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A vitaindító kérdése kicsit leegyszerűsítve szá-
momra így hangzik: dolgunk-e a terápiás/segítő 
kapcsolatban az általunk követendőnek ítélt morá-
lis, világnézeti, politikai nézeteket, értékrendünket 
artikulálni, az ilyen kérdésekben állást foglalni? Így 
feltéve a kérdést, a válasz is egyszerű: nem. Más-
képp feltéve a kérdést: beengedjük-e az ilyen témá-
kat a terápiás/segítő kapcsolatba? – a válasz igen. 
Ezen túl; képviselje-e, artikulálja-e egy terapeuta a 
társadalmi/politikai mozgásokra vonatkozó nézeteit 
a segítő kapcsolaton kívüli területeken? Az én vála-
szom; miért ne!?

Az érveléshez az interszubjektív szemlélet radiká-
lis álláspontját hívom segítségül, ami így hangzik: ha 
már úgysem tudjuk megakadályozni (márpedig nem 
tudjuk), hogy szubjektivitásunk (benne a világnézeti 
kérdésekkel) beszűrődjön a terápiás kapcsolatba, 
akkor tegyük ezt nyílttá, és képviseljük a véleményün-
ket, fejezzük ki a terápiás kapcsolatban megjelenő 
érzéseinket. Ebben a szemléletben a fő terápiás ható-
tényező a két szubjektum találkozásából keletkező új 
minőség, egy „harmadik” létrejötte, amely a két fél 
egymásra gyakorolt hatásából keletkezik. Ebben a 
megközelítésben ez képezi a terápiás változás alapját, 
a technika pedig ehhez a terapeuta reflektív részvé-
tele, amelynek során a páciens által elmondottakat és 
a terápiás kapcsolat más megnyilvánulásait új per-
spektívába helyezi, egy másik szubjektum nézőpont-
jából kiszélesítve mindezek jelentéstartalmát. Ezt az 
új értelmezési keretet kínálja fel a páciens számára, 
aki elfogadja vagy elutasítja azt, hozzáteszi a saját 
szempontjait, vagy kreatív átalakítást végez rajta.

A sokféle dinamikus szemléletű terápia/tanács-
adás mindegyike a terapeuta/tanácsadó ezen képes-
ségére és tevékenységére, a reflektivitásra épít. A 
terápiás helyzet keretei és a javasolt terápiás attitűd 
is ennek minél szélesebb körű alkalmazhatóságát 
célozza. Fontos kérdés tehát, hogy mi történik a 
reflektivitással – mint fontos terápiás eszközzel –, 
ha a terapeuta állást foglal emocionálisan erősen 
érintett kérdésekben.

A vitaindító azt a véleményt fogalmazza meg, 
hogy az értékrendünk határozza meg az identitá-
sunkat. Én úgy gondolom, hogy ez fordítva van. Az 
identitásunk határozza meg az értékrendünket. Az 
értékek pedig abból következnek, hogy ki vagyok, 
mi vagyok, kikhez tartozom, kiket, miket kedvelek, 
kiket, miket utasítok el. Ez pedig azon alapul, hogy 
az életem korábbi, érzékeny szakaszai során kiket 
szerettem, kiket nem szerettem; végső soron pedig 
azon, hogy kikkel azonosultam, kiket fogadtam be 
önmagamba, másrészt kikkel kapcsolatban éltem 
meg ellenazonosulást. Ilyen módon tehát a világné-
zetünk, benne a politikai állásfoglalásunkkal végső 
soron egy több generációs, bonyolult hatásrendszer 
következménye, amiből az értékrendünk is kifejlő-
dik. Hasonlóképpen ebben gyökereznek vágyaink 
és félelmeink, amelyek szintén befolyásolják társa-
dalmi preferenciáinkat. 

