a	155	
oldalas,	rendkívül	apró	szedéssel	készült	könyvet,	amely	elsősorban	kordokumentumként	érdekes.	A	
kutatás,	amelynek	leírását	és	eredményét	Dr.	Friedman	közli,	már	nem	felel	meg	a	mai	elvárásoknak,	
annak	ellenére,	hogy	az	adatok	feldolgozásához	statisztikai	próbákat	alkalmaztak,	és	számítógépet	
használtak.	Akad	azonban	néhány	gondolat,	amely	a	mai	olvasó	számára	is	fontos,	valamennyi	Bálint	
Mihály	gondolata.		
	 A	kutatás	gondolata	azért	vetődött	fel,	mert	a	FPA	tudomására	jutott,	hogy	a	nőgyógyászokat	
egyre	gyakrabban	keresték	meg	nők,	akiknek	házassága	„nem	teljesedett	be”.	Az	esküvő	óta	több	év	
eltelt,	de	testi	kapcsolat	nem	jött	létre.	Egyesek	–	elsősorban	a	feleségek	–	úgy	érezték,	hogy	bennük	
van	hiba,	csak	ritkán	fordult	elő,	hogy	férjeiket	okolták.	Voltak,	akik	ezt	a	helyzetet	természetesnek	
találták,	de	gyermeket	szerettek	volna,	viszont	nem	voltak	képesek	szexuális	életet	élni.	Mások	
nőgyógyászati	panasszal	jöttek.	A	felkeresett	orvosnők	közül	többen	ismerték	a	Londonban	élő	Bálint	
Mihály	munkásságát,	egyesek	részt	vettek	az	orvosok	számára	vezetett	kiképző	terápiás	csoportjaiban	
is.2		Tapasztalva	a	fenti	problémát,	hozzá	fordultak,	feltételezve,	hogy	a	páciensek	panaszai	mögött	
pszichés	problémák	húzódnak	meg.	
	 Bálint	eredetileg	úgy	gondolta,	hogy	egy	részletes	anamnézis,	és	a	szükséges	felvilágosítást	
követő	két-három	beszélgetés	majd	helyreállítja	a	házaséletet.	Azonban	hamarosan	kiderült,	hogy	
sokkal	több	a	nehézség,	mint	amire	számítani	lehetett.	Nem	pusztán	a	szexualitás	
működésképtelenségéről	volt	szó,	ez	utóbbi	a	már	korábban	felhalmozódó	problémák	következménye	
volt,	az	előbbiek	feldolgozásához	pedig	egy-két	terápiás	ülés	nem	volt	elegendő.	Egyre	biztosabbá	vált,	
hogy	a	nőgyógyászt	felkereső	kliensek	panaszának	nem	csak	szomatikus,	hanem	pszichés	háttere	is	
van,	ezért	módszert	kellett	váltani:	a	nőgyógyászati	vizsgálaton	túl	egyre	inkább	a	pszichés	problémák	
kerültek	az	előtérbe,	emiatt	elemezni	kezdték	a	páciensek	szexuális	szerveihez,	valamint	szexuális	
funkciójához	fűződő	fantáziákat	is.	„Gondolhattunk	volna	arra,	mennyi	kétségbeesés,	harag,	undor,	
szorongás	lapul	a	háttérben,	hogy	a	párkapcsolatban	élő	két	ember	között	a	minimális	őszinteség	
helyét	súlyos	érzelmi	konfliktus	foglalja	el”	–	írta	Bálint,	és	hozzáfűzte,	hogy	az	esetek	megbeszélése	
közben	mindez	a	csoport	munkájában,	az	érzelmek-indulatok	áttételében	is	megfigyelhető	volt.	

																																																													
1	Friedmann	a	Harvard	Egyetem	ösztöndíjas	kutatójaként	vett	rész	a	munkában.		
2	Bálint	ekkor	már	Londonban	élt,	ott	ismerte	meg	későbbi	feleségét,	a	családsegítő	szolgálatnál	dolgozó	Enid	
Eicholtz-ot,	akivel	1951-től	együtt	vezettek	terápiás	kiképző	csoportokat	orvosok	részére.	
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	 Kezdetben	úgy	tervezték,	hogy	a	pár	férfi	tagjának	vizsgálatával	csak	akkor	foglalkoznak,	ha	azt	
a	két	fél	valamelyike	kéri.	A	vizsgálatra	jelentkező	nők	többsége	ugyanis	azt	gondolta,	hogy	párjuk	
szexualitásával	nincsen	probléma,	maguk	az	orvosok	is	csak	egy	idő	után	figyeltek	fel	arra,	hogy	e	
feltételezést	részben	a	páciensnők	szexuális	ismeretének	hiánya,	részben	a	probléma	elhárítása	
okozza.	Feltűnt	továbbá,	ahogyan	a	feleségek	férjeiket	jellemezték:	sokszor	hangzott	el,	hogy	„az	én	
férjem	nagyon	jó	ember,	nem	kínoz,	inkább	megértő,	gondoskodó	természetű	férfi”.	A	dicsérő	
szavakon	túl	aztán	kiderült,	hogy	a	férj	nagyon	tapintatos,	szelíd	és	gyengéd,	de	nem	„vállalkozó	
szellemű”	férfi,	akinek	szintén	lehettek	szexuális	problémái.	
	 A	„beteljesületlen	házasság”	panaszával	jelentkező	nők	csoportja	heterogén	volt,	a	panaszok	
hátterében	a	szomatikus	és	a	pszichés	problémák	egyaránt	jelen	voltak.	Többen	fixálódtak	a	szülőkhöz,	
apjukhoz	vagy	anyjukhoz.	Az	anamnézisekből	kiderült,	hogy	szexuális	felvilágosítást	feltűnően	kevesen	
kaptak,	sokan	nem	ismerték	saját	testük	felépítését,	másodlagos,	vagy	elsődleges	nemi	szervükről	nem	
rendelkeztek	információval.	A	szexualitást	rossznak,	bűnösnek	tartották,	a	gyermek	világrajöveteléről	
csak	zavaros	fantáziájuk	volt.	Szinte	hihetetlennek	tűnik,	hogy	egy	több	éve	házasságban	élő	nő	
annyira	ne	ismerje	saját	testének	anatómiáját,	hogy	azt	gondolja:	a	vagina	a	húgycső	szinonimája.3	
Azonban	a	múlt	század	első	harmadában	élő	angol	családokban	gyakori	volt	az	a	hozzáállás,	hogy	a	
gyerekkel	a	szexualitásról	nem	kell	beszélni.	
	 A	könyv	első	részében	áttekintést	kapunk	a	„beteljesületlen	házasság”	témájával	foglalkozó	
korábbi	publikációkról.	Mivel	a	megjelent	munkák	leíró-jellegűek	voltak,	többségük	nem	foglalkozott	a	
panaszok	mögött	megbúvó	pszichés	problémával,	úgy	tűnik,	hogy	az	orvosok	többsége	a	
tapasztaltakkal	nem	tudott	mit	kezdeni.	Bár	voltak,	akik	feltételezték	a	pszichés	tényezők	szerepét,	de	
úgy	gondolták,	hogy	azok	kezelése	nem	a	nőgyógyász	feladata.	Mayer	korai	közleménye	elsőként	
említi	meg	a	férj	bevonásának	fontosságát	a	panaszok	kezelésébe	és	rámutat,	hogy	az	őt	felkereső	
pároknál	az	esetek	nagy	részében	a	férj	bátortalan,	szégyenlős,	tapasztalatlan,	esetenként	„relatív	
impotenciával”	küzdő	férfi	volt.	Mayer	feltételezte,	hogy	a	nő	tudattalanul	olyan	férfit	választott,	akiről	
úgy	gondolta,	hogy	gyengéd,	így	majd	nem	okoz	neki	fájdalmat.	
	 1957-ben,	Bálint	új	korszakot	nyitó	könyvével	egy	időben	jelenik	meg	Jeffcoate	könyve,	
amelyben	a	szerző	már	komoly	szerepet	tulajdonít	a	panaszok	hátterében	megbúvó,	illetve	a	
panaszokat	kiváltó	pszichológiai	tényezőknek.	Véleménye	szerint	a	panaszok	oka	viszonylag	könnyen	
felismerhető:	a	gyermek,	ill.	a	kamaszkorban	elmaradt	felvilágosítás,	hamis	elképzelés	a	szexualitásról,	
az	első	koitusz	fájdalmas	élménye	(esetleg	szexuális	erőszak),	szorongás	a	terhességtől,	averzió	a	
fogamzásgátló	eszközök	iránt	és	azok	használatának	elutasítása.	Tapasztalata	szerint	az	ilyen	panasszal	
jelentkező	kliensek	gyakran	küzdenek	szorongással,	bűntudattal,	a	férfiak	iránti	bizalom	hiányával	és	a	
fentiekre	irányuló	kérdésekre	kerülik	a	válaszadást.	A	kliensek	gyakran	elutasítanak	mindennemű	
alkalmazkodást,	személyiségstruktúrájuk	rigid,	és	az	idő	múlásával	egyre	keményebb	ellenállást	
tanúsítanak.	Kiemeli	továbbá,	hogy	a	panasz	mindkét	házastársat	egyaránt	kínozza,	a	nő	gyakran	arra	
hivatkozik,	hogy	férje	pénisze	túl	nagy,	ez	azonban	csupán	fantázia,	mert	mind	a	vagina,	mind	annak	
nyílása	alkalmazkodásra	képes.	Számos	páciens	csak	diffúz	fájdalmakról	számolt	be,	a	szexualitás	nem	
hozta	szóba,	arra	külön	kellett	rákérdezni.		 	
	 A	„beteljesületlen	házasság”	problémája	még	hosszú	ideig	nem	keltette	fel	az	orvosok	
figyelmét,	ha	mégis,	úgy	periferikus	jelenségként	értelmezték.	Így	Kinsey	(1953)	egy	kutatási	
beszámolójában	a	problémát	ritka	jelenségnek	nevezi,	véleménye	szerint	az	csak	olyan	nőknél	fordul	
elő,	akik	„konvencionális	okokból”	homoszexuális	férfival	kötöttek	házasságot.	Friedman	ezt	a	
véleményt	a	probléma	elhárításaként	értelmezi.	
	 A	múlt	század	ötvenes	éveitől	kezdve	már	gyakrabban	olvashatók	a	beteljesületlen	házassággal	
kapcsolatos	közlemények,	amelyekben	fokozatosan	előtérbe	került	a	pszichológiai	segítség	fontossága,	
valamint	a	környezeti	tényezők	szerepe.	Michel-Wolfrom	Franciaországban	praktizáló	nőgyógyász	
leírta,	hogy	az	őt	felkereső	pácienseknél	a	klasszikus	protokollon	túl	hangsúlyozottan	fontos	volt	a	
pszichés	tényezők	feltárása.	Miután	kliensei	kizárólag	testi	tünetekről	panaszkodtak,	és	csakis	

