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A N N A FR EU D PO H A R S ZÉ K É N E K SZELLEME

Eddig ismeretlen dokumentumokra és tényekre alapozott könyv jelent meg az Egye
sült Állam okban1. A mű méltán kavarta fel a kedélyeket pszichoanalitikus körökben,
de joggal tarthat igényt mindazok figyelmére is, a kik bármely okból érdeklődnek a
pszichoanalízis iránt és figyelemmel kísérik e tudom ány elméleti és gyakorlati eredmé
nyeit. A könyv báziásul szolgáló kutatás anyagáról előzetes tanulmányok jelentek meg
a sajtóban 2 és már a nyilvánosság felé tett e kezdeti lépések3 élénk reakciókat vá ltot
ta k ki a szakemberek köreiből4. Azt lehet mondani, hogy a Masson-féle kutatás sajtóvisszhangja már-már jelentékeny irodalommá válik5.
E komoly visszhangot kiváltó könyv szerzője JEFFREY MOUSSAIEFF
MASSON, aki pszichoanalitikus és szanszkrit nyelvvel foglalkozó tudós. Bölcsészettu
dományi tanulmányainak végeztével a Harvard Egyetemen kapott diplomát és it t sze
rezte meg a bölcsészdoktori fokozatot is. Ezt követően a Torontói Pszichoanalitikai In
tézetben kapott kiképzőanalízist 1970 és 1978 között, majd tagja lett a Nemzetközi
Pszichoanalitikai Társaságnak. Tanított a torontói egyetemen, a kaliforniai Berkeley
Egyetemen, később a New York-i Freud Archívum kutatási témákért felelős igazgatója
lett. Ebből a pozíciójából 1981-ben elbocsátották azt követően, hogy egy New Havenben, a Western New England [Psychoanalytical Society e lő tt tartott előadásában vázol
ta nézetét arról, amit e könyvben részletesen ismertet. Eddigi pulikációi főként a pszi
choanalízis elméleti megfontolásaival vannak kapcsolatban: HANLY, C. and MASSON,
J.: A critical examination o f the new narcissism. International Journal of PsychoAnalysis, 1976 (1—2); MASSON, J.: Perversions: Some observations. Israels Annals of
Psychiatry and Related Disciplines, 1976 (dec.). E tanulmányok jelzik a szerző érdek
lődési területét, és — főként a perverziókkal foglalkozó írás — e kötet előzményeinek
tekinthetők. Érdemes megjegyezni, hogy Masson színrelépését további hasonlójellegű
kutatások 6 követték, amelyek némi párhuzamot m utatnak ugyan Masson által kezde
ményezett vizsgálódással, de időnként teljesen eltérő hangsúlyú érvrendszert hasz
nálnak . 7
Masson kutatásainak intenciója az, hogy a pszichoanalízis új és teljesebb megérté
sét alapozza meg a pszichoanalízis-történet általa igaznak ta rtott verziójának rekonst
rukcióján keresztül. A pszichoanalízis történetében először kerülnek napvilágra olyan
kiadatlan levélrészletek és a szakma iránt érdeklődők többsége számára nem hozzáfér
hető információk, melyekkel a rekonstrukciót végrehajtja és állításait, feltételezéseit
alátámasztja. Ami a dokumentumokat illeti, egy kis kitérő szükséges.
M int ismeretes, és m int arról Jones is beszámol, Freud megsemmisítette a W.
Fiiess által neki írt leveleket. Ám Fiiess halála után Fiiess özvegye a Freud által Fiiess-
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nek írt magánjellegű leveleket, tudományos feljegyzéseket, kéziratokat (több m int 280
db-ból álló gyűjteményt) elküldte egy Reinhold Stahl nevű berlini könyvkereskedőnek.
Fiiess özvegye azt a szigorú feltételt szabta, hogy az anyag nem juthat Freud kezébe,
mert igen nagy a valószínűsége, hogy a Fliess-levelek sorsára jutna. Stahl Franciaor
szágba menekült a nácik elől, itt a Freud-Fliess levelezést átadta Marie Bonaparté
nak, aki Bécsbe vitte magával, ahol Freudnál járt analízisbe. M. Bonaparte beszámolt
Freudnak arról, hogy birtokában vannak a levelek. Freud ragaszkodott ahhoz, hogy
semmisítsék meg az anyagot, sőt jutalmat ígért M. Bonaparte-nek, ha hajlandó vissza
szolgáltatni, de M. Bonaparte visszautasította Freud ajánlatát. Ehelyett a bécsi Rotschild
Banknál letétbe helyezte a Freud—Fiiess levelezést. Ausztriának Hitler által történt
megszállásakor a zsidó bank komoly veszélybe került, ezért M. Bonaparte engedélyt
kért és kapott arra, hogy az anyagot a gestapo jelenlétében saját széfjében helyezze el.
Nem sokkal ezután M. Bonaparte Párizsba költözött, de 1941 februárjában, am ikora
németek Párizst is megszállták, a leveleket a párizsi dán nagykövetségen helyezte el.
A háborút követően kom oly elővigyázatosság m ellett (egy esetleges hajószerencsétlen
ségre is felkészülve, vízhatlan csomagolással ellátva) a dokumentumok tengeri úton
Londonba kerültek.
Anna Freud, Ernst Kris és Marie Bonaparte 1950-ben Németországban adták ki
a megmentett levelezést, majd 1954-ben Angliában is megjelent the Origins of Psycho
analysis címmel. E kiadás azonban nem komplett, a három szerző önkényesen kiha
gyott olyan levélrészleteket, amelyeket bizonyos okok m ia tt nem tartottak kívánatos
nak nyilvánosságra hozni. A nem publikált anyagot Anna Freud őrizte otthonában és
érintetlenül hevert itt mindaddig, amíg Masson kita rtó és hosszas kérésére engedélyt
kapott Anna Freudtól arra, hogy bepillantson — mindössze egyetlen levélbe. Ám úgy
látszik, Massonnak ez is elegendő volt ahhoz, hogy megalapozza további kutatásainak
lehetőségét. Kiderítette ugyanis, hogy az illető levél egy részletét Jones hibásan fo rd í
to tta a publikált verzióban. Masson megmutatta a hibát Anna Freudnak, aki elragad
tatását fejezte ki az éles megfigyelő munkája láttán és engedélyt adott Massonnak
újabb levelekbe való bepillantásra, sőt engedélyt a kiadatlan levelek és levélrészletek k i
adására is. Az eddig kiadatlan anyag publikálása m egtörtént és piacra került: The
Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess: 1887—1904. címmel.