Érthető, ha mindannyian szeretnénk, ha okos 
érvelések, racionális mérlegelések alakítanák 
saját nézeteinket és mások nézeteit a társadalmi 
jelenségeket, folyamatokat illetően. De sajnos vagy 
nem sajnos, szerintem ez nem így van. Természe-
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tesen azt sem gondolom, hogy a racionalitás nem 
játszik szerepet véleményünk kialakításában, csak 
azt állítom, hogy ennek jóval kisebb a befolyása, 
mint szeretnénk. Ebből fakad az is, hogy a tárgyalt 
kérdésre vonatkozóan ugyanazon érvek elegen-
dőek, meggyőzőek az egyik ember számára, míg 
másoknak nem tetszenek, sőt viszolygást keltenek. 
(Ilyenkor szokták mondani: azok hülyék!)

A duális pszichoterápiás/segítő kapcsolatban 
mindkét résztvevő behozza a kapcsolatba saját iden-
titásából fakadó belső rendszerét, és a segítő kap-
csolatnak az a dolga, hogy az ellentmondásos belső 
rendszert az integrációhoz segítse, ezáltal csökkentse 
a belső feszültséget, és oldja a tüneti viselkedést. Ha 
a terapeuta behozza a kapcsolatba az érzelmileg erő-
sen telített politikai/világnézeti szempontot, durván 
két eset lehetséges. Az egyik: hasonló állásponton 
vannak, és békés kollúzióba egyesülnek, mindkét 
fél átéli az egyetértésből fakadó biztonságot. Egy 
kis boldog szigetet hoznak létre, ami független a 
külvilágtól, ahol a rossz dolgok történnek. Ilyenkor 
a kliens a segítő kapcsolatban jól érzi magát, de 
egyikük sem motivált arra, hogy érzéseik hátterére 
ránézzen; érzéseik reflektálatlanok maradnak, a kül-
világban és a külvilággal átélt konfliktusok viszont 
változatlanok. A másik esetben különböző nézeteket 
vallanak. A páciens itt az el nem fogadást éli meg, 
a diszharmóniát (szakszóval interszubjektív szétvá-
lást), bizalmatlan lesz, és elrejti az élményvilágának 
azt a részét, amiről azt gondolja, hogy a terapeuta 
nem fogadja el. A terapeuta így részleges képet lát a 
páciensről, és beszűkülnek a lehetőségei. A terape-
uta megnyilatkozása tehát mindkét esetben veszé-
lyezteti a terapeuta/segítő céljainak elérését.

Vizsgálni lehetne a jelenségnek azt a részét is, 
hogy honnan származik a terapeutának/segítőnek az 
az igénye, hogy a nézeteit közölje a pácienssel. Ennek 
tárgyalása azonban a viszontáttétellel való munka 
távoli vizeire vinne bennünket. Úgy gondolom tehát, 
hogy a terápiás/segítő kapcsolatban nincs helye a 
terapeuta ilyen jellegű, szubjektív „térfoglalásának”, 
mert akadályozza feladatának teljesítésében.

Mivel a terápiás helyzetet sokan úgy fogjuk fel, 
mint egyenrangú felek aszimmetrikus kapcsolatát, 
ebből az is következik, hogy a terapeuta/segítő 
a terápiás kapcsolaton kívül ugyanolyan szabad 
ember, mint bárki más, így olyan társas, társadalmi 
aktivitásokban vesz részt, amilyenben akar, de 
tudnia kell, hogy a közösségi média működéséből 
fakadóan aktivitásainak híre eljuthat a klienseihez. 
Ekkor viszont már az információbeszűrődés helyze-
tével állunk szemben.

Flaskay Gábor 

A vitaindító annyira megszólított személyes gya-
korlatomban, hogy rögtön nekiültem írni. Dániá-
ban részidőben orvos és pszichoterapeuta vagyok 
háborús traumákat megélt páciensekkel foglalkozó 
klinikán.