																																																													
3	Lux	Elvira	pszichológus,	aki	a	2.	sz.	Nőgyógyászati	Klinikán	dolgozott,	több	könyvében	és	utolsó	rádióinterjújában				
szóvá	tette,	hogy	hasonló	jelenségek	az	ő	praxisában	is	előfordultak.	
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szomatikus	értelemben	tartották	magukat	betegnek,	panaszukkal	pszichiátert	bizonyára	nem	kerestek	
volna	fel.	A	hozzá	forduló	nők	többsége	az	átlagosnál	magasabb	iskolázottsággal	rendelkezett,	csak	
ketten	voltak	aluliskolázottak,	ők	elzárkóztak	a	pszichoterápiás	segítség	elől.	Paciensei	karakterét	
jellemezve	az	orvosnő	megemlíti,	hogy	néhányuknál	megfigyelhető	volt	a	maszkulin	megnyilvánulás,	a	
törekvés	és	a	becsvágy,	másoknál	ugyanakkor	az	infantilis	viselkedés:	képtelenek	voltak	a	szülőkről	
leválva	önálló	életet	élni.	Az	apák	között	sok	volt	a	domináns	ember,	aki	mindvégig	uralta	leányát,	és	
féltékeny	volt	rá.4		A	könyv	számos	táblázatban	mutatja	be	a	kutatás	eredményeit,	ezek	közlésétől	
eltekintek,	de	a	teljesség	igénye	nélkül	felsorolok	néhányat	a	változók	közül:	
	

• Életkori	adatok	
• Motiváció	(pl.	gyermek,	a	testi	kapcsolat	iránti	vágy	stb.)	
• Az	eredményes	kezelés	

o a	jelentkezés	időpontjában	fennálló	tünetek	diagnózisának	függvényében	
o a	jelentkezés	időpontjában	fennálló	tünetek	perzisztenciájának	függvényében	
o a	menyasszony	életkorának	függvényében	
o a	férj	potenciájának	függvényében	
o a	fogantatás	utáni	rendszeres	szexuális	kapcsolat	függvényében	

• Az	eredményes	pszichés,	szomatikus,	valamint	a	kombinált	kezelés	aránya	
• A	pszichés,	szomatikus	és	a	kombinált	kezelés	eredményességéhez	szükséges	ülések	száma,	stb.		

Végül,	csupán	tájékoztatás	céljából	egy	összefoglaló	táblázat	a	sok	közül:	
	

A	KEZELÉSEK	EREDMÉNYE	(ÖSSZEFOGLALÁS)	
	Eredménytelen	 	 																																																											17	

																																											A	kezelést	megszakította,	ismeretlen																																						12	
																																											Rendszeres	szexuális	aktus	orgazmussal																																	20	

Rendszeres	szexuális	aktus,	alkalmanként	orgazmussal							36	
Rendszeres	szexuális	aktus,	maradandó	frigiditás	mellett					5	
A	közösülés	elviselése5																																																															10	
Összesen																																																																																						100	

	
	 A	száz	feldolgozott	eset	alapján	–	elsősorban	a	jelentkezéskor,	valamint	a	kezelés	során	felvett	
anamnézis	(továbbá	exploráció	és	heteroanamnézis)	adatai	között	ismétlődéseket	lehetett	megfigyelni,	
amelyek	többé-kevésbé	hozzájárultak	a	„beteljesületlen	házasság”	létrejöttéhez.	Az	ismétlődések	egy-egy	
páciensre	jellemző	olyan	kognitív	vagy/és	emocionális	konfliktus	formájában	voltak	tapasztalhatók,	amelyek	
lehetővé	tették	a	páciensek	csoportba	sorolását.	Három	nagyobb	csoportot	sikerült	megkülönböztetni,	
mindhárom	csoportot	egy-egy	címkével	nevesítettek:	(1)	A	fantázia-realitás	közötti	konfliktus,	címkéje:	„Az	
életre	csókolt	Csipkerózsikák	csoportja”	(2)	A	szeretet-gyűlölet	közötti	konfliktus,	címkéje:	A	„Brunhildák	
csoportja”,	(3)	Az	anyaszerep-szexualitás	közötti	konfliktus:	„A	méhkirálynők	csoportja”.	Példaként	álljon	itt	
egy-egy,	a	csoportokra	jellemző	eset,	amelyet	rövidítve	mutatok	be.	
	
	
	
	

																																																													
	 4	Friedmann	hivatkozik	egy	közkórház	nőgyógyászati	osztályán	dolgozó	pszichoanalitikus,	Hilde	Abraham	
közleményére,	amelyben	beszámol	egy	39	éves	feleségről,	aki	tízéves	házassága	alatt	vaginizmus	miatt	nem	élt	
szexuális	életet.	A	páciens	anyja	belehalt	a	szülésbe,	kislánya	hároméves	volt,	amikor	apja	újra	nősült.	A	
mostohaanya	kegyetlen	volt,	és	embertelenül	bánt	vele.	Kamaszkorában	tudta	meg,	hogy	anyja	milyen	
körülmények	között	hunyt	el,	ettől	kezdve	arról	fantáziált,	hogy	ő	kicsi,	jelentéktelen	és	nem	kell	senkinek	sem.	
Férjhezmenetele	után	a	fantáziák	kibővültek	azzal,	hogy	szexuális	együttlétre	ő	nem	alkalmas.	
15	Ehhez	a	csoporthoz	tartozó	feleségek	nem	tartották	a	házasság	természetes	velejárójának	a	szexuális	életet.	
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A	fantázia	és	a	realitás	konfliktusa:	„Csókkal	ébresztett	Csipkerózsika”	
Dr.X.	páciense:	Mrs.A.	esete	
	 33	éves	élénk,	de	könnyen	zavarba	hozható	(elpiruló)	asszony.	Panasza:	nyolcévi	házasság	után	
gyermektelen.	A	háziorvos	irányította	Dr.X-hez,	javasolva	a	nőgyógyászati	kivizsgálást.	Részletek	az	
anamnézisből:	

	 „Két	éven	át	sikertelenül	próbálkoztunk,	úgy	éreztem,	hogy	a	’bejáratomnál’	egy	bőrlebeny	
elzárja	az	utat,	azt	kellene	eltávolítani,	a	háziorvos	megvizsgált,	de	közölte,	hogy	nincs	ott	semmilyen	
lebeny.”	Mensesét	minden	alkalommal	erős	fájdalom	kísérte,	háromszor	kezelték	(uterus	nyújtás,	
küret),	ennek	ellenére	azt	hitte,	hogy	hymene	érintetlen.	Anyja	nem	világosította	fel,	első	
menstruációját	traumaként	élte	át,	18	évesen	még	azt	hitte,	hogy	a	gyermek	a	köldökön	át	jön	világra.	
19	éves	volt,	amikor	hazafelé	a	vonaton	egyedül	ült	a	fülkében,	egy	férfi	bejött,	leült	vele	szemben	és	
„elővette	azt	a	dolgot”	–	ettől	borzasztóan	megrémült,	„mert	az	a	dolog	rettenetes	nagy	volt”.	Anyja	
minden,	a	szexualitáshoz	fűződő	témát	negligált,	„talán	én	magam	sem	akartam	erről	tudni”	–	ezt	a	
mondatot	Dr.X.	némi	belátásként	értelmezte.	
	 Férje	nála	két	évvel	fiatalabb,	gyermekkoruk	óta	ismerik	egymást,	együtt	nőttek	fel,	„ő	egy	
csodálatos	ember”	–	mondja.	Havonta	kétszer	próbáltak	házaséletet	élni,	a	férfinek	hol	erekciós	
problémája,	hol	korai	magömlése	volt.	A	páciens	klitoriszának	ingerlése	révén	orgazmust	élt	át,	de	a	
behatolás	annyira	fájdalmas	volt,	hogy	sikoltania	kellett,	ilyenkor	férje	tekintettel	volt	reá,	és	nem	
kísérletezett	tovább.	A	férfi	szintén	volt	orvosnál,	hogy	segítséget	kérjen.	Házasságát	megelőzően	a	
páciens	szerelmes	volt	egy	nála	lényegesen	idősebb	férfiba,	akit	munkahelyén	ismert	meg,	de	a	férfi	
nem	vett	tudomást	róla	–	„de	ő	bizonyára	nem	lett	volna	olyan	jó	ember,	mint	a	férjem”.	Dr.X.	ezt	úgy	
értelmezte,	mintha	kliense	e	mondattal	önmagát	igyekezett	volna	meggyőzni.	Apja	mindig	többet	
követel	tőle,	mint	amit	teljesíteni	tudott	–	„emiatt	sokszor	okoztam	csalódást	neki”.	Folyamatosan	
rivalizált	két	„nagyon	okos”	bátyjával.	Munkahelyén	szorong,	fél,	hogy	nem	lesz	képes	munkáját	ellátni.	
Néha	arra	gondol,	hogy	férje	problémájának	is	ő	az	okozója.	
	 Az	orvostól	alapos	kivizsgálást	kért,	de	fellépő	vaginizmusa	akadályozta	a	vizsgálatot,	ezért	
Dr.X.	elmagyarázta	páciensének,	hogyan	lazítson,	így	végül	a	vizsgálat	elvégezhető	volt.	Az	ezt	követő	
beszélgetésben	az	orvosnő	szóvá	tette	páciensének	az	elvárások	iránti	túlzott	teljesítmény-kényszerét,	
óvatosan	utalt	követelődző	apjára,	azt	összefüggésbe	hozva	a	jelenlegi	munkahelyi	elvárásról	
mondottakkal.	Végül	megpróbálkozott	egy	értelmezéssel,	és	szinte	mellékesen	megjegyezte:	„a	
vizsgálat	elején	engem	épp	úgy	nem	engedett	behatolni,	mint	a	férjét”.	Erre	Mrs.A.	azt	válaszolta:	
„talán	azért	nem	megy	a	szex,	mert	a	munkából	fáradtan	hazatérve	nem	is	vágyok	rá.	Majd	kis	szünet	
után	kérdőleg	hozzáfűzte:	„Talán	jobb	lenne,	ha	munkahelyemen	felmondanék,	és	abbahagynám	a	
munkát.”.	Ezen	a	ponton	Dr.X.	lezárta	a	párbeszédet:	„Most	már	eleget	mentegetődzött,	inkább	vallja	
be	önmagának,	miért	vonakodik	a	szexuális	élettől?”	Két	héttel	később	Mrs.A.	izgatottan	jelentkezett	
és	elmondta,	hogy	végre	sikerült	egy	„igazi”	koituszt	létrehozni,	sajnos	a	következő	próbálkozásnál	
férjének	elmúlt	az	erekciója.		
	 Bálint	szerint	az	eset	egy	tipikus	„Csipkerózsika-szindróma”,	így	a	Grimm-testvérek	által	megírt	
mese	lett	a	megbeszélés	kiinduló	pontja.	Következzék	röviden	a	mese	lényege:	
	