Massont 1980 végén nevezték ki a Freud Archívum kutatási témákért felelős
igazgatójává, de Kurt Eissler után az igazgatói szék várományosa is volt, sőt Anna
Freud halála után a Freud Múzeum igazgatói posztjára is pályázott, amelyet Anna
Freud házában rendeztek be a Maresfield Gardens 20 sz. alatt Hampsteadben. Aházat
egyébként Muriel Gardiner vásárolta megás ajándékozta az Archívumnak. Anna Freud
halála után Masson azonnal kész tervvel állt elő: Londonba megy és az összes levelet,
amely a házban található, az Egyesült Államok londoni követségére viszi, ugyanis at
tól lehetett tartani, hogy Anna Freud hozzátartozói elviszik az anyagot. Egyébként egy
levél értékét 2000 dollárra becsülték ekkor. Az anyagban a Freud—Fiiess levelezésen
túl Freud—Charcot, Freud—Minna Bernays levelek és családi jellegű levelezések is
vannak.
Az amerikai pszichoanalitikusok egyemberként követelték Eisslertől, az Archí
vum direktorától, hogy „kösse pórázra" Massont, mert kom oly veszélyt jelent a pszi
choanalízisre az, amit oly lázas igyekezettel kutat Masson. Masson nem védekezett,
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sőt kijelentette, igazuk van a pszichoanalitikusoknak, amikor félnek, hiszen olyan szel
lemet engedett ki Anna Freud házából (egy régi pohárszékben találta a kritikus levele
ket), amely még jó ideig fogja kísérteni az analitikusokat. Masson szerint a szellem
azzal fenyeget, hogy ledönti a pszichoanalitikus terápia jól jövedelmező struktúráját,
üzletét.
M int ismeretes, 1895-ben Freud megfogalmazta azt az elméletet, amelyet Masson
a freudi életmű legjelentősebb elméleti kiindulásának és a pszichoanalízis sarkkövének
te k in t: minden komolyabb fe lnő ttko ri neurotikus megbetegedés és emocionális zavar
olyan — a gyermekkor korai szakaszához köthető — traumatikus élményekben gyöke
rezik, amely élményekről való racionális tudásunk e lfo jto tt marad. A traumatikus él
mények alatt szexuális jellegű manipulációk és az ezekkel olykor együttjáró szadisztikus színezetű cselekmények elszenvedését értjük. Az élmények okozója, az elkövető
legtöbbször a gyermek felügyeletével, gondozásával megbízott felnőtt személy: szülő,
fe ln ő tt rokon, nevelő, tanár, a gyermek otthonában élő háztartási alkalmazott, és bár
ki, akinek alkalma van visszaélni a gyermek kiszolgáltatottságával, gyengeségével. Rövi
den így foglalható össze a freudi elcsábítási elmélet, amelyet Freud visszavont és felvál
to tt azzal a nézettel, hogy a traumatikus élmény a realitás szintjén nem tö rté n ik meg,
csupán „fantáziaképek" hozhatók fel az analízis során, a pszichoanalitikust felkereső
páciensek csupán elképzelik a csábítás és erőszak mozzanatait tartalmazó emlékképei
ket. Tudjuk azt is, hogy később ez a módosított nézet vált a pszichoanalízis elfogadott,
legalizált, további elméleti megfontolások létrejöttét is serkentő kiindulópontjává.
Kutatásainak eredményeképpen Masson azt az állítást fogalmazza meg, hogy az
elcsábítási elmélet visszavonása végzetes következményekkel járt a pszichoanalízisre
nézve, a visszavonás az elméleti alapvetés és a terapeutikus gyakorlat területén egyaránt
súlyos tévedések forrásává vált. Ez annál is sajnálatosabb, mivel Masson véleménye sze
rin t az elmélet megtagadásának oka tudományos megfontolásokon kívül eső m otívu
mokban keresendő. E m otívum ok felkutatása és részletes ismertetése képezi kutatásai
nak gerincét, hogy hangot adjon annak a sürgető igényének, miszerint: ha az elcsábítási
elmélet által kibontott etiológiai formula helytálló, továbbá, amennyiben igaz, hogy a
jelentősebb neurotikus megnyilvánulások gyökere a gyermekkorban elszenvedett
szexuális jellegű visszaélés, akkor meg kell változtatni a neurotikusok terápiájának el
m életét és módszereit, hiszen a centrális esemény figyelmen kívül hagyásával nem lehet
sikeresen kezelni a betegséget.
Masson szerint Freudnak az a lépése, hogy a traumatizáló élményt az irrealitás,
a fantázia szintjére fokozza le, olyan veszélyes örökség, amelyet sikerült örökül hagy
nia az egész huszadik századi pszichiátriára. Az elcsábítási elmélet megtagadása követ
keztében kialakult freudi pozícióból ugyanis Masson szerint az következik, hogy nem
feltétlenül kell a traum atizáló reális élménynek pszichés sérülést maga után vonnia a
felnövő gyermekben, sőt még pozitív hatása is lehet a traumának. Klasszikus analitikus
tanulm ányok hivatkoznak arra, hogy a szülő által végrehajtott csábítás nem minden
esetben és elkerülhetetlenül valami negatív hatású esemény. Masson leír egy esetet8.
Egy analitikus páciense, aki 15 éves korában szabadult Auschwitzből, azt mondta egy
alkalommal neki, hogy úgy érzi, „Auschwitz csinált belőlem embert". Masson úgy ér
tékelte a páciens kijelentését, m int olyan defenzív jellegű megnyilatkozást, amely arra
szolgál, hogy megvédje a páciens énjét az elszenvedett traumák negatív hatásaitól.

273
Masson egy analitikusok számára rendezett összejövetelen kérte, hogy mondják el véle
ményüket az o tt jelenlevők e kérdésben: lehetségesnek tartják-e, hogy valóban Ausch
w itz csinált embert a páciensből. A megkérdezett analitikusok egyetértettek Masson
páciensének kijelentésével, persze nem abban az értelemben, hogy a koncentrációstá
bor valami kellemes hely lett volna számára, hanem abban az értelemben, hogy nem
mindenki került ki lelkileg sérülten és traumatizáltan Auschwitzból. Az analízis lerom
bolja, lefejti a védekezés külső héját és így ju t el a fájdalmas élményig, a traumáig. Ám
az analitikusok úgy érvelnek, hogy e külső héj lefejtése után maradó valami nem olyan,
m int a valóság, a realitás. A pszichoanalitikusok egybehangzó véleménye az volt, hogy
Auschwitz nem te tt beteggé olyan embereket, akik egészségesek voltak. Csak azok sé
rülhettek, akiknek a személyisége már előtte is magában hordozott valamit a sérülésből.
Masson véleménye szerint ezen a ponton tű n ik veszélyesnek a pszichoanalízis ál
láspontja: mindegy hogy a traumatikus élmények megtörténtek-e a valóságban, vagy
csak a fantázia szintjén jelentek meg, a dolog ugyanúgy torkollhat pszichés betegségbe
és egészségbe egyaránt. Masson minden elkövet, hogy a realitást, a valós világot ily mó
don „zárójelbe tevő", felfüggesztő pszichoanalitikus álláspontot a kritika tüze alá vonja
és a pszichoterápiás kezelésben részesülő betegek számára jelentkező veszélyeire fig yel
meztessen.