A vitaindító számomra elkülöníteni szándékozik 
a jókat és a rosszakat, és ezt nevezi politikának. Szá-
momra ez maga is csak egy fajtája az egyébként nagyon 
sokféle politikai manipulációnak, hatalmi harcnak. 
Én úgy látom, hogy a hatalmi, értékrendi problémák 
a terápiákban abból is következhetnek, hogy 
nincs válasz a globalizációs kérdésekre. Az egyre 
összetettebb, hálózatokba kötött és gyorsan változó, 
folyékony világunkban nincsenek kreatív, konstruk-
tív válaszaink az egyre újabb és újabb problémákra. 
Ebben a helyzetben bármi hatalmi kérdéssé válhat. 
Az úgynevezett jobb oldal a mi/ők bezárkózással 
nem oldja meg a feszítő problémákat. Az úgyne-
vezett baloldal a „humanizmusával” nem oldja 
meg a feszítő problémákat. Ez a helyzet hazug-
ságokhoz, manipulációhoz, korrupcióhoz vezet, 
és a manipulált  társadalom egyre szabadabban 
(fékezhetetlenebbül) fut. A demokrácia valódi 
veszélyben van, és nincs napi, gyakorlati konst-
ruktív válaszunk praktikusan semmire. Miért 
lenne akkor a terápia és politika viszonyára? 
Valószínűleg összetettebb a probléma, amikor 
politika és terápia viszonyára reflektálunk. Talán a 
pszichoterápia új aktuális szociológiájáról beszé-
lünk? Úgy látom a napi terápiás és társadalmi gya-
korlatomból, hogy politikai kontextus nélkül nem 
lehet terápiát csinálni! sem a terápiás kapcsolatok 
szintjén, sem társadalmi szinten, mert társadalma-
ink helyzetei annyira képlékenyek, hogy közvetlen 
veszélyt jelentenek egyéni identitásalakulásunkban 
(hogy csak a radikalizálódást és a különböző poli-
tikai aktivizmusokat említsem, amelyek tömege-
sen vonzzák a kilátástalanságokban kóborlókat). 
A politika hatalmi harc, és a hatalmi harc nem válo-
gat az eszközeiben. A terápia ideáltipikus feladata, 
hogy valahogy növelje a konstruktív lehetőségek 
számát, minőségét. Ez nem célja a hatalmi harc-
nak! Ha a kettőt elkezdjük vegyíteni... A világ mai 
helyzeténél csak egy dologtól ráz ki jobban a hideg 
– attól, ha Platón nyomdokaiban járva a terapeuták 
irányítanák az igazságos társadalmat! 

Amikor a vitaindítót olvastam, nem volt olyan 
nehéz viszonylag koherensen reagálnom és reflektál-
nom a benne megfogalmazott gondolatokra. Van egy 
egységes pszichoterápiás praxisom, ráadásul politi-
kailag érzékeny területen (háborús menekültekkel). 
Ebben a gyakorlatban minden előzetes nagyobb 
mérlegelés lehetősége nélkül, folyamatosan bánni 
kell az emberi alapjogok, aktuálpolitika kérdéseivel. 
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A hozzászólások olvasása elsősorban abban segí-
tett, hogy a vitaindítóval kapcsolatban ráéreztem 
egy számomra alapvetőnek tűnő disszonanciára: a 
vitaindító rejtetten összemossa a kérdés pszichote-
rápiás vonatkozásait egyfajta politikai aktivizmus-
sal, amelyik minden emberi problémát törekszik 
átpolitizálni. Ha a világ politikailag (valahogy) 
igazságos lenne, akkor nem is lenne emberi prob-
léma. Ez körülbelül a jelszava. A jelszó impliciten 
még azt is sugallja, hogy a terapeutának előbb 
politikai, hatalmi harcot kell vívnia, ott győznie 
kell, és azután talán már nincs is szükség terápiára. 
Persze egy ilyen leegyszerűsítés szakmailag, mód-
szertanilag, filozófiailag tarthatatlan. A Kánaán nem 
azért nincs itt, mert a rossz erők akadályozzák, hogy 
eljöjjön, és a jóknak össze kell fognia a rosszak ellen. 
Azért nem jött el, mert a Kánaánnak bonyolultabb a 
„feltételrendszere” mint ez a leegyszerűsített, pola-
rizált világfelfogás. A pszichoterápiát kereső ember 
is azért keres pszichoterápiát, hogy a már biológiai-
lag megalapozott jó-rossz leegyszerűsítéseket (harc, 
menekülés, feladás és a ventrális vagus odatartozása 
a vegetatív idegrendszer szintjén) föl tudja váltani 
bonyolultabb, komplex „működéssel”, ami, már-
mint ez a működés a sejtek szintjétől a társadalmi 
összefüggésekig, sokféle térben érvényesül.