	 A	királyi	párnak	hosszú	gyermektelenség	után	végre	kislánya	született.	A	keresztelőre	meghívták	az	
összes	tündért,	ők	pedig	az	újszülöttnek	ajándékul	hozták	a	fontos	női	privilégiumokat.	De	egy	irigy	és	gonosz	
tündér	megátkozta	a	kis	Aurora	hercegnőt:	még	mielőtt	nagykorúvá	válna,	ujját	mérgezett	tű	fogja	megszúrni,	és	
a	fiatal	lány	életét	veszíti.	A	hercegnő	édesapja	három	jó	tündértől	is	próbált	segítséget	kérni,	ám	egyikük	
varázsereje	sem	volt	elég	az	átok	megtöréséhez,	azon	csak	enyhíteni	tudtak:	a	mérgezett	tűszúrás	után	Auróra	
hercegnő	nem	hal	meg,	de	hosszú	álomba	szenderül,	melyből	csakis	egy	fiatal	herceg	szerelmes	csókja	tudja	őt	
felébreszteni.	
	 A	király	eltávolíttatott	a	kastélyból	minden	hegyes	és	éles	eszközt,	majd	halálbüntetés	terhe	mellett	még	
azt	is	megtiltotta,	hogy	a	házban	szövőszéket	használjanak.	Tizenhat	évvel	később	történt,	hogy	a	királyi	pár	
látogatóba	utazott	egy	távoli	kastélyba,	Auróra	pedig	otthon	maradt	és	unatkozott.	Elsétált	a	faluba,	benézett	
egy	házba,	ahol	egy	idős	asszony	szövőszékén	kendőt	készített	unokájának.	Ő	semmit	sem	tudott	az	
előzményekről,	ezért	megengedte	a	hercegnőnek,	hogy	kipróbálhassa	a	szövőszéket.	Ekkor	beteljesült	az	átok:	a	
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hercegnő	megszúrta	a	kezét,	és	mély	álomba	zuhant.	Hazatérve	a	szülők	rátaláltak	Aurórára,	felvitték	a	
kastélyba,	befektették	ágyába,	elhívták	a	jó	tündért,	akitől	segítséget	kértek.	A	jó	tündér	varázspálcájával	
megkopogtatta	valamennyi	szoba	ajtaját,	majd	a	királyi	párral	együtt	a	kapun	kilépve	annak	zárját	is	
megérintette.	Abban	a	pillanatban	valamennyi,	a	kastélyban	tartózkodó	élőlény	mély	álomba	zuhant,	és	az	
épületet	percek	alatt	benőtte	egy	rózsabokor.	
	 Eltelt	száz	év,	és	egy	távoli	országban	élő	fiatal	herceg	vadászat	közben	meglátta	a	hatalmas	
csipkebokrot,	kíváncsi	lett,	hogy	mi	van	mögötte,	és	kardjával	utat	akart	vágni	magának.	Amint	az	első	csapást	
megtette,	a	bokor	szétnyílt	előtte,	és	ahogy	belépett,	mögötte	a	bokor	összecsukódott.	A	herceg	felment	a	
lépcsőn,	megpillantotta	a	mélyen	alvó	gyönyörű	Aurórát,	lehajolt	hozzá	és	megcsókolta.	A	hercegnő	azonnal	
felébredt,	első	pillantásra	egymásba	szerettek,	és	boldogan	éltek,	míg	meg	nem	haltak.	
	
	 Mrs.A.	esetének	értelmezésében	Bálint	a	mesében	szereplő	jó	és	gonosz	tündér	a	jó	és	a	rossz	
anya	reprezentánsa.	A	veszedelmes	szúró	tárgytól	való	félelem	szimbolizálja	azt	a	félelmet,	amely	az	
anyában	tudattalanul	meghúzódik,	ezért	azt	nem	képes	megbeszélni	a	lányával,	Mrs.A.-val,	
„Csipkerózsikával”:	„Félek	és	téged	is	féltelek	a	hegyes	tárgyaktól”.	Ezzel	azonban	felkelti	lánya	
kíváncsiságát:	vajon	miért	kell	eltávolítani	minden	hegyes	és	szúrós	tárgyat	a	kastélyból?	Mivel	Auróra	
nem	ismeri	az	anyai	aggodalom	okát,	elfogadja	az	anyai	intelmet,	de	a	túlzott	védelem	ellenére	mégis	
megszúrja	az	ujját,	és	az	áthatolhatatlan	rózsabokrokkal	védett	kastélyban	hosszú	álomba	merül.	Bálint	
értelmezésében	az	alvás:	passzív	rezisztencia,	a	tudattalanban	működő	anyai	intelem	metaforája,	a	
herceg	pedig	–	aki	kardjával	utat	vág	magának,	és	megcsókolja	a	hercegnőt	–	az	anyai	félelem	és	
intelem	feloldása.		Vajon	miről	álmodhatott	száz	éven	át	Aurora?	–	kérdi	Bálint	–	talán	egy	olyan	
emberről	álmodozgatott,	aki	elég	erős	ahhoz,	hogy	áthatoljon	az	áthatolhatatlan	bokrokon,	és	aki	
végre	felébreszti	(felrázza)	álmából?	
	 Az	ezt	követő	vita	közlése	meghaladja	a	jelenlegi	terjedelmet,	de	illusztrációként	bemutatok	
egy	rövidített	részletet	Mrs.A.	esetének	megbeszéléséből:	
		

	 Kérdés	Bálinthoz:	miért	nem	válaszolt	Dr.X.	a	páciens	kérdésére?		
	 Válasz:	Ha	Dr.X.	válaszol	Mrs.A.	kérdésére,	miszerint	azért	nem	megy	a	szex,	mert	fáradtan	érkezik	haza,	
és	talán	munkahelyén	valóban	fel	kellene	mondani,	ezzel	megfosztotta	volna	páciensét	attól	a	felelősségtől,	
amivel	az	önmagának	és	életvitelének	alakításával	tartozik.	Ezért	felesleges	a	kérdésre	válaszolni.	

Kérdés	Dr.X.-hez:	Mrs.A.	kérdésével	nem	azt	akarta-e	megmutatni	az	orvosnőnek,	hogy	ő	milyen	rendes,	
hogy	mennyire	engedelmeskedne	Dr.X.	útmutatásának?		

	 Válasz:	Természetesen.	A	válasz	annyit	jelentett	volna:	Teljesítetted	a	feladatot,	megdicsérlek.	
	 Bálint	értelmezése:	Mrs.A.	úgy	viszonyult	Dr.X.-hez,	mintha	az	egy	megértő	anya	volna,	aki	nem	eltiltja	

őt	a	szexuális	élettől,	hanem	segít	annak	megvalósításában.	
	 Dr.X.	megjegyzése:	A	férj	két	évvel	fiatalabb,	megértő	és	kedves	viselkedését	a	feleség	megerősíti.	Talán	

a	férfi	nem	is	képes	feleségét	szexuálisan	birtokba	venni.	
	 Kérdés	Bálinthoz:	Nem	lenne	szükséges	a	férjet	is	bevonni	a	terápiába?		

Bálint	válasza:	úgy	gondoljuk,	hogy	ez	mindaddig	nem	szükséges,	amíg	a	feleség	képes	elfogadni	Dr.X.	
pszichológiai	segítségét.	A	férj	bevonása	akkor	nem	szükséges,	ha	a	feleség	változni	akart.	Ez	érthetetlennek	
tűnhet	mindaddig,	amíg	nem	fogadjuk	el,	hogy	egy	nő	mennyire	képes	befolyásolni,	sőt	uralni	a	férfi	szexuális	
viselkedését.	Ha	a	feleség	megengedi,	hogy	férje	(az	általa	megengedett	mértékben)	agresszív	legyen,	esetleg	azt	
még	élvezi	is,	ez	a	férfin	minden	pszichoterápiánál	többet	segít.	Az	impotencia	kezelése	rendkívül	bonyolult	és	
hosszadalmas,	míg	a	feleség	rövid	idő	alatt	képes	pozitív	eredmény	elérni.	Jelen	esetben	a	gyermekkorában	
megélt,	és	reá	tudattalanul	befolyást	gyakorló	anyai	viselkedés	hatására	Mrs.A.	impotenssé	tette	férjét,	aki	
szelíden	engedelmeskedett.	Mrs.A.	szeretett	volna	kiprovokálni	férjéből	egy	rámenős,	esetleg	agresszív	
viselkedést,	ez	azonban	nem	sikerült,	bekövetkező	vaginizmus	pedig	mindkettőjüknél	eredménytelenséget	idézett	
elő.	Az	a	férfi,	aki	a	nő	tudattalan	vágyát	nem	ismeri	fel,	és	–	természetesen	nem	durván,	de	„erőszakoskodik”,	–	
piedesztálra	emelkedik,	ugyanakkor	az	a	férfi,	aki	tapintatos,	nem	szeretne	a	nőnek	fájdalmat	okozni	és	szelíden	
engedelmeskedik,	a	piedesztálról	letaszításra	kerül.	

	 Dr.	Z.	megjegyzése:	A	páciens	fantáziája	a	„bejáratnál	lévő	bőrlebenyről”	–	amiről	első	megjelenésekor	
tett	említést	–	eszembe	juttatja	az	iskolás	lányoknak	tartott	felvilágosító	előadásomon	kapott	kérdéseket:	
néhányan	azt	gondolták,	hogy	több	hymenük	is	van.		
															Bálint	válasza:	Fokozatosan	oda	jutunk,	hogy	egy	nő	viselkedése	nagy	részben	függ	attól,	hogy	testéről	
milyen	fantáziákkal	rendelkezik.	És	még	valami:	amíg	Mrs.A.	ragaszkodik	ahhoz	az	elképzeléséhez,	hogy	ő	
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mindenre	alkalmatlan,	addig	nem	lesz	képes	arra,	hogy	engedélyezze	férjének	a	szexualitást.	Feltételezhető,	hogy	
ez	összefügg	az	apjával	kialakult	kapcsolattal,	az	azzal	kapcsolatos	emlékekkel,	fantáziákkal.	Haragszik	apjára,	
mert	annak	teljesíthetetlen	elvárásai	voltak.	Ha	az	életben	sikerei	lennének,	úgy	akkor	apjának	nem	lehetett	
igaza,	és	elvárásával	becsapta	őt.	Mivel	az	apai	elvárás	számára	parancs	volt,	ilyen	gondolat	fel	sem	merülhetett,	
de	tudattalanul	máig	is	azt	kívánja,	hogy	az	igazságtalan	apai	elvárásokat	megcáfolhassa.		