A Masson kutatásait összegező könyv felépítését tekintve öt fejezetre tagolódik:
1. „ A hisztéria etiológiája"; 2. Freud a párizsi halottszemlén; 3. Freud, Fiiess és Emma
Eckstein; 4. A csábítási elmélet freudi visszavonása; 5. Ferenczi előadásának különös
esete. A függelékben található egy Freud és Emma Eckstein viszonyát taglaló írás
Masson tollából, ugyancsak a függelékben van Freud 1896-ban írt műve, „ A hisztéria
etiológiája" c. írás, melyet James Strachey fo rd íto tt angolra, valamint itt olvasható Fe
renczi Sándor írása is, amely a felnőttek és a gyermekek közti nyelvzavarról szól. A
magyar olvasó számára tudománytörténeti érdekesség az a kép, amely Masson kutatása
nyomán bontakozik ki Ferenczi Sándorról. Többször hangsúlyozza, hogy őszintén ro
konszenvezik a magyar pszichoanalitikussal, amiért az elcsábítási elmélet freudi vissza
vonása után más elméleti álláspontra helyezkedett, m int a freudiánus többség.
Masson könyve nem nélkülözi a patetikus előadásmód fordulatait és nincs szán
dékában hallgatni arról, hogy a Freud—Fiiess levelezés eddig kiadatlan részleteiből, do
kumentumaiból elénk táruló összefüggéseket a huszadik századi pszichiátria és pszicho
terápia szempontjából szinte kizárólagosan perdöntő jelentőségűnek tartja.
Most pedig lássuk, hogy milyen alapokra helyezi Masson a könyv mondanivalója
ként megfogalmazott állítást. Röviden ismertetjük érvelését:
1.
Masson szerint Freud „A hisztéria etiológiája" c. művével „egyike azoknak,
akiknek sikerült felrázni a világot álmából"9 . 1895 és 1896 táján Freud fe lfigye lt arra,
hogy nőpácienseinek múltjában van valami szörnyű és erőszakkal kapcsolatos elem.
A Freud e lő tti pszichiáterek a betegek beszámolóit hallva hisztériás hazudozással vá
dolták a pácienseket, nem megbízható emlékezetüknek és fantáziájuknak tu la jd o n íto t
ták a történeteket. Freud volt az első pszichiáter, aki elhitte, hogy igazat mondanak.
Változatos nevekkel illette Freud a betegbeszámolóból kibontakozó eseményt: gyer
mekkori szexuális jelenet, csábítás, szexuális támadás, erőszak, merénylet, agresszió,
trauma. A többértelműség ellenére nem kétséges, hogy Freud m it értett elcsábításon
(a későbbiekben csak ezt a kifejezést használja Freud): olyan erőszakos és kegyetlen
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aktusról van szó, amely megsebesíti a gyermeket létének minden aspektusát tekintve
(rendszerint fiatal leánygyermek az áldozat Freud szerint). A gyermek még sem testileg
(életveszélyes következményekkel járhat a gyermekre nézve egy anális sérülés), sem
emocionálisan nem érett a szexuális tevékenység egyetlen felnőtti formájára sem.
Freud szerint a felnőttet érzelmi és szexuális életének kudarcai és boldogtalansága
készteti ilyen tettek végrehajtására a gyermeken, aki rém ült, nem tiltakozik, túl e rő t
len ahhoz, hogy megvédje magát és túlságosan függ az élete a felnőtt további gondos
kodásától, semhogy az orvoslás valamilyen módját keresné. A felnőtt jellemzői egy
ilyen kapcsolatban Freud szerint: a szexuális kapcsolat nyomán keletkező függőségi vi
szony, ugyanakkor a kom plett autoritás és a büntetéshez való jog, melyet érvényesíteni
tu d a gyermekkel szemben. A gyermek pedig átéli teljes kiszolgáltatottságát, dühöt,
u n d o rt és elhagyatottságot érez.
Ezeket az emóciókat reprodukálták Freud páciensei is az analízis során és ezek
nek az élményeknek az autentikus újraátélése vo lt az egyik olyan tényező, ami meg
győzte Freudot az elcsábítás realitásáról. 1896. április 21-én a Pszichiátriai és Neuroló
giai Társaság ülésén, Bécsben, Freud bejelentette felfedezését. A reakció az értetlenség
és az elutasítás csendje volt, ami egyre m élyült, csakúgy, m int Freud szakmai izoláció
ja. Masson könyvének első fejezetében olvashatunk egy eddig kiadatlan levélrészletet
a Freud/Fliess levelezésből: „ . . . a páciensek viselkedése, mialatt reprodukálják gyer
m ekkori élményeiket, minden szempontból összeegyeztethetetlen azzal a feltevéssel,
hogy az élmények nem valóságos eseményből származnak."10
E szilárdnak tűnő meggyőződés ellenére később — 1905-ben — Freud nyilváno
san is visszavonja az elméletet. Érvelése a következő: „ . . . a maszturbáció a gyermek
korban általánosan előforduló esemény, amellyel az emlékezet hiányos működése jár
együtt. Valójában a legtöbb női páciensnél a fantázia terméke az állítás, hogy az apa el
csábította őt. Voltaképpen ez egy későbbi feldolgozása a gyermekkori szexualitás em
lékeinek, amely arra jó, hogy elfedje a maszturbáció tényét és mentséget, ürügyet, eny
hülést nyújtson az infantilis szexualitással kapcsolatos bűntudatra. A fantázia ta rta l
mazza a realitás töredékeit: a papa ártatlan cirógatása, dédelgetése a legkorábbi gyer
m ekkorban felébreszti a kislány szexualitását (hasonlóan érvényes ez a fiú és az anya
viszonyára). A gyengéd szülő, am ikor igyekszik megtörni a gyermek maszturbációs szo
kásait, öntudatlanul okot ad a témával való foglalkozásra. Ésaz indítékok keverednek a
fantáziával, mely gyakran dom inálja a női belső világot: egy rész igazság, egy rész sze
relm i kielégülés, egy rész bosszú."11
2.