Blümel Ferenc

A „vélemény” és a „szakmai állásfoglalás” mere-
deken más, két külön gondolati utat indít el ben-
nem. Míg az előbbi természetességgel fogalma-
zódik meg – vélem én, úgy a második: „szakmai 
állásfoglalás”, áll és foglal, kétségtelenül és 
kendőzetlenül nyílt, de óvatosabban viszonyulok 
hozzá. Megkerülhetetlennek tartom, hogy legyen 
véleményem, és kevéssé tűnik valószerűnek, hogy 
ne legyen. Ha szeretném, ha nem, a bennem artiku-
lálódott tartalom minden bizonnyal megjelenik vala-
milyen formában a pszichoterápiában. A társadalmi 
folyamatokra vonatkozóan nem direkten, és ha 
túlságosan nagy teret kap, az intenzív önreflexióra 
késztet (ellenállás, áttétel?). Igyekszem megérteni a 
saját reakcióimat is. ebben a szabad állapotban és 
térben, egy elsődleges alámerülésben nem központi 
dimenzió a véleményem. Elhomályosul a felszín, és 
nem éles a tudat, ami létrehozza a fenti kategóriákat. 
Egy dinamikus, feltáró pszichoterápiás kapcsolat 
későbbi szakaszában lehet jelentősebb szerepe a 
társadalmi hatásoknak, és megjelenhet, meg szokott 
jelenni a pszichoterápiás térben bármi, ami jelen 
van a szélesebb társadalmi térben, azzal a fő szem-
ponttal, hogy a kliens belső világa és szűkebb-tá-

gabb kapcsolatai, társadalmi beágyazottsága van a 
fókuszban, az ő megélése, reprezentációja, jelentése 
a fontos. Reményeim szerint a kliens főként a fel-
táró (de akár más módszernél is) pszichoterápia 
előrehaladtával egyre inkább képes lesz elkülöníteni 
a belsőt a külsőtől, az egyénit a társadalmitól vagy 
a rendszertől, ki tud alakítani egy önreflektívebb 
létezést. Azzal a nyilvánvaló ténnyel együtt, hogy 
nem elhanyagolható részlet az, hogy milyen a kli-
ens, milyen pszichoterápiával és módszerrel, milyen 
korban, szociokulturális miliőben gondolkodunk. A 
kontextus, a beágyazottság elvitathatatlanul felme-
rülő szempont. A társadalmi hatások tükröződése az 
egyéni pszichoterápiában a kliens szubjektív megé-
lése mentén válik jelentőssé. A személyes identitás 
elválaszthatatlanná válik számomra a társadalmi 
identitás kérdésétől. Az emberképem óhatatlanul 
befolyásol a lélektani térben. Ha a pszichoterápia 
kezdeti szakaszában jelenik meg a társadalmi folya-
matokkal való foglalatoskodás, az éppúgy lehet az 
ellenállás jele, de lehet reális és adekvát leképezése 
is az adott társadalmi folyamatoknak. A tágabb 
világunkat fundamentumában megrázó társadalmi, 
környezeti történések a különböző kliensekben 
egymástól függetlenül nagy valószínűséggel meg-
mutatkoznak. 