	
	 A	továbbiakban	több	hozzászóló	elmondta,	hogy	ismernek	férjes	asszonyokat,	akik	házaséletük	
konfliktusát	elfojtják,	az	ezzel	kapcsolatos	szorongásukról	nem	vesznek	tudomást.	Életük	
Csipkerózsika-szerű	mély	alvásban	telik	el,	gyermeki	fantáziájukat	(szexuális	tiltás	és	a	szexualitás	iránti	
kíváncsiság)	újra	álmodják,	de	közben	titokban	arra	várnak,	hogy	jöjjön	már	végre	valaki,	például	egy	
fiatal	herceg,	és	egy	csókkal	ébressze	fel	őket	beteljesületlen	álmukból.	Bálint	értelmezésében	a	
beteljesületlen	házasságban	élő	nők	egy	része	azért	nem	képes	házaséletet	élni,	mert	felnőtt	koruk	
ellenére	szexuális	ismeretük	gyermeki	szinten	fixálódott,	hiányos.	Azt	fantáziálják,	hogy	vaginájuk	szűk,	
hogy	a	férfiak	pénisze	hatalmas,	a	behatolás	fájdalmas,	sebet	ejt,	ez	ellen	pedig	védekezni	kell.	Mrs.A.	
esetében	ez	a	tudattalan	félelem	lehetett	vaginizmusának	is	egyik	előidézője.		
	
A	szeretet	és	az	agresszió	konfliktusa:	„A	megzabolázott	Brunhilda”	
Dr.Y.	páciense:	Mrs.B.	esete:	
	 A	33	éves	kliens	nála	két	évvel	fiatalabb	férjével	érkezett.	Korábban	több	orvost	is	felkeresek,	
habár	külön-külön.	Tíz	éve	házasok,	az	első	években	nem	akartak	gyereket,	ezzel	magyarázták,	hogy	
nem	éltek	házaséletet.	Mrs.B.	elmondta,	hogy	anyja	viktoriánus	mentalitású	asszony,	aki	szexualitásról	
soha	nem	beszélt,	és	amikor	lánya	menstruálni	kezdett,	kérdésére	csak	annyit	válaszolt,	hogy	az	
olyasmi,	amivel	a	nőknek	meg	kell	barátkozniuk.	Ezért	könyvekből	informálódott,	menyasszonyként	
pedig	megbeszélte	vőlegényével	az	olvasottakat.	Bízott	abban,	hogy	eleget	tud,	de	azért	az	esküvő	
előtt	felkereste	a	kerületi	tanácsadót,	remélve,	hogy	az	ott	hallottak	megelőzik	az	esetleges	
nehézségeket.	Beszámolt	gyermekkoráról	és	elmondta,	hogy	„egyetlenke”	volt,	anyja	volt	a	családfő,	
apját	pedig	szelíd,	gyengéd,	és	„mókás”	emberként	jellemezte.	Szülei	házasságát	harmonikusnak	látta,	
habár	anyja	számára	minden,	ami	a	szexről	szólt,	disznóság	volt	és	mocskosnak	számított.	
Rendszeresen	figyelte	lánya	kezét,	gyakran	rászól:	„ne	nyúlj	oda”	vagy	„vidd	el	a	kezedet	onnan!”		
	 Ezt	követően	a	férj	vette	át	a	szót	és	elmondta,	hogy	14	éves	volt,	amikor	szülei	elváltak,	a	
válás	után	anyja	sokszor	mondogatta,	„nehogy	te	is	olyan	csúnyán	viselkedjél	a	nőkkel,	mint	ahogyan	
azt	apád	tette	énvelem”.	Ezt	máig	sem	tudta	elfelejteni,	hozzáfűzve,	hogy	talán	éppen	azért	van	
feleségének	szexuális	nehézsége,	mert	ő	nem	eléggé	tapintatos.	Házasságuk	első	éveiben	felesége	félt	
a	terhességtől,	ezért	kölcsönös	maszturbációval	elégítették	ki	egymást.	A	feleség	itt	közbeszólt:	
„intellektuálisan	oldottuk	meg	a	testi	dolgokat.”	Dr.Y.	erre	rákérdezett,	hogy	fél-e	a	terhességtől,	azt	
mondta:	„persze,	hát	ki	nem	fél	attól?”	–	majd	egy	újabb	kérdésre,	hogy	érez-e	fájdalmat	közösüléskor,	
igennel	válaszolt,	és	a	jelenlévő	férj	előtt,	hangjában	szemrehányással	a	következőt	fűzte	hozzá:	
„persze,	a	behatoláskor	mindig	fájdalmat	érzek!”	Kis	szünet	után,	a	szemrehányást	tompító	szándékú,	
már-már	dicséretnek	hangzó	megjegyzéssel	folytatta:	„a	férjemnek	erekciója	nagyon	erős,	de	
tanítgattam	őt,	mondhatnám,	megpuhítottam.	Azóta	igazán	jó	férj,	türelmes	és	kedves,	talán	túlzottan	
is	figyelmes”	–	fejezte	be	mondanivalóját,	most	már	enyhe	lenézéssel	hangjában.	A	férj	tiltakozni	
próbált,	de	az	asszony	a	győztes	hangján	replikázott,	állítva,	hogy	gyakran	oda	kell	figyelni	önmagára,	
nehogy	férje	azt	érezze,	hogy	uralkodik	felette.	
	 Miután	a	férj	kiment	a	váróba,	az	orvosnő	meg	akarta	vizsgálni	Mrs.B.-t,	de	ez	a	fellépő	erős	
vaginizmus	miatt	nehézségbe	ütközött.	Az	orvosnő	elmagyarázta,	hogyan	lazítsa	el	magát,	hogyan	
oldhatja	görcsét,	bátorítva	az	asszonyt,	hogy	nyúljon	csak	nyugodtan	„oda”,	és	vizsgálja	meg	önmagát.	
Az	asszony	elfogadta	Dr.Y.	tanácsait,	de	a	következő	konzultációnál	elmondta:	„amikor	önmagamat	
megvizsgáltam,	hallani	véltem	anyám	hangját:	„ne	nyúlj	oda,	vedd	el	a	kezedet!”	–	és	abbahagyta	a	
vizsgálatot.	
	 Az	eset	ismertetésének	végén	Dr.Y.	elmondta:	az	első	találkozás	végén	kellemetlenül	érezte	
magát,	mert	úgy	érezte,	hogy	Mrs.B.-val	nem	volt	képes	olyan	érzelmi	kontaktust	kialakítani,	mint	
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amilyent	a	többi	betegével	sikerülni	szokott.	Hosszan	gondolkodott	a	benne	zajló	történésen,	és	
felfigyelt	a	pácienstől	való	tudattalan	szorongására.	Úgy	érezte:	vereséget	szenvedett,	de	a	jövőt	
illetően	maradt	benne	némi	optimizmus.	Végül	feltételezte,	hogy	Mrs.B.	a	férjében	is	ehhez	hasonló	
ambivalens	érzést	generálhatott.		
	 	 Az	eset	megbeszélésekor	Bálint	megjegyezte,	hogy	Mrs.B.	„tipikus	Brunhilda	eset”.	De	
miért	Brunhilda?	Idézzük	fel	a	Nibelung-sagaból	a	Brunhilda	legendát:6	
	 	
	 Előzmények:	a	rendkívüli	képességekkel	megáldott	Szigfrid	megszerzi	a	Nibelung-kincset,	a	láthatatlanná	
tevő	bűvös	köpenyt,	megöli	a	sárkányt,	megfürdik	a	vérében,	amitől	sebezhetetlenné	válik,	majd	beleszeret	
Krimhildába,	de	hogy	feleségül	vehesse,	meg	kell	szerezni	annak	bátyja,	Gunter	jóváhagyását.		
	 Gunter	megígéri,	hogy	beleegyezik	házasságukba,	ha	cserébe	Szigfrid	segít	neki	megszerezni	Brunhildát,	
Izland	uralkodónőjét.	Ugyanis	aki	ezt	a	gyönyörű,	de	félelmetes	erejű	asszonyt	feleségül	akarja	elnyerni,	annak	
előbb	meg	kell	vele	mérkőzni	gerelyhajításban,	szikladobásban	és	távolugrásban.	Aki	képes	legyőzni	a	nőt,	az	
feleségül	veheti,	de	ha	veszít,	akkor	a	nő	lefejezteti	a	vesztes	férfit.	A	versenyben	mindeddig	Brunhilda	győzött,	
sok	lovag	pedig	elveszítette	a	fejét.	Gunter	szeretné	megszerezni	Brunhildát,	de	nem	bízik	magában,	ezért	kéri	
Szigfridet,	hogy	legyen	segítségére.	 	
	 Gunter	és	kísérete	hatalmas	pompával	bevonul	Brunhilda	udvarába.	Amint	Brunhilda	megpillantja	
Szigfridet,	azonnal	vonzalmat	és	csodálatot	érez	iránta.	Szívesen	megmérkőzne	vele,	és	nem	bánná,	ha	a	viadalon	
alulmaradva	hozzá	feleségül	kellene	menni.	Ám	Szigfrid	Krimhildát	szereti,	őt	akarja	feleségül	venni,	de	segítenie	
kell	Gunternek.	Hogy	elhárítsa	Brunhilda	vonzalmát,	Gunter	vazallusaként	mutatkozik	be,	aki	rangja	miatt	nem	
mérkőzhet	meg	vele.	Gunter	kiáll	a	Brunhildával	való	mérkőzésre,	de	a	láthatatlanná	tévő	köpönyegben	
segítségére	van	Szigfrid:	ő	hajítja	el	a	gerelyt,	ő	dobja	a	sziklát	messzebbre,	mint	Brunhilda,	végül	sokkal	
hosszabbat	ugrik,	mint	a	nő.	Brunhilda	nem	tudva,	hogy	nem	Gunter,	hanem	a	láthatatlan	Szigfrid	múlta	felül	őt,	
Guntert	ismeri	el	győztesként,	és	elfogadja	uránakt.	A	közelgő	nászról	üzenetet	küld	országa	lovagjainak,	akik	
seregestül	érkeznek	az	udvarba.		
	 A	nászlakoma	után	a	pár	visszavonul,	de	Brunhilda	nem	engedi	ágyába	Guntert,	mert,	ha	elveszíti	
szüzességét,	azzal	együtt	elveszíti	rendkívüli	erejét	is.	Ezért	nem	hagyja,	hogy	férje	hozzá	nyúljon,	hanem	a	
közeledő	férfit	gúzsba	köti	és	felakasztja	a	falra.	Csak	reggel	engedi	szabadon,	miután	ígéretét	veszi,	hogy	az	
többé	nem	nyúl	hozzá.	Másnap	Gunter	elpanaszolja	Szigfridnek	a	megaláztatását,	aki	megígéri,	hogy	az	
elkövetkező	éjjel	megszerzi	számára	a	nőt.	Ismét	felveszi	a	láthatatlanná	tevő	köpenyt,	a	sötétben	beoson	
Brunhilda	hálószobájába,	és	befekszik	mellé	az	ágyba.	Brunhilda	nem	adja	magát	könnyen,	de	Szigfrid	kemény	
küzdelemben	megtöri	Brunhilda	ellenállását,	majd	ismét	láthatatlanná	válva	kioson,	és	a	nászágyon	átengedi	a	
helyet	Gunternek.	
	