Freud 1885. október 3. és 1886. február 28. között Párizsban ta rtózko do tt,
ahol Jean Martin Charcot tanítványaként dolgozott és végzett megfigyeléseket a Salpetriere kórházban. Masson szerint ez a párizsi tanulm ányút döntően befolyásolta a
pszichoanalízis későbbi alakulását. Masson igyekszik kim utatni, hogy Freud részt vett
olyan halottszemléken, melyeket bírósági végzés nyomán rendeltek el, és ahol az áldo
zatok brutális szexuális cselekmények fiatal áldozatai voltak. Az akkori francia pszi
chiátriai irodalom szerzői fedezték fel a fizikai és szexuális jellegű, gyermekeken vég
re h a jto tt cselekmények elterjedt voltát és pszichológiai jellegű következtetéseket von
tak le a tényekből. A témával foglalkozók egyik kimagasló alakja Ambroise Auguste
Tardieu a Párizsi Egyetem Igazságügyi Orvostani Tanszékének professzora, a Párizsi
Orvosi Akadémia elnöke. Valószínű, hogy Freud olvasta Tardieu könyvét, melynek cí-
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me: „Igazságügyi-orvostani tanulmány a gyermekeken elkövetett kegyetlen és brutális
cselekményekről". Ez volt az első ilyen jellegű mű Európában. Tardieu leírja, hogy
1858—1869 között Franciaországban 11 576 ilyen eset fo rd ult elő. Ezek közül 9125
gyermekek elleni erőszakos cselekmény. Kimutatja, hogy majdnem az összes áldozat
lány. A könyv 1867-es kiadásában 616 esetet ismertet. Tardieu a brutális események
nyomán keletkező sérüléseket, anatómiai elváltozásokat a halottszemléken szakértő
ként konstatálhatta: anális fissurák, erőszak által okozott elváltozások a fiatal lányok
nemi szervein.
Egy másik szerző, Paul Bemard tanulmányában („Fiatal lányok elleni szexuális
merénylet") azt írja, hogy 1827 és 1870 között Franciaországban 37 176 eset történt,
a gyermekek 15 évesek vagy ezen aluliak. Bemard kife jti, hogy a gyermekek elleni
szexuális erőszak nagyon gyakori, főleg nagy népsűrűségű területeken, ipari centru
mokban. Az elkövetők a leggyakrabban érett korú férfiak vagy idősebb emberek,
majdhogynem fo rd íto tt arányosság állapítható meg az elkövető és az áldozat életkora
között. Bemard szerint az iskolázottság nem tűnik gátló faktornak e bűncselekmények
elkövetésében. Tardieu-t Paul Brouardel követte a professzori székben és 1879-től
nyilvánossá tette a halottszemléket a medikusok számára. Évente mintegy 1000 boncolásos halottszemle volt, ebből 300 tö rtén t bírói végzéssel.
Masson érveket hoz fel amellett, hogy Freud részt vett Brouardel szemináriumán,
a halottszemléken és meggyőződése, hogy ő volt az első, aki az itt lá to tt és tapasztalt
események pszichológiai jelentőségét teljes valóságában értékelte. Annak oka, hogy
Freud mégsem utal írásaiban a francia szerzők munkáira, az lehet, hogy „nem kívánta
átengedni a prioritást, tudva azt, hogy ő volt az első, aki az anyag pszichológiai rele
vanciáját felfedezte".12
Említést tesz Masson az ide vonatkozó francia irodalom egy másik vonulatáról
is, amelynek talán tartós hatása lehetett Freud későbbi döntésére is. Noha Freud nem
hivatkozik e vonulat szerzőire sem, mégis, érdekes, hogy a csábítási elmélet visszavo
násakor az említett irodalom szerzőinek érveivel támasztja alá az elmélet megtagadását.
Ezek az érvek a következők: a genitális jellegű érzékcsalódások a hisztéria (neurózis)
következményei; a hisztériás beteg azért talál ki képtelen történeteket, hogy magára
vonja környezete figyelmét; a gyermekek által kitalált történetek sok rokon vonást
mutatnak a hisztériás beteg hazugságaival; a szexuális traumák csak a fantázia termékei.
Összegezve Freud párizsi tanulmányútjának ide vonatkozó részleteit: a Masson
által felkutatott bizonyítékok szerint Freud részt vett Brouardel demonstrációin; tu 
lajdonában voltak Tardieu-nak és Brouardel-nek a szexuális abúzusról íro tt könyvei, to 
vábbá Bemard könyve is, mely szintén e témáról szól. További kutatásaiban Masson
azt találta, hogy könyvtárának német szerzők (Krafft-Ebing, Moll) által írt könyveiben
Freud olyan passzusokat jegyzett meg vagy húzott alá, melyekben Tardieu és Brouar
del eseteit idézik a szexuális abúzus köréből.
Masson szerint ezek a tapasztalatok nem maradhattak minden hatás nélkül Freud
későbbi gondolkodására.
3.
Freud legközelebbi barátja és a tudományos, szociális izoláció közepette leg
közelebbi kollégája Wilhelm Fiiess volt. E szoros barátság időtartama — 1894 és 1900
között — egybeesik azzal az idővel, amikor Freud nagyon komoly munka, belső vívó
dások és a külső elutasítás légkörében kidolgozta a neurotikus megbetegedések infanti-
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lis szexuális etiológiájának elméletét. Az elcsábítás! elmélet igen szoros kapcsolatot mu
ta t Fliessnek Emma Ecksteinen elvégzett operációjával és végül az elméletről való le
mondás összefonódik Freudnek Fliesshez fűződő viszonya történetével.
Emma E. egyike v o lt Freud legkorábbi analitikus pácienseinek, panaszai menst
ruációs jellegű diszfunkciók voltak. Tekintettel arra, hogy Fliesst is élénken foglalkoz
ta tta a szexuális problémák kérdése (mint később kiderült teljesen más aspektusból,
m in t Freudot), vállakozik rá, hogy megoperálja Emmát. Elmélete szerint ugyanis a
maszturbáló neuraszténiások nagy része „nazális reflex neurózisban" szenved, mely sze
rin te úgy kezelhető, hogy a nemi szerveknek a nazális tájékon reprezentálódó részét
m űtéti úton eltávolítják. Az orrcsont egy bizonyos részének kiirtása a panaszok meg
szűnéséhez vezet, de csak akkor, ha a beteg végleg felhagy maszturbációs szokásával.
Masson valószínűnek tartja, hogy Emma volt az első beteg, akit Fiiess ezzel a techniká
val gyógyított. Masson úgy vélekedik, hogy Emma Eckstein az egyedüli legfontosabb
személy a pszichoanalízis történetében. Ő a „pszichoanalízis első áldozata és a husza
d ik századi gondolkodás hősnője". Masson érvelését követve: Freud azért vonta vissza
az elcsábítási elméletet, mert nem tu d o tt szembenézni az igazsággal, azzal, amit Fiiess
csinált Emmával. Szüksége v o lt rá, hogy higyje: Fiiess ártatlan volt és Emma volt a vét
kes. így fejlesztette ki Freud azt a meggyőződését, hogy az analitikus páciensek hazud
nak és a fantáziáik teszik őket beteggé, nem pedig az, ami valóban megtörtént velük.