Az értékeknek talán nem a tisztázása, hanem 
a megvizsgálása, körbejárása jelenik meg a 
terápiában számomra, vagy csak jobban kedvelem 
ezt a megfogalmazást. Ami nem fér bele kapcsolati 
etikai szempontból a pszichoterápiába – ami önma-
gában már a keretek és határok, szabályok, célok 
tisztázásánál, a szerződésnél artikulálódik, és ilyen 
értelemben az alap jó-rossz értékdimenziót is jelöli 
–, az megvilágítja a szélesebb társadalmi működé-
sek viszontagságait is, segíthet abban is eligazodni 
a kliensnek. nézetem szerint ebben az értelemben 
mindenképp megjelenik a pszichoterápiás térben az 
érték mint aspektus a feltételekhez kötött feltétel nél-
küli elfogadásban. A reparáció és gyógyítás egyéni 
szinten történő mozzanatában, úgy vélem, benne 
rejlik a jó-rossz értékminőség és a tágabb világgal 
való újrarendeződés lehetősége is. A terminációban 
nagyobb valószínűséggel merül fel a tágabb világba 
való elhelyezkedés, helykeresés szempontja. Cso-
portban pedig talán sokkal nagyobb valószínűséggel 
kerül ab ovo a fókuszba, a csoportjelenségek meg-
értése miatt. 

Az egyéni lélektannal, csoportlélektannal foglal-
kozóknak véleményem szerint van felelősségük a tár-
sadalomban uralkodó értékek, normák működésének 
megismertetésében, a közgondolkodás alakításában 
is. Személyes létezésemben, magánemberként égető 
szükségét érzem annak, hogy szabad terem legyen e 
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tekintetben. cipolla: Allegro ma non troppo-ja jutott 
eszembe, aki az okos ember kategóriáját a „közjó” 
értelmében határozva meg, egyenesen azt írja, hogy 
okos ember az, aki jót tesz magának, miközben 
jót tesz másoknak is. szakmai szempontból pedig 
az egyeztetések és véleményütköztetések miatt a 
folyamatos szakmai diszkussziónak örülnék, ami 
segít bármiféle szakmai állásfoglalás kialakításában. 
Ez a vitaindító, amihez csatlakoztam, amihez hoz-
zászólva próbáltam eldadogni néhány gondolatot, 
asszociációt és olvashattam többek véleményét, 
talán éppen ezt hivatott képviselni.    

Ungi Szilvia

Örülök ennek a vitának, és érdeklődéssel olvastam a 
kollégáim hozzászólását. 

A magam részéről a vitaindítóban felvetett kér-
déseket a terápiában igyekszem körültekintően, 
visszafogottan kezelni. Nem gondolom, hogy az 
az értékrend, amit mi a terápiában, tanácsadás-
ban képviselünk – elfogadás, empátia, hitelesség 
– társadalmi szinten elvárható lenne. Nekem a 
politika kevésbé értékekről, mint az érdekekről és 
azok érvényesítéséről szól. Én is azt szeretném, 
ha a politika minél inkább nyilvános, átlátható és 
kontrollálható lenne, hogy a győzni akarás minél 
kevésbé vezethessen tisztességtelen eszközök hasz-
nálatához. De azt is látom, hogy ez a világon min-
denhol állandó harcot jelent, mert a politikusok az 
érdekek érvényesítésében nem ritkán tisztességtelen 
eszközöket is használnak. magánemberként 
támogatom ezeknek a visszaéléseknek a felderítését.

Hogy a társadalmi viszonyok hogyan hatnak az 
emberek – köztük a klienseink/pácienseink – gon-
dolkodására és életére, azt én biztos nem a politikai 
érvek-ellenérvek szintjén próbálnám meg kezelni. 
Inkább a közvetlen kapcsolatok szintjén, amelyek 
ezeket a hatásokat közvetítik, s amelyekben a 
törekvés a mentalizálásra jobb eséllyel működik. 
A környezetemben azt tapasztalom, hogy Magyar-
országon nagyrészt hiányzik az a politikai kultúra, 
ami lehetővé