Mrs.B.	esetének	vitája:	
Miután	Dr.Y.	beszámolt	Mrs.B.	esetéről,	Bálint	―	utalva	az	orvosnő	mondatára,	miszerint	búcsúzáskor	
kellemetlen	érzést	élt	át	―	felhívta	a	jelenlévők	figyelmét	a	következőkre:	Ha	az	interjút	végző	
szakember	a	páciens	közlésének	hatására	felfedez	önmagában	bármilyen	érzelmi	reakciót,	legyen	
óvatos	és	gondolja	át:	mi	zajlik	benne.	Bálint	véleménye	szerint	Dr.Y.	konklúziója	helyes	megállapítás:	
Mrs.B.	hasonló	érzést	generált	az	orvosnőben,	mint	amilyet	férjében	szokott	létrehozni:	a	vereség	
élményét.	A	megbeszélés	során	fókuszba	került	az	a	kedélyes-agresszív	stratégia,	amellyel	Mrs.B.	a	
férjét	szimbolikusan,	és	a	valóságban	is	impotenssé	tette.	A	jelenlévők	egyetértettek	abban,	hogy	az	
asszonyban	mélyen	elfojtva,	de	létezik	a	férfiak	iránti	kasztrációs	vágy.	Bíztatták	Dr.Y.-t,	hogy	
igyekezzen	Mrs.B.-t	mindezzel	szembesíteni.	Véleményük	szerint	az	asszony	kedélyeskedő	
viselkedésével	nemcsak	férjét,	de	az	orvosnőt	is	félrevezette,	állítását,	–	miszerint	ő	figyel	önmagára,	
nehogy	férje	úgy	érezze,	hogy	uralkodni	akar	felette	–	a	jelenlévők	többsége	nem	tekintette	valósnak.	
A	feleség	félrevezette	az	orvosnőt,	aki	szavait	belátásként	értelmezte,	és	megnyugtatta	őt,	hogy	
Mrs.B.-t	kedves	és	jó	szándékú	asszonynak	tartja.		

Valaki	felvetette,	hogy	jogos-e	az	asszony	agresszióját	a	férj	jelenlétének	tulajdonítani?		Bálint	
szerint	ez	az	értelmezés	jogos,	és	hasznos	is	lehetett	volna,	ha	ezt,	akkor	és	ott,	Dr.Y.	tapintatosan	
megemlíti.	Egyrészt	ezzel	bátoríthatta	volna	a	férjet,	aki	évek	óta	tűrte	feleségének	viselkedését,	amit	
																																																													
6	A	legendának	több	tucat	változata	létezik,	ezért	szereplőinek	nevét	magyarosan	írom,	mivel	a	nevek	írása	
ugyancsak	eltér	annak	függvényében,	hogy	német,	skandináv	vagy	angol	nyelvű	idézetről	van	szó.	
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már	természetesnek	talál,	másrészt	a	tárgyszerű	értelmezéssel	konfrontáltatni	lehetett	volna	az	
asszonyt	önmaga	viselkedésével,	sőt	arra	is	lehetőség	adódhatott	volna,	hogy	az	asszony	
fokozottabban	ellenőrizze	férjével	szembeni	destruktív	viselkedését.	
	 Az	eset	megvitatását	Bálint	összefoglalása	zárja,	aki	elmondta,	hogy	praxisában	több	olyan	
feleséget	ismert	meg,	akiknek	fontos	célja	volt,	hogy	mások	–	mindenekelőtt	férjük	–	felett	uralkodni	
tudjanak.	Ha	igyekezetük	sikerrel	járt,	a	szexualitás	elutasítását	fegyverként	használják	férjük	ellen.	
Gyakran	volt	megfigyelhető,	hogy	ezzel	a	viselkedéssel	csak	azt	ismételték,	amit	szüleik	házasságában	
észleltek.	
	
Az	anyaszerep	és	a	szexualitás	konfliktusa:	„A	méhkirálynő”:	
Dr.	J.	páciense,	Mrs.C.	esete:	
	 Mrs.C.	azzal	érkezett,	hogy	szeretnének	egy	második	gyereket,	de	a	házasságuk	soha	nem	
teljesedett	be.	Dr.J.	meglepetését	látva	elmondta,	hogy	az	első	gyermeke	„önmegtermékenyítés”	
(partenogenezis)	révén	született.	Problematikus	szexualitása	miatt	elment	a	házassági	tanácsadóba,	
ahol	az	orvos	megvizsgálta,	a	hyment	sértetlennek	találta,	de	a	szexuális	problémával	nem	
foglalkozott,	hanem	javasolta,	hogy	szüljön	előbb	egy	gyereket,	utána	majd	rendbe	jön	a	házassága.	
Adott	egy	fecskendőt,	azzal	kellett	a	spermát	a	vaginába	fecskendezni.	Sokáig	eredménytelenül	
próbálkoztak,	végül	az	asszony	hallott	egy	orvosnőről,	aki	hasonló	esetekkel	foglalkozott,	elment	hozzá	
férje	spermájával,	amit	az	orvosnő	egy	megfelelő	készülékkel	a	megfelelő	helyre	juttatott,	és	már	az	
első	próbálkozás	sikerrel	járt.		
	 Az,	hogy	házassága	nem	teljes,	nem	nyugtalanította.	„Tudom,	hogy	egészséges	vagyok,	hiszen	
van	már	egy	gyerekem,”	majd	megmutatta	18	hónapos	lányának	fényképét,	akit	nem	szoptatott,	mert	
a	puszta	gondolat	is	visszataszító	volt	számára.	Férjéről	nem	beszélt,	az	orvosnő	kérdésére	azonban	
elmondta,	hogy	a	párja	11	évvel	idősebb,	szexuálisan	potens,	és	azért	nem	élnek	házaséletet,	mert	ő	
képtelen	ellazulni.	Tudja,	hogy	mindennek	egyedül	ő	az	oka,	bizonyára	valamilyen	lelki	probléma	lehet	
a	háttérben,	és	ezzel	kapcsolatban	elmondott	egy	homályos	emléket,	amikor	hétévesen	egy	mostoha-
nagybácsi	„valami	rosszat	tett	vele”	–	de	a	történteket	az	orvosnő	kérésére	sem	volt	hajlandó	
részletezni.	
	 Kislányát	császármetszéssel	hozta	világra,	de	a	szülés	nem	oldotta	meg	a	házaspár	szexuális	
problémáját,	ezért	azt	kérte	Dr.J-től,	hogy	a	korábbi	beavatkozást	ismételten	végezze	el.	Dr.J.	
felvetette,	hogy	rendezni	kellene	szexuális	életüket,	de	Mrs.C.	negligálta	az	orvosnő	javaslatát.	
Megállapodtak	abban,	hogy	a	páciens	reggelenként	méri	a	hőmérsékletét,	és	ovulációjának	
időpontjában	ismét	jelentkezni	fog.	Az	ovuláció	azonban	késett,	Mrs.C.	mégis	felhívta	az	orvosnőt,	
hogy	szeretne	vele	beszélni	szexuális	problémájáról.	A	találkozás	azonban	nem	járt	sikerrel,	a	páciens	
nem	volt	képes	nehézségét	megfogalmazni,	a	pszichoterápiát	pedig	azzal	utasította	el,	hogy	nem	tud	
hetente	többször	eljönni,	segítsége	nincs,	kislányát	kell	ellátni.	Nem	sokkal	ez	után	Mrs.C.	ismét	
jelentkezett,	kért	egy	időpontot,	majd	megjelent	egy,	a	férje	spermájával	feltöltött	fecskendővel.	Némi	
vonakodás	után	az	orvosnő	teljesítette	a	páciens	kérését,	aki	a	beavatkozás	után	elégedetten	távozott.	
Napokkal	később	jelentkezett	azzal,	hogy	meggondolta	magát,	és	kérte	az	orvosnő	pszichoterápiás	
segítségét.	
	 A	találkozáskor	beszámolt	arról,	hogy	a	megtermékenyítés	óta	két	alkalommal	sikerült	„valódi”	
koituszt	létrehozniuk.	Az	esemény	számára	nem	volt	kellemetlen,	ezt	annak	tulajdonította,	hogy	olyan	
pozícióban	szeretkeztek,	ahol	ő	volt	felül.	„Összességében	érdekes,	talán	jó	élmény	volt,	mert	
kialakított	bennem	egy	olyan	elhatározást,	hogy	nem	fogok	hazugságban	élni,	és	igazi	nő	akarok	lenni”.	
Dr.J.	kérdésére,	hogy	korábban	próbálkoztak-e	a	már	említett	testhelyzettel,	Mrs.C.	igenlő	választ	
adott,	de	hozzáfűzte,	hogy	próbálkoztak	ugyan,	de	sikertelenül.	Akkor	férje	elment	egy	pszichiáterhez,	
de	az	nem	tudott	neki	segíteni.		

A	hallottakat	értelmezve	Dr.J.	megkérdezte:	„Úgy	gondolja	tehát,	hogy	azért	járt	sikerrel	a	
szeretkezés,	mert	maga	volt	felül,	az	irányító	pozícióban?”	–	amire	Mrs.C.	igennel	válaszolt.	Az	orvosnő	
következő	kérdésére,	hogy	nem	tartja-e	lehetségesnek,	hogy	másban	–	esetleg	házasságában	–	is	ő	



9	
	

viszi	a	vezető	szerepet,	tagadó	választ	adott	–	majd	egy	hosszú	hallgatás	után	megtörte	a	csendet	és	
megszólalt:	„most,	hogy	ezen	gondolkozom,	ez	talán	valóban	lehetséges”.	

A	beszámolót	követő	vitát	nem	részletezem,	csupán	összefoglalásként	közlöm	a	főbb	
gondolatokat,	amelyek	többségében	Bálint	értelmezései	révén	álltak	össze.	A	jelenlévők	abban	
egyetértettek,	hogy	az	eset	döntő	motívuma	Mrs.C.	dominanciára	való	törekvése:	miután	sikerült	
elhárítani	Dr.J.	vonakodását,	és	az	orvosnő	teljesítette	kérését	(a	fecskendővel	történő	
megtermékenyítést),	a	győzelem	élményével	távozott,	ezt	követően	pedig	„felülkerekedett”	férjén	(is),	
akivel	sikerült	egy	„valódi”	koituszt	átélnie.	Maga	a	mesterséges	megtermékenyítés	egyben	tudattalan	
győzelem	lehetett	a	férj	felett,	akit	Mrs.C.	kizárt	(„feleslegessé	tett?”)	a	gyermekáldás	folyamatából.	A	
jelenlévők	közül	valaki	megjegyezte,	hogy	a	fecskendővel	elvégzett	megtermékenyítés	Mrs.C.	
fantáziájában	a	közösülés	metaforájaként	csapódhatott	le,	ahol	a	páciens	a	nő,	az	orvosnő	a	férfi	
szerepében	lehetett	jelen;	míg	a	férjével	korábban	sikertelenül	kivitelezett	szeretkezésekben	a	
szereposztás	fordított	volt,	mindaddig,	amíg	az	asszony	„felülkerekedve”	nem	uralhatta	a	helyzetet.	