Természetesen nehezen rekonstruálható, hogy Freud milyen meggondolásból re
m élt segítséget egy ilyen jellegű beavatkozástól. Masson arra hivatkozik, hogy Freudnak Fiiess iránti idealizációja is motiválta a műtéti megoldás m elletti állásfoglalását. Az
operáció során mulasztás tö rté n t, az eltávolított csontrész helyén Fiiess egy gézdarabot
fe le jte tt, ami hosszú és életveszélyt okozó vérzést eredményezett. Barátja presztízsének
megvédése érdekében Freud bagatellizálni igyekszik a m űtéti hibát és Emma vérzését
hisztériás tünetnek m inősíti. Eszerint a masszívan fennálló vérzés Emma szexuális vá
gyakozásának testi kifejezője lenne. Freud további vizsgálatai Emma élettörténetében
olyan mozzanatokat tárnak fe l, amelyek szexuális csábítással kapcsolatosak.
A Freudban megfogalmazódó új elmélet ismertetése egy francia folyóiratban je
le n ik meg először 1896. március 30-án.13 A cikkben 13 hisztériás eset analíziséről szá
mol be, az esetek egyikéből sem hiányzik a csábítás. Kimutatja, hogy akár brutális az
erőszak, akár kevésbé gyorsan zajló és undorító, hasonló következményekhez vezet.
Ettől kezdve Freud szkeptikus a maszturbáció hatásait illetően, amelyről pedig
Fiiess azt hitte, hogy a hisztéria forrása. Fiiess szerint a szexualitás veleszületett, konstitucionális adottság individuális különbségekkel, nincs pszichológiai természete és nem
kezelhető pszichológiai módszerekkel.
4.
A két barát viszonyában némi változás következik be, hiszen véleményük kü
lönbsége a hisztéria keletkezéséről nyilvánvalóvá vált. Hogy a reálisan megtörtént
szexuális traumáról Freud érdeklődése mindinkább a fantáziaélet felé fordul, abban
megfontolandó tényező Masson szerint az, hogy Freud nem maradhatott volna szoros
viszonyban Fliess-szel, ha nem hajlandó változtatni eredeti elgondolásán. Ám — Masson
az eddig kiadatlan levélrészletekből ilyen jellegű bizonyítékokat is kiolvasni vél —
Freud nem volt meggyőződve tettének helyességéről, sőt az elmélet visszavonását köve
tően 3 hónappal 1897. december 12-én (egy kiadatlan) levélben olyan kijelentést tesz,
miszerint: „Feltámadt az apa-etiológiába vetett bizalmam . , . " 14
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Továbbá, 1897. december 22-én Freud egy olyan esetbeszámolót küld Fliessnek, amelyben egy kislányt kétéves korában defloreált az apja és gonorrheával fe rtőz
te meg, így került életveszélyes állapotban kórházba a gyermek.
Freud továbbra is kapcsolatban volt Emma Eckstein-nel, aki gyógyulása után
maga is praktizált és olyan eseteket hozott Freudnak, amelyek egyértelműen ta rta l
maztak elcsábításra vonatkozó momentumokat.
Masson könyvében említést tesz Wilhelm Fiiess fiának, Robert Fliessnek a mun
kásságáról. Szerinte R. Fiiess 1973-ban megjelent könyve „Szimbólum, álom és pszi
chózis" egy „ékesszóló és intelligens kérelem" Freud korai elcsábítási elméletének
visszahívására a modern pszichoanalitikus praxisba. R. Fiiess tézise szinte tökéletesen
megegyezik Freud korai elméletével: minden komolyan beteg neurotikust szexuálisan
elcsábítottak vagy traumatizáltak a korai gyermekkorban. Szerinte a trauma a 4. életév
előtt tö rtén ik. Masson véleménye a kérdésben nem egyezik teljesen Robert Fiiess véle
ményével, aki azt mondja, hogy minden emocionális zavar mögött abúzus keresendő,
de azt nagyon is lehetségesnek tartja, hogy a neurózist valami olyasmi okozza, ami reá
lis eseményt volt a maga idejében.
Végül van itt még valami, ami alaposan megfontolandó. Robert Fiiess kom o
lyan meg van győződve arról, hogy édesapja szexuálisan elcsábította őt, pontosan az
idő tá jt, hogy Freud elmélete felfedezésének útján járt és gondolkodásának szinte m in
den mozzanatát levelek útján beszélte meg W. Fliess-szel. Ha ez így van — aminek állí
tása persze valóban cáfolhatatlan bizonyítékok felvonultatását igényli —, akkor el
m ondhatjuk; Freud ahhoz a detetívhez hasonlatos, aki munkájának, a nyomozásnak
minden részletét közli valakivel, segítséget, tanácsot várva megosztja gondolatait egy
közeli baráttal, akiről a végén kiderül, hogy nem más, m int a tettes.
5.
Freudot követően a magyar Ferenczi Sándor volt az, aki a klinikai tapasztala
taiból származó adatok alapján ugyanarra a következtetésre ju to tt a neurózisok erede
tét illetően. Ferenczi szerint a felnőtt a gyermek szeretet iránti vágyát használja ki
— szexuális kielégülést akarva elérni. A gyermek nem tagadja meg a szülő kívánságát,
mert gyámoltalan, fél a szeretet elvesztésétől és a félelem megbénítja. Ehelyett létrehoz
egy elhárító mechanizmust, amelyet Ferenczi nevezett meg először: azonosulás az agresszorral. A mechanizmus lényege: a gyermek tudja, hogy a cselekmény, amely meg
tö rté n t, rossz, ám nincs senki, aki felelősséget érezzen érte, kivéve a gyermeket. A szü
lő, aki tagadja, amit te tt, vagy tagadja annak ártalmas voltát, gyakran válik agresszívvé,
fizikálisán abuzívvé a gyermekkel szemben. Ennek magyarázata Ferenczi szerint az,
hogy saját bűnösségét a gyermekre vetíti és megtorolja. A tudattalan lelkiismeretfurdalás a gyermek elleni erőszakos dühében nyilvánul meg. Ferenczi szerint a csábítás kö
vetkezménye a felnövő gyermek pervertált és fejletlen szexualitása és az, hogy a trau
ma által okozott sokk a személyiség hirtelen érését okozza, így emocionális koraérett
ség jelei láthatók a gyermeken.
Nézeteinek összefoglaló írásával Ferenczi n yito tta meg az 1932 szeptemberében
Wiesbadenben megtartott 12. Nemzetközi Pszichoanalitikai Kongresszust. A kongreszszuson résztvevő vezető analitikusok olyan véleményen voltak, hogy az írásban foglalt
nézetek nem terjedhetnek el szélesebb körben, mert ez veszélyt jelentene a társadalom
ra. Ferenczit nem érte váratlanul a kellemetlen és hűvös fogadtatás, hiszen előzőleg
Freudnak (aki betegsége m iatt nem tu d o tt részt venni a kongresszuson) B rill jelenlété
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ben felolvasta az előadás szövegét. Freud megpróbálta lebeszélni, hogy előadja, de
legalábbis szerette volna elhalasztani az anyag nyilvánosságra hozatalát.
Masson szerint Ferenczinek a gyermekkori szexuális traumák kapcsán levont el
méleti következtetései, makacs és állhatatos ragaszkodása a csábítási elmélethez — ezek
voltak a döntő tényezők, amik Freud és Ferenczi elhidegülését okozták, nem pedig
Ferenczinek az analízisben alkalmazott módszertani újításai, noha a két dolog nem vá
lasztható el teljesen egymástól.
Ferenczi 1933-ban bekövetkezett halála alkalmából a vezető analitikusok nekro
lógokban méltatták munkásságát. Eddig nem ismert levelekből Masson azt próbálja k i
m utatni, hogy miképpen fogtak össze a pszichoanalízis vezető szakemberei annak érde
kében, hogy Ferenczi tudományos állhatatosságát a hivatalos megnyilatkozásokban va
lamiképpen betegségével magyarázzák. Freud egy Jones-nak írott levelében „pseudologia phantastica"-t, Jones „paranoia"-t említ, ami magyarázatul szolgálna Ferenczi tu d o 
mányos állításainak képtelenségére. A Freud-nekrológ szerint abban, hogy Ferenczi
h itt páciense gyermekkori traumáiban, döntő szerepet játszott testi betegsége, amely
ben „kialudt briliáns intellektusa". Jones nekrológban a „mentális regresszió" kifejezést
használja magyarázatul arra, ahogyan Ferenczi a pszichoanalízis alapproblémáihoz vi
szonyult. Masson szerint Ferenczi említett előadása egyfajta válasz volt arra, hogy
Freud visszavonta a csábítási elméletet. Ferenczi nézete — szemben a m ódosított freudi felfogással —, hogy a valódi trauma idézi elő a fantáziák felébredését, e fantáziák
reális eseményekből erednek és nem helyettesítik azokat. Az emberek abba betegsze
nek bele, ami tö rtén t velük és nem abba, amit elképzeltek, hogy történt velük. Mintha
Ferenczi azt mondta volna Freudnak: „Nem volt bátorságod kiállni az igazságért és memegvédeni azt. A mozgalom, amely felnőtt körülötted, ennek a gyávaságnak a p roduk
tuma. Én nem fogok osztozni ebben. Hű leszek az igazsághoz."15
Nem tudjuk, hogy jogosult-e a súlyos szavakba foglalt neheztelés, amit Masson
Ferenczi ajkáról vél hallani. Egyvalami azonban bizonyossággal állítható Freud életé
nek és életművének eddig megismert tényei és művei birtokában: korának szigorú te r
mészettudományos, a tú lszim plifiká lt kauzalitásfogalom bűvkörében élő tudományos
légkörében úttörőként harcolt a pszichodinamikai modell elfogadtatásáért. M int tu d 
ju k , pályáját neurológusként kezdte, innen ju to tt el a pszichoanalízis eszmerendszeré
nek kidolgozásáig, és azt is tudjuk, hogy milyen szigorú következetességgel, mennyi
— reá jellemző — elszántsággal szerzett tekintélyt e tudománynak. Fáradhatatlanul és
csakis a megfigyeléseit, a klinikai tapasztalatokat, a tényeket egyedüli referenciaként
elfogadva dolgozott és védte a kibontakozó elméleti rendszert a megfigyeléseiből le
vont következtetések álszent, moralizáló megítélésével szemben. A Masson-féle kutatás
nyomán kibontakozó Freud-kép gyökeresen ellentm ond az eddigi ismeretekre épülő
elképzeléseknek és az újabb adatok által sugalmazott freudi karaktervonások hitelessé
génél egyelőre nagyobb e jellemvonások meglepetést vagy megdöbbenést okozó ereje.
1897 és 1903 kö zött Freud fokozatosan azt a meggyőződést alakította ki, hogy
legtöbb női páciense becsapta önmagát és Freudot is. A csábítással kapcsolatos emlék
képeik csupán a fantázia termékei (vagy a fantáziára való visszaemlékezésé), e képzeleti
munka az ödipális helyzet származéka (bosszút állni legalább képzeletben az irigyelt és
gyűlölt szülőn), a gyermekkori normális szexualitás része. Az elmélet visszavonása köz
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ponti jelentőségű volt a későbbi freudi felfedezésekhez vezető úton. Masson úgy véli:
Freud szándékai kétségbevonhatatlanok. Bizonyos, hogy az elcsábítási elmélet vissza
vonása Freud meggyőződése szerint helyes lépés volt, vagy legalábbis a későbbiekben
mind helyesebbnek tű n t számára e lépés. Nem ismerhette fel, hogy a visszavonás egy
szerűen személyes bátorságának kudarca. Félt az izolációtól és attól, hogy teljes magáramardottságban nem létezik tudományos elismerés, előrehaladás. Masson tovább
megy és a következőket állítja: ha az igazságot ilyen vagy olyan személyes okok m iatt
kitörölték a pszichoanalitikus elméletből, akkor a mozgalom később létrejött konst
rukciójából is törölték szükségszerűen. Ezt tették volna a Freud-követők.
Könyvének utolsó lapjain olyan szerzők nézeteit em líti, akik szerint a gyermekek
korai éveikben elszenvedett szexuális erőszak jóval gyakoribb, m int az általánosan is
mert. Herman Judith adataira hivatkozik, aki szerint az átlagpopulációban minden
harmadik nő érintett, de a pszichiátriai kezelést, támogatást, terápiát igénylő nők kö
zött ez az arány még magasabb. A jelenleg fo lyó pszichoanalitikus terápia (és burkol
tan vagy nyíltan minden pszichoterápia tartalmaz analitikus megfontolásokat) célja,
hogy meggyőzze a pácienst: a trauma nem tö rtén t meg a realitás szintjén. Ez súlyos kö
vetkezményekkel járhat, hiszen az analitikus, bármennyire is segítőkész egyébként,
erőszakot követ el a beteg belső élete ellen és akaratlanul összejátszik azzal, aki először
tette beteggé őt. A teljes analízis így lehetetlen — fe jti ki Masson —, hiszen a beteg az
indulatátviteles folyamatban nem tud felnőni az analitikushoz, mert az az abúzust el
követő szülő attitű djét reprodukálja. Ha a pszichoanalitikus nem néz szembe saját tu 
dományának múltjával és nem ismeri el, hogy az eredeti elmélet visszavonása tudom á
nyosan nem megalapozott, sőt a fellelhető adatok éppen az elcsábítási elmélet igazát
támasztják alá, akkor soha nem lesz képes szembesíteni betegeit a m últtal.
Ez a Masson-féle kutatás kulminációs pontja, ezek azok a legfontosabb érvek sze
rinte, amelyek arra kell, hogy ösztönözzék az illetékes szakembereket, hogy vizsgálják
meg újra az elcsábítási elmélet visszahívásának szükségességét, vegyék revízió alá a pszi
choanalízis elméleti konstrukcióját.