A	könyv	egy-egy	érdekes	fejezete	foglalkozik	a	páciensek	fantáziált	testképével,	valamint	az	
orvos-beteg	kapcsolat	elemzésével,	szakmai	nómenklatúrával:	az	áttétel	szerepével.	Egy-egy	eset	
rövidített	megbeszélésével	mutatom	be	a	két	témát.	
	
A	páciensek	fantáziájában	kialakult	testkép	
	 A	kezelések	során	kiderült,	hogy	a	páciensekben	tudattalanul	kialakuló	testkép,	valamint	az	
ahhoz	társuló	fantáziák	befolyásolták	a	„beteljesületlen	házasságban	élő”	nők	attitűdjét	házastársuk,	
valamint	a	nőgyógyászati	kezelés	iránt.	A	páciensek	többsége	vaginizmusát	a	vulva	méretével	hozta	
összefüggésbe,	és	azt	várta	az	orvostól,	hogy	fájdalom	csökkentése	érdekében	hüvelytágítást	
végezzen.	Bálint	véleménye	szerint,	ha	ilyenkor	az	orvos	teljesíti	ezt	a	kérést,	segítsége	testi	szintre	
korlátozódik,	de	hogy	a	szűk	vulváról	való	testkép	valójában	miért	alakult	ki,	nem	kerül	szóba,	ezért	a	
probléma	gyökere	továbbra	is	tudattalan	marad,	tünetváltás	következhetett	be,	és	létrejöhetett	egy	
másik	probléma.	Ezért	az	esetek	vitájánál	a	tudattalan	(fantáziált)	testkép	hatását	is	megvitatták,	arra	
fókuszálva,	hogy	az	milyen	módon	kapott	szerepet	a	„nem	beteljesedett	házasság”	létrejöttében.	A	
könyv	több	vita	jegyzőkönyvét	közli,	e	helyen	csupán	rövidítve	közlöm	Mrs.P.	történetét:	
Dr.Anonyma	páciense,	Mrs.P.	

A	26	éves,	harminchat	hónapja	házasságban	élő	nő	félt	a	koituszban	elszenvedett	fájdalmaitól.	
Mrs.P.	erősen	kötődött	szüleihez,	akiknek	házasságát	diszharmonikusnak	látta,	mindkét	félre	jellemző	
volt	a	heves	dühkitörés.	A	szülők	ellenezték	lányuk	házasságát,	vejük	szüleit	folyamatosan	kritizálták,	
ez	Mrs.P.	számára	komoly	gondot	okozott.	Már	az	eljegyzés	idején	előfordult,	hogy	leendő	vejüket	egy	
mondvacsinált	konfliktus	következtében	kiutasították	házukból.	Eltekintve	a	fenti	nehézségektől,	
Mrs.P.	saját	házasságát	boldognak	mondotta,	szívesen	fogadta	férje	simogatását,	ölelgetését,	de	
amikor	sor	került	volna	a	behatolásra,	pánikba	esett.	Idővel	férje	türelmetlenné	vált,	csúnya	
jelenetekre	került	sor,	a	férj	mindezért	anyósát	okolta,	és	ha	az	meglátogatta	őket,	bement	szobájába	
és	magára	zárta	az	ajtót.	Mrs.P.	igyekezett	védeni	anyját,	és	kezdett	haragudni	a	férjére.	Ugyanakkor	
az	orvosnővel	történt	beszélgetésből	az	is	kiderült,	hogy	anyját	izgága	és	uralkodni	vágyó	nőnek	tartja,	
aki	igyekszik	hatalmat	gyakorolni	a	család	minden	tagja	felett.	
	 A	páciens	arra	kérte	az	orvosnőt,	hogy	„kéjgázzal”	(dinitrogén-oxiddal)	történő	altatásban	
tágítsa	ki	vagináját,	mert	véleménye	szerint	annak	szűk	mérete	okozza	fájdalmát.	Az	orvosnő	a	
beavatkozás	halasztását	javasolta,	helyette	azt	tanácsolta	Mrs.P.-nek,	hogy	előbb	tanuljon	meg	
ellazulni,	és	próbálja	meg	vagináját	önmaga	tágítani.	Ellátta	páciensét	a	szükséges	tanáccsal,	és	
elmagyarázta	a	gyakorlati	tennivalókat.	Azonban	a	kontroll	alkalmával	Mrs.P.	teljes	sikertelenségről	
számolt	be,	ezért	az	orvosnő	egy	alapos	nőgyógyászati	vizsgálatot	végzett.	Erős	hüvelyi	görcsöt	
(vagizimust)	tapasztalt,	a	hymen	nem	volt	tapintható,	ugyanakkor	a	vagina	alsó	harmadán	talált	egy	
kinövést.	Akceptálta	Mrs.P.	kérését	és	sor	került	a	kéjgázzal	(dinitrogen-oxiddal)	történő	altatásra,	de	a	
beteg	még	így	sem	volt	képes	ellazulni,	és	a	vizsgálat	elvégzése	nehéz	volt.	A	beavatkozás	után	Mrs.P.	
sokkal	nyugodtabbnak	látszott,	megfogalmazása	szerint	a	vizsgálat	nem	volt	kellemetlen,	a	kéjgáz	
hatása	pedig	„mennyei	élmény”	volt.	Az	orvosnőtől	kapott	tágító	eszközöket	azonban	nem	volt	
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hajlandó	hazavinni,	mert	úgy	gondolta,	hogy	a	beavatkozás	hatására	már	nem	lesz	a	közösülésnek	
akadálya.	Néhány	nap	elteltével	telefonon	elmondta,	hogy	minden	rendben	ment,	és	rendben	is	van.	
	 A	következőkben	összefoglalom	a	beszámolót	követő	vitát,	és	röviden	idézem	Bálint	
értelmezését:	
		 Először	azt	került	szóba,	hogy	valóban	volt-e	a	páciens	hüvelyében	kinövés,	vagy	csupán	egy	
olyan	izomgörcsről	volt	szó,	amely	a	könnyű	kábítás	hatására	megszűnt.	Ezt	követően	a	csoporttagok	
arról	beszéltek,	hogy	talán	a	dinitrogén-oxid	nem	csak	a	görcsöt	lazította	el,	hanem	a	korábban	
kibeszélhetetlen	testkép-fantáziákat	is	verbalizálhatóvá	tette.	Majd	a	vita	középpontjába	került	egy,	a	
testtel	kapcsolatos,	mélyen	elfojtott,	ezért	verbalizálhatatlan	fantázia,	amely	(a	csoport	nőgyógyász	
orvosok	észrevétele	szerint)	viszonylag	gyakran	tapasztalható:	a	vizsgálat	alatt	a	vízszintes	helyzetben	
fekvő,	félmeztelen	páciens	anticipálja,	hogy	most	valami	ismeretlen	történik	vele,	de	a	várható	rossz	
élmény	hatását	a	kéjgáz	csökkenti.	Jelen	esetben	is	ez	történhetett:	a	páciens	magához	térve	pozitív	
csalódásként	(„mennyei	élményként”)	jellemezte	a	vizsgálatot,	amely	–	mint	mondta	–	a	várttal	
ellentétben	nem	volt	számára	rossz.	Mindez	értelmezhető	a	kliens	ambivalens	fantáziájaként:	a	
megváltozott	tudatállapotban	(tudattalanul)	átélt	egy	(kiprovokált)	közösülést,	így	Mrs.P.	a	vizsgálatot	
nem	találta	kellemetlennek,	ezt	Bálint	összefüggésbe	hozta	a	penetrációtól	való	intenzív	rettegésével,	
amit	a	vizsgálatban	alkalmazott	dinitrogénoxid	átmenetileg	megszüntetett.	Mindezt	összefoglalva	úgy	
értelmezte,	mint	Mrs.P.	tudattalan	kívánságát:	végre	legyen	„megerőszakolva”	–	de	ez	ne	okozzon	neki	
fájdalmat.	Többen	bírálták	Dr.Anonyma-t,	amiért	nem	beszélt	kliensével	annak	saját	testével	
kapcsolatos	élményeiről,	valamint	testével	kapcsolatos	fantáziáiról,	és	javasolták,	hogy	amikor	a	
páciens	legközelebb	eljön,	ne	mulassza	el	ezt	megtenni.	De	Mrs.P.	többé	nem	jelentkezett.		
 
Az	áttétel	és	az	orvos	viszont-áttétele	
A	könyvnek	ez	a	fejezete	valójában	Bálint	Mihálynak	feleségével	(Eniddel)	közös	munkájából	átemelt,	
rövidített	része.7	Ezért	–	kihagyva	az	elméleti	vonatkozásokat	–	egy	eset	bemutatásával	illusztrálom,	
miként	értelmezte	1959-ben	Bálint	a	pszichoterápiában	megjelenő	áttételt.	
Dr.W.	páciense,	Mrs.D.	
	 26	éves	kereskedelmi	alkalmazott,	férje	30	éves,	potens	férfi.	Mrs.D.	panasza:	két	hónapja	él	
házasságban,	a	penetráció	számára	annyira	fájdalmas,	hogy	a	szenvedés	lehetetlenné	teszi	a	genitális	
szexualitást.		
	 Egyetlen	gyerek,	születésekor	anyja	34	éves,	apja	lényegesen	idősebb	férfi,	szülei	házasságát	
harmonikusnak	tartja.	Első	menzese	idején	14	éves,	anyja	nem	világosította	fel,	de	az	iskolában,	egy-
két	osztályfőnöki	órán	volt	egy	„szexuális	higiénia”	nevű	tárgy,	ott	hallott	erről	valamit,	amiből	az	
maradt	meg,	hogy	„a	nőkben	összegyűlik	a	rossz	vér,	és	attól	a	szervezet	így	szabadul	meg”.	Az	
orvosnőtől	azt	kérte,	hogy	segítsen	megszüntetni	a	közösüléskor	átélt	fájdalmakat,	és	adjon	neki	
valamilyen	fogamzásgátlót.	Rettegett	a	nőgyógyászati	vizsgálattól,	de	végül	rászánta	magát.	Dr.W.	
meglepetéssel	tapasztalta,	hogy	a	hymen	nem	tapintható,	és	a	páciens	számára	a	vizsgálat	nem	okoz	
fájdalmat.	Mivel	kiderült,	hogy	Mrs.D.	saját	testének	felépítését,	valamint	annak	működését	annyira	
nem	ismeri,	hogy	nem	találja	meg	vaginája	bejáratát,	az	orvosnő	tájékoztatta	Mrs.D.-t	néhány	alapvető	
anatómiai/fiziológiás	tényről.	
	 Az	ehhez	társuló	beszélgetésben	Mrs.D.	beszámolt	egy	fantáziájáról:	attól	fél,	hogy	férje	a	
közösüléskor	valamit	összerombol	benne,	amitől	ő	vérezni	fog.	Majd	elmondott	egy	rossz	élményt:	hat	
évvel	korábban	akut	vakbélgyulladása	volt,	amit	azonnal	megműtöttek.	Az	altatásból	magához	térve	
egy	föléje	hajló	fekete	bőrű	orvost	pillantott	meg,	a	látványtól	sokkot	kapott.	Elmondta,	hogy	mindig	
félt	a	feketéktől,	ébredéskor	pedig	azt	hitte,	hogy	az	a	fekete	ember	valamit	kivett	belőle,	ami	nem	
csak	a	vakbele	volt.	Ezzel	kapcsolatban	hirtelen	eszébe	jutott	egy	gyerekkori	emlék:	amikor	valami	