Masson saját alakját a Ferenczi és Robert Fiiess alkotta sor következő tagjának
érzi abban az értelemben, hogy az elszigetelődés, az analitikusok részéről tapasztalt
megbélyegzés és az irracionális elutasítás volt a reakció arra, amit igaznak tartottak.
Masson 1981 augusztusában tette közzé kutatási eredményeit a New York Times-ban.
Közbevetően egy gondolat kívánkozik megjegyzésre.
E helyen dönthető el teljes bizonyossággal, hogy m iért e folyóiratban közölte tu 
dományos szenzációnak ható eredményeit. Természetesként és magától értődőként
hat, ha egy kutató az illető tudomány vagy tudományág információit közölni hivatott
orgánum lapjain értesíti tudóstársait és a közvéleményt az újabb eredményekről. An
nak oka, hogy ebben az esetben a közvélemény tájékoztatása miért kapott hangsúlyt e
lépéssel, remélhetően nem az, hogy a tudományos szenzáció közlésekor a szenzáció ef
fektusa volt hangsúlyos.
A pszichoanalitikusok a tiltakozás és a felháborodás gesztusaival reagáltak, az
eredményeket egyszerre ta rto ttá k silánynak és felháborítónak. Egyes analitikusok úgy
ítélték meg az elvégzett kutatást, hogy az nem más, m int egy ödipális szituáció által
m otivált erőfeszítés. Tény, hogy a Times-beli cikkek megjelenése után (1981. augusz
tus) Eissler arra akarta rávenni őt, hogy nyilvánosan határolja el magát a cikkekben k i
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fe jte tt nézetektől vagy vonja vissza azokat. Mivel Masson erre nem volt hajlandó, Eissler felfüggesztette állásából. Egyébként mindössze pár hónap választotta el Massont
a ttó l, hogy átvegye Eissler helyét az Archívum élén, tehát valóban érthetetlen, hogy
m iért nem várt a tervezett novemberi kinevezéséig, amikor a szükséges „hivatali pozí
c ió " birtokában talán teljesen más fordulatot adhatott volna a dolgok menetének.
Állásából való felfüggesztését követően Masson perbefogással fenyegette Eisslert,
aki viszont követelte vissza azokat a hangfelvételeket, amelyeket ő adott át Massonnak
abból a célból, hogy átírja azokat. E hangfelvételeken Freud betegei, barátai és kollégái
nyilatkoznak Eisslernek, aki e felvételeket harminc év alatt készítette. 1982 augusztu
sában Masson valóban be is n y ú jto tt egy tizenhárom m illió dolláros keresetet a Kalifor
niai Legfelsőbb Bíróságnál K urt Eissler (A Freud Archívum) és Muriel Gardiner (a
New-Land Foundation) ellen m int alperesek ellen. A 27 oldalas beadványban igazságta
lan elbocsátással, szerződésszegéssel, rágalmazással vádolja Masson az alpereseket, akik
szerinte alapvető elveket sértettek meg, amikor nem segítették, inkább akadályozták
Freud írásainak, publikációinak és munkáinak történeti szempontú kutatását. A vád
ira t megállapítja, hogy helytelenül jártak el az alperesek, amikor e ltitko ltá k a tényt,
hogy Freud felismerhette: hibás lépés volt az elcsábítási elmélet visszavonása. Ennél
fogva szükségesnek látszik az alperesek pszichoanalitikus nézeteinek és kezelési elvei
nek újraértékelése.
Muriel Gardiner, aki 80 éves volt és nem akarta magát kitenni egy bírósági per
bonyodalmainak, per nélküli kártérítést ajánlott fel a felperesnek százötven ezer dollár
összegben. Ennek fejében azt kérte, hogy Masson ejtse a pert és kötelezze magát a ná
la levő hangfelvételek visszaszolgáltatására és arra, hogy további írásaiban, publikációi
ban nem használja fel azokat az anyagokat, amelyekhez az Archívumban ju to tt.
Eissler úgy nyila tkozik Janet Malcolm riportkönyvében16, hogy az emberek ál
talában örülnek, ha valami negatívumot és kom porm ittáló dolgot derítenek ki és olvas
hatnak, hallhatnak Freudról. Az ilyen adatok gyűjtését és kutatását szerinte a revans
irá nti vágy motiválja, hiszen Freud felfedezései sértőek és bántóak az emberiségre
nézve.
Valóban igaz az, hogy újabb kutatások gyarapítják eddig ismeretlen tényekkel és
feltételezésekkel a pszichoanalízis történetét. Marieanne Krüll 1986-ban megjelent
könyvében foglalja össze kutatásainak eredményét. Ezek szerint az elcsábítási elmélet
visszavonásának oka Freudnak édesapjával való viszonyában keresendő.17
Egy autodidakta Freud-kutató is munkához lá to tt Peter Svalesnek, az egykori
Rolling Stones nevű rockegyüttes volt technikusa személyében. Interjúkat készít még
élő Freud páciensekkel, fe lkuta tta W. Fiiess Izraelben élő leányát, Pauline Jacobsohn-t,
aki elvezette őt a Hebrew Egyetemre, ahol elhelyezte apja irodalmi hagyatékát, ennek
birtokában Svales W. Fiiess biográfiáját kívánja elkészíteni.
Svales „A mindennapi élet pszichopatológiája" c. Freud írás tartalomelemzéséből
kiindulva Freud magánéletére vonatkozó momentumot próbál kim utatni.18
A Freud életére és a pszichoanalízis korai történetére vonatkozó kutatások való
színűleg folytatódnak és e kutatási eredményeket — ha kellő kritikával is, de — számí
tásba kell vennünk. Freud korai munkásságára, a pszichoanalízis korai történetére,
ezen belül az elcsábítási elmélet jelentőségére és szerepére vonatkozó megközelítések
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napvilágra kerülésének vagyunk tanúi. A magyar nyelvű irodalmat a közeli jövőben
megjelenő és a témát terljesen eltérő aspektusból megvilágító mű is gyarapítja.
Frank J. Sulloway: Biologist o f the Mind című könyvében többek kö zött arra
igyekszik koncentrálni, hogy a pszichoanalízis korai történetének feltárásával érthe
tőbbé tegye a freudi elkötelezettséget, amellyel a szexualitás és a neurózis lényegi okai
közötti közvetlen etiológiai viszonyt támogatta. M int ismeretes, Freud a neurózisok
kezdeti felosztásában aktuálneurózisokat és ún. elhárításos neuropszichózisokat kü
lönböztetett meg. Az előbbi kórform ák közé a neuraszténia és a szorongásos neuró
zis ta rtozo tt, eredetükre nézve Freud az abnormális szexuális gyakorlattal hozta őket
összefüggésbe (megszakított közösülés, hosszan tartó absztinencia, maszturbáció). É r
dekessége e kezdeti felfogásnak, hogy először az aktuálneurózisok kapcsán következte
te tt szexuális jellegű kauzális tényezőkre, mégpedig egy pszichofizikaiista magyarázó
sémát használva. Eszerint neurológiai mérgezés, toxikus hatás éri a szervezetet a sza
porítószervekből kiáramló szexuális szubsztancia növekedése révén. A későbbiekben
feladta felfogását Freud arról, hogy a szorongás fizikailag származna a libidóból. A
neurózisok másik csoportjával kapcsolatos kutatások 1894 és 1896 közé esnek, ekkor
foglalkoztatta Freudot a legintenzívebben az a kérdés, hogyan lehet elkülöníteni az
elhárításos pszichoneurózisok fontosabb form áit. E neurózisfajta körébe ta rto z o tt a
hisztéria, a kényszeres és fóbiás neurózis, a hallucinációs pszichózis és a paranoia.
E kórképek létrejötte — kezdeti freudi magyarázat szerint — az elhárítás különböző
módozataival van összefüggésben, például a hisztéria esetében a beteg számára e lfo 
gadhatatlan gondolati tartalommal szembeni elhárítás a jellemző és az az adottság,
melynek nyomán az affektus tünetekké történő szomatikus konvertálódása létrejöhet.
1896 elején az elhárítási neuropszichózisok etiológiájára vonatkozó gondolatok
további finomítása vezette Freudot ahhoz az állításához, hogy „ezek mindegyikét gyer
mekkori szexuális traumák, elcsábítások okozzák, melyeket vagy egy fe lnő tt vagy egy
sokkal idősebb gyermek követ el. A hisztériások elcsábíttatásának idejét a gyermekkor
első négy évére teszi, a velejáró élményeket passzívaknak és általában kellemetleneknek
tételezi fel. A kényszerneurotikusok elcsábíttatásának idejét kissé későbbre helyezi a
gyermekkorban (négy és nyolc éves kor közé) és feltételezi, hogy a gyermek szerepe az
elcsábíttatásban aktívabb. A hisztériások elcsáb(itatásától eltérően az ilyen későbbi él
mények akkor örömérzést keltettek, gondolta Freud — innen származik a kényszer
neurotikusok végnélküli önmarcangolása. Végül a paranoia egy még későbbi, de szin
tén pubertás előtti elcsábíttatással függ össze: amely a legkevésbé alapul akár 'in fa n tilis
determinánsokon', akár gyermekkori elfojtásokon s ennél fogva par excellence elhárí
tási neurózis . " 19
Sulloway úgy értékeli az elcsábítási elmélet jelentőségét, hogy az segítette Freu
d ot abban, hogy figyelmét közvetlenül a patológiás elhárítás magyarázatára irányítsa
és adekvátabb formula kereteiben bontsa ki a szexualitás és a neurózisok összefüggését,
elvetve a szexuális traumák szerepéről vallott felfogását. De a közvetlen elméleti jellegű
kutatásokon túlmenően van a kérdéskörhöz közvetetten kapcsolódó kutatási te rü let is
az empirikus pszichológia irodalmában. Évente mintegy negyven-ötven tanulm ányt
közölnek a világ szakfolyóirataiban az „inceszt" tárgykörbe utalt jelenséggel kapcsolat
ban, főként nyugat-európai és amerikai szerzők tollából. Rendszeresen jelennek meg
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irodalmi összefoglalók e témában 2 0 és kiterjedt vizsgálat fo ly ik arra nézve, hogy m i
lyen következményekkel jár a gyermekeken elkövetett szexuális visszaélés a fe ln ő ttk o 
ri szexuális életre, az emocionális életre és a személyiség más aspektusaira nézve21. Az
egyes szerzők eltérően becsülik meg a jelenség gyakoriságát, de abban egyetértenek,
hogy a gyakorisági m uta tó k magasabbak a vártnál. Egy tanulmány 2 2 adatai szerint 930
véletlenszerűen kiválasztott, városban élő nő közül 16%-os arányban szenvedtek el 18
év előtt, 12%-os arányban 14 éves kor előtt intrafam iliáris abúzust. Ugyanezen nők kö
rében az extrafamiliáris abúzusok áldozatai 31%-os arányban fordultak elő. E kutatá
sok jellegüket és céljukat tekintve jórészt praxisra orientáltak. Foglalkoznak az elköve
tő k és az áldozatok személyiségének vonásaival, a terápia lehetőségeivel, leírják a család
szociológiai jellemzőit is pszichológiai dinamizmusait, ahol a jelenség előfordul. Való
színű, hogy e kutatások szükségességét a pszichiátriai és pszichoterápiás praxis terüle
tén jelentkező esetek indokolják, ahol a szakembernek terápiás stratégiát kell kidol
goznia a gyógyítás érdekében. Janet Malcolm riportkönyve említi, hogy egyesek a pszi
choterápiába jelentkező nők 90%-ban tartják lehetségesnek a gyermekkori szexuálabúzus előfordulását, 2 3 Masson könyvében az átlag népesség 30%-ra becsüli az abúzus ál
dozatainak számát nők kö zö tt.
Elgondolkoztató adatok ezek és magától értődő kérdésnek tűnik ezek után,
hogy az empirikus pszichológiai kutatás milyen további adatokkal, milyen kérdések
megválaszolásával járulhatna hozzá a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia elmé
leti kérdéseinek megválaszolásához, az elméletben jelentkező kételyek, problémák tisz
tázásához. További kérdés, hogy az analitikusok egyáltalán figyelembe kívánják-e venni
az em lített kutatásokat az elcsábítás! elméletre vonatkozó meggondolásaik kifejtése
kor?
Páratlanul nehéz és legalább ilyen nagy jelentőségű feladat lehetne annak tisztá
zása, hogy a pszichoanalízis jelenleg használatos és érvényben levő elméleti konstruk
ciója mennyiben változna meg, ha valóban érvényesnek, helytállónak tételeznénk fel az
eredeti elcsábítási elméletet. Valóban kellene-e változtatni a kezelési elveken, ahogyan
azt Masson követeli, vagy nem, ha igen, akkor milyen jellegű változtatásokat kellene
eszközölni? Az elkövetkező idők döntik el, hogy a pszichoanalízis elméletével foglal
kozó szakemberek és az em pirikus pszichológiai kutatással foglalkozók érdemesnek, le
hetségesnek, szükségesnek tartják-e erőik összefogását a felmerülő kérdések megvála
szolásához.
A válasz remélhetően igenlő lesz, az elméleti szakemberek szintetizálni fogják a
gyakorlat oldalán jelentkező tapasztalatokat. Addig azonban a pszichoanalízis belső el
méleti konstrukciójára vonatkozó fejtegetések és az empirikus kutatási anyag adatai
nak egy merőben más szinten kezelése az elméleti és gyakorlati tudás egymástól való
elidegenülésének jeleként értékelhető.
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