																																																													
7Bálint,M.	&	Bálint,E.:	(1961)	Psychotherapeutics	techniques	in	medizin.	Tavistock,	London.	Németül:		
Psychotherapeutische	Techniken	in	der	Medizin.	Kindler,	München,	1970.	(Magyarul:	Pszichoterápiás	technikák	
az	orvoslásban)	
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rosszat	tett,	anyja	azzal	szokta	fenyegetni,	hogy	„ha	még	egyszer	ilyesmit	csinálsz,	jön	a	fekete	ember	
és	elvisz	téged”.	
	 Az	orvosnő	igyekezett	megértőnek	mutatkozni,	elmagyarázta	az	elsődleges-másodlagos	nemi	
szervek	funkcióit,	tisztázta	a	menstruáció	jelentőségét,	hangsúlyozva,	hogy	ilyenkor	nem	a	„rossz	vértől	
való	megszabadulás”	történik,	hanem	az	uterus	így	készül	fel	a	fogantatásra.	Adott	a	betegnek	egy	
pesszáriumot,	és	visszarendelte	kontrollra.	
	 Az	eset	megbeszélésekor	egyik	részvevő	megkérdezte,	hogy	Dr.W.	milyennek	találta	a	
pácienst,	az	orvosnő	pedig	azt	válaszolta,	hogy	rokonszenvesnek,	ő	pedig	megsajnálta	elesettségéért	
és	tájékozatlanságáért,	igyekezett	magyarázattal	szolgálni,	és	igyekezett	mindenben	segítségére	lenni.	
Valaki	–	értelmezve	az	elhangzottakat	–	megjegyezte,	hogy	talán	nem	csak	orvosként,	hanem	anyaként	
reagált	Mrs.D.	panaszára,	egy	másik	részvevő	pedig	azt	mondta,	hogy	talán	fokozottabban	kellett	volna	
kontrollálni	saját	érzelmét,	mert	úgy	viselkedett,	mintha	jobb	anyának	szeretett	volna	látszani,	mint	a	
páciens	igazi	anyja.	
	 Összefoglalásként	Bálint	úgy	értelmezte	a	történteket,	mint	kölcsönös	csábítást,	amelyben	
meghitt,	intim	atmoszféra	alakult	ki,	és	amelyben	mindkét	fél	örömmel	vett	részt.	Talán	elég	lett	volna	
megadni	egy	tájékozódásra	alkalmas	könyv	címét,	és	csak	annyit	mondani,	hogy	Mrs.D.	azt	olvassa	el.	
Azzal,	hogy	a	betegnek	mindent	megmagyarázott	és	tanáccsal	látta	el,	megfosztotta	őt	attól	a	
lehetőségtől,	hogy	önállóan	kezelje	problémáját.	Jobb	lett	volna	személytelenebbnek	maradni,	és	
megkérdezni	Mrs.D.-t,	hogy	miért	elégedett	meg	az	osztályfőnöki	órán	hallottakkal,	miért	nem	próbált	
jobban	tájékozódni	az	alapvető	szexuális	tényekről.	Bálint	szerint	Dr.W.	kielégítette	Mrs.D.	intenzív	
függőségi	igényét,	miközben	elfelejtette	explorálni,	hogy	a	páciens	tudattalanjában	mi	és	miért	
történik.		
	 E	ponton	le	lehetett	volna	zárni	Mrs.D.	esetét,	csakhogy	egy	idő	elteltével	Dr.W.	beszámolt	
arról,	hogy	a	páciens	ismét	jelentkezett	és	időpontot	kért,	majd	minden	különösebb	indok	nélkül	két	
alkalommal	módosította	a	kapott	terminust.	Végül	eljött,	és	elpanaszolta,	hogy	nagy	nehézsége	van	a	
pesszárium	eltávolításával.	Házaséletéről	egy	szót	sem	ejtett,	arra	az	orvosnőnek	külön	rá	kellett	
kérdezni,	amire	Mrs.D.	szűkszavúan	válaszolva	elmondta,	hogy	nehézségei	megszűntek,	sőt	egy	
alkalommal	orgazmust	is	átélt.		
	 Eltelt	két	hét,	Mrs.D.	ismét	megjelent	panaszával,	hogy	nehézsége	van	a	pesszárium	
eltávolításával,	majd	elmondta,	hogy	egy	hozzá	közelálló,	nála	mintegy	húsz	évvel	idősebb	barátnője	
váratlanul	meghalt,	ő	pedig	úgy	érzi,	hogy	ez	valamilyen	megmagyarázhatatlan	módon	ez	hatással	
lehetett	házaséletének	rendeződésére.	Dr.D.	adott	neki	egy	másik	pesszáriumot,	de	Mrs.W.	telefonált	
és	közölte,	hogy	annak	eltávolítása	szintén	nagyon	nehéz.	Végül	az	orvosnő	szerkesztett	az	eszközre	
egy	fület,	amely	megkönnyítette	az	eltávolítást,	és	Mrs.W.	megkönnyebbülten	távozott.	Dr.D.	azzal	
zárta	beszámolóját,	hogy	úgy	érzi,	páciensének	többé	nem	lesz	szüksége	őrá.	
	 Az	újabb	történésről	való	beszámoló	felújította	az	esettel	kapcsolatos	vitát,	végül	kialakult	a	
konszenzus,	hogy	a	pesszáriummal	kapcsolatos	panasz	Mrs.W.	védettségi	és	függőségi	igényének	
eszköze,	egyben	szimbóluma.	Dr.D.	azzal,	hogy	újra	és	újra	segített	a	páciensnek,	annak	függőségi	
igényét	egyre	inkább	kielégítette.	Akkor	és	úgy	zárhatta	volna	le	az	ügyet,	ha	az	eltávolításhoz	
használatos	fület	átadta	volna	Mrs.W.-nek	azzal,	hogy	azt	ő	maga	illessze	hozzá	a	pesszáriumhoz.	Dr.D.	
elismerte,	hogy	valóban	megesett	a	szíve	betegének	elesettségén,	sajnálta	őt	és	igyekezett	segíteni	
neki.	Bálint	megjegyezte,	hogy	ezt	a	benne	zajló	folyamatot	kellett	volna	észrevennie,	a	beteg	számára	
pedig	szükséges	lett	volna	értelmezni	elesettségét.	Valaki	felvetette,	hogy	az	idősebb	barátnő	váratlan	
halála	nem	volt-e	valóban	hatással	Mrs.W.	házaséletére,	Dr.D.	pedig	elmondta,	hogy	az	elhunyt	
idősebb	barátnőt	Mrs.W.	filantróp	emberként	jellemezte,	aki	többek	között	őt	is	gyámolította,	és	ez	a	
túlzott	törődés	néha	már	terhére	is	volt.	A	jelenlévők	végül	egyetértettek	abban,	hogy	Mrs.W.	
viselkedését	ambivalenciája	jellemezte:	egyrészt	rokonszenvezett	idősebb,	filantróp	személyekkel,	
ugyanakkor	terhére	volt	gondoskodásuk,	de	neheztelését	nem	volt	képes	verbalizálni,	mert	félt,	hogy	
ezzel	elrontja	a	barátságot.	Mindezt	tudattalanul	áttolta	Dr.D.-re,	és	ezt	megjelenítette	
viselkedésében:	kért	és	kapott	időpontot,	majd	lemondta	a	találkozást.	Amikor	futólag	említést	tett	
arról,	hogy	barátnője	váratlan	halála	–	számára	érthetetlen	mód	–	de	hatással	lehetett	házaséletének	
rendbejöttére,	tudattalanul	azt	is	kifejezésre	juttatta,	hogy	szabályozni	kívánja	a	számára	segítséget	
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nyújtó	orvos	beteg	kapcsolatot,	nehogy	az	egy	anya-lánya	kapcsolatba	menjen	át,	ami	neki	már	terhes	
lenne.	Lehetséges,	hogy	ez	az	ambivalencia	Mrs.W.	életének	egyik	nagy	konfliktusa:	idősebb	nőkkel	
való	kapcsolatában	hívja	azok	segítségét,	de	a	segítség	idővel	terhessé	válik,	és	úgy	érzi,	mintha	
gyámság	alá	helyezték	volna,	ilyenkor	igyekszik	a	kapcsolatot	egyensúlyban	tartani.	Fantáziájában	
tudattalanul	idősebb	barátnőjével	való	kapcsolata	összemosódott	az	orvos-beteg	kapcsolattal,	ezért	
gondolhatott	arra,	hogy	barátnője	halála	hatással	lehetett	házaséletére.	
	
UTÓSZÓ		

Éveken	át	foglalkoztam	párkapcsolati	problémákkal,	nem	pusztán	elméleti	kérdésekkel,	
praxisomban	is	többségben	voltak	az	ilyen	problémával	megküzdeni	akaró	kliensek.	A	könyv	tartalma	
közvetlenül	érintette	érdeklődésemet	és	mindennapos	pszichoterápiás	munkámat.	

A	könyvben	olvasható	esetek	többségükben	problémájuktól	szenvedő,	tüneteik	eredetét	fel	
nem	ismerő	emberek,	az	esetek	pedig	„túldetermináltak”.8	A	„Csipkerózsika”	esetben	több	olyan	
motívum	is	található,	amely	a	„Brunhilda”	-	csoport,	akár	a	„Méhkirálynő”-	csoport	szereplőit	is	
jellemzi.	A	könyv	részben	tudománytörténeti	szempontok	miatt,	de	éppúgy	szakmai	oldalról	tekintve	
érdekes,	sőt	fontos.	Kezdjük	az	elsővel:	A	három,	ismertetett	csoportba	besorolt,	és	a	korábbiakban	
olvasható	eset	mindegyikében	feltűnik	az	Erik	Berne	által	leírt	„játszma”.	A	„Csipkerózsika”	esetet	
Berne	1972-ben	publikált	könyvében	„Csipkerózsika	története”	címen	adta	közre,	a	„Brunhildák”	
csoportjába	sorolt	eset	Berne	„Megerőszakolósdi”	elnevezésű	kétszemélyes	játszmájának	példája,	míg	
a	„Méhkirálynő”	című	csoportban	olvasható	eset	a	„Frigid	nő”	játszmájához	hasonlítható.	Csakhogy	
Berne	első	tranzakcióanalízissel	foglalkozó	publikációja	1961-ben	jelent	meg,	viszont	Bálinték	kutatása	
ezt	megelőzően,	1957-59	között	zajlott.	Eredményeik	kéziratként	történő	összefoglalója	a	Tavistock	
klinika	könyvtárában	évszám	feltüntetése	nélkül	angol	nyelven	olvasható,	ennek	német	nyelvű	
fordítása,	a	Friedman	által	jegyzett	kötet	1963-ban	jelent	meg,	míg	Berne	az	„Emberi	játszmák”	című	
kötetének	első	kiadását	–	tudomásom	szerint	–	1964-ben	publikálta.	Szeretném	elkerülni	annak	
látszatát,	hogy	célom	a	játszmák	„felfedezőjének”	kétségbe	vonása	lenne,	az	egyértelműen	Berne	
nevéhez	kötődik,	de	érdekességként	megemlítendőnek	tartom	a	két	munka	közti	idői	közelséget.	
Érdekes	továbbá	az	a	szexualitás	iránti	attitűd,	amely	a	múlt	századi	londoni	populáció	egy	részében	
előfordult,	és	amely	feltételezhetően	máshol	is	jelen	volt.	Természetes,	hogy	a	Bálint	által	vezetett	
csoportban	olyan	vizsgált	személyek	vettek	részt,	akiknek	gyermek-	és	kamaszkorát	jellemezte	ez	a	
hozzáállás,	míg	egészséges	környezetbe	felnőtt	sine	morbo	személyt	nem	vontak	be	a	kutatásba.	
Nálunk	is	megtalálható	a	szexualitáshoz	fűződő,	egymástól	igen	csak	eltérő,	akár	szélsőséges	
gondolkodás,	és	a	humán	szexualitásra	való	szocializáció	(a	jelenséget	eufemizálva)	hézagosnak	
mondható.	A	„szocializáció”	kitételt	azért	használom	a	„felvilágosítás”	helyett,	mivel	ez	utóbbi	már	a	
kortársi	csoportokban	megtörténik,	de	szinte	kivétel	nélkül	csak	a	testi	jelenségekre	szorítkozik.	Ennek	
„eredménye”	először	a	későbbi	párkapcsolatban	mutatkozik	meg,	amelynek	létrejöttét	leginkább	a	
testi	vonzalom,	a	szexuális	vágy	motiválja.	Ez	a	szexualitás	a	párkapcsolatok	fontos,	már-már	
nélkülözhetetlen	kelléke,	de	önmagában	a	szexualitás	hosszabb	távon	át	nem	képes	két	embert	
összetartani.	

Külön	fejezetet	érdemelne	a	szülői	attitűd,	amelybe	szintén	nem	kívánok	belemenni.	Tény,	
hogy	ahol	a	szülők	szexualitása	diszharmonikus,	ott	nem	várható,	hogy	a	gyermek	szexualitás	iránti	
kíváncsiságára	kulturált	válaszok	érkezzenek.	Az	ilyen	családban	a	szexuális	téma	legtöbbször	elfojtás	
alá	kerül,	tabunak	számít,	és	a	szülők	nem	szívesen	beszélnek	erről.	Ha	pedig	egy	kérdésre	nincsen	
kielégítő	válasz,	akkor	a	gyermeki	gondolkodásban	titokzatos,	kellően	fel	nem	derített	homály	alakul	ki,	
(ez	hangsúlyozottan	vonatkozik	a	szexuális	témákra,)	a	hézagokat	pedig	kitölti	a	képzelődés,	a	fantázia.	
Ezek	a	fantáziák	a	probléma	megoldásán	dolgozó,	sikertelen	kimenetel	esetén	pedig	a	probléma	
elhárítását	kiváltó	tudattalan	és	tudatos	sűrítmények,	majd	ezeket	befolyásolják	a	tapasztalatok,	
valamint	a	környezetből	jövő	információk.	Később	a	gyermekkori	fantázia	funkcióját	a	felnőtt	

																																																													
8	„Überdeterminierung”	Freud,S.:	1895	Studien	zur	Hystorie,	(pp.	185)	Magyarul:	Tanulmányok	a	hisztériáról	(részletek).	IN:	A	
farkasember.	Klinikai	esettanulmányok	II.	Szerk.:	Erős	Ferenc.	Filum,	Bp.	1998.	
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gondolkodás	veszi	át,	ez	utóbbit	a	korábbi,	még	mindig	túlélő,	tudattalan	fantáziák	módosult	
változatainak	tekinthetjük,	amelyekre	könnyen	előítéletek	épülhetnek	rá.	Mivel	a	fantázia	funkciója	
nem	pusztán	egy	belső	történés	megjelenítése,	hanem	egyben	az	ennek	megfelelő	forgatókönyv	
megvalósítása	is,	érthető,	hogy	a	képzelőerő	hatással	lesz	a	későbbi	viselkedésre.	Ehhez	társul	a	
kortársi	csoportban	történő	információcsere,	amely	elsősorban	a	szexualitás	szomatikus	
jellegzetességeit	tárgyalja,	holott	a	szexualitás	lényegesen	több,	mint	a	nemiszervek	ingerléséből	
fakadó	öröm	átélése.	Ezek	közül	elsőként	az	identitás	megerősítését	(rossz	esetben	meggyengítését)	
említem	meg,	ez	főleg	a	fiatal	felnőttkorban	jelentős	–	gondoljunk	az	első	genitális	egyesülés	
élményére,	a	„felnőtt	lettem”,	„most	már	férfinak	érezhetem	magam”	vagy	„sikerült	felnőtt	nőként	
viselkednem”	átélésére,	amely	ilyenkor	a	gyermeki	fantáziák	realizálása.	Az	előtte/utána/közben	folyó	
testi	és	verbális	kommunikáció	szintén	hozzájárul	a	felnőtt	identitás	stabilitásához,	de	sikertelenség	
esetén	meg	is	gyengíti	azt,	bár	a	testi	élmény	elmaradásáért	a	pszichés	tényező	képes	némi	kárpótlást	
nyújtani.				

A	szakmai	oldal	számára	szintén	érdekes	információk	olvashatók	a	könyvben,	ezek	alatt	
elsősorban	Bálint	Mihály	értelmezéseit	tartom	fontosnak,	akinek	–	véleményem	szerint	–	mind	
személye,	mind	munkássága	mintha	az	utóbbi	időben	kezdene	a	háttérbe	szorulni.	Feltételezem,	hogy	
az	olvasó	figyelmét	ezek	az	idézetek	amúgy	is	felkeltik,	de	egy-két	gondolatot	azért	kiemelek.	

	Kezdetben	a	„beteljesületlen	házasság”	jelenséget	úgy	kezelték,	mintha	az	a	feleség	(a	nő)	
egyszemélyes	problémája	lenne,	ahhoz	a	férfinak	semmilyen	nincs.	Korábban	a	szerzők	a	
„beteljesületlen	házasság”	kialakulását	a	nő	tünetével	(vaginizmus,	diszpareunia)	magyarázta,	és	nem	
foglalkozott	a	tünet	keletkezésének	körülményeivel.	Idő	kellett	ahhoz	–	tapasztalva,	hogy	a	probléma	a	
házaspár	mindkét	tagját	sújtja	–	hogy	a	kutatásban	bevonják	a	férfit.	A	nők	többsége	ugyanis	önmagát	
okolta	a	problémáért,	ez	a	nőket	jellemző	attitűd	praxisomban	is	megjelent,	nem	kizárólag	a	
szexualitás	vonatkozásában.	Gyakori	volt	az	a	jelenség,	hogy	a	nők	(elsősorban	gyermekkori	
tapasztalataik	hatására)	fantáziájukban	többre	értékelték	a	férfiakat,	mint	a	női	nemet.	Ennek	a	
gondolatnak,	az	„egyenlő	munkáért	egyenlő	bér”	negligálásától	a	zaklatásokig	számos	forrása	volt	és	
van,	ezek	közül	kiemelendő	a	családban	tapasztalt	gyermekkori	élmény,9	továbbá	gondoljunk	
napjainkban	a	gender-elméletről	élénk	emocionális	hangsúllyal	folytatott	vitákra,	amelyben	felszínre	
kerülnek	a	férfiak	nőkkel	kapcsolatos	előítéletei,	ezek	kiválóan	alkalmasak	az	erre	amúgy	is	hajlamos	
nő	hamis	önképét,	torz	önismeretét	felerősíteni.		

Egy	másik,	Bálint	gyakorlatából	származó	tapasztalat	a	férfi	szexuális	problémájának	
megoldása.	Ennek	kezelése	időben	hosszan	elhúzódó,	nehéz	feladat	még	akkor	is,	ha	a	férfi	vállalja,	
hogy	segítséget	vesz	igénybe,	de	az	sem	ritka,	hogy	a	férfi	nem	önmagát,	hanem	párját	okolja	a	
nehézségekért.	Kezdetben	Bálint	sem	gondolt	arra,	hogy	bevonja	a	férfit	a	probléma	megoldásába,	
később	ezt	úgy	módosította,	hogy	a	nő	segítségével	a	probléma	gyorsabban	megoldható.	Ezt	az	állítást	
kiegészíteném	azzal,	hogy	a	szexualitás	kimenetele	a	két	fél	együttműködésének	függvénye,	amelyben	
nem	csak	testi,	hanem	érzelmi	együttműködés,	az	intimitás	megalapozása	elengedhetetlen	feltétel.	A	
nő	viselkedése	nagyban	befolyásolja	a	férfi	szexuális	viselkedését,	de	ha	uralni	akarja,	akkor	az	
intimitás	helyét	játszmák	foglalják	el.10	Akár	csak	a	Brunhilda-sagaban,	napi	rendelésünkben	is	
megfordulnak	nők,	akinek	legfontosabb	célja,	hogy	mások	felett	hatalmat	gyakoroljanak,	ők	e	
törekvésükben	párjukkal	szemben	a	szexualitást	fegyverként	használják.	Ez	a	harc	sokszor	annak	a	
küzdelemnek	megismétlése,	amit	gyerekkorukban	szüleik	interakcióiban	tapasztalhattak.	

Itt	pedig	befejezem,	nem	mintha	elfogyott	volna	a	mondanivalóm,	de	végül	is	ez	csak	egy	
könyvismertetés,	a	többit	majd	akkor	mondom	el,	ha	alkalom	kínálkozik	rá.	Végszónak	idézem	
Bálintnak	egy,	a	szemináriumok	valamelyikén	elhangzott	figyelmet	igénylő	mondását:	nem	a	
betegséget,	hanem	a	beteget	kell	gyógyítani,	figyelve	minden	olyan	tényezőre,	körülményre,	pszichés	

																																																													
9	Vö.	a	2.	oldal	első	bekezdésében	írottakkal.	
10	Vö.	Mrs.A.	esetének	vitájával	(5.	oldal),	továbbá	Mrs.B.	esetének	vitájával	(7.	oldalon).	
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folyamatra,	amely	látszólag	nem,	és	a	protokoll	szerint	sem	tartozik	az	orvosra,	és	nem	tartozik	a	beteg	
szomatikus	panaszához	sem.	

(2017.	december)	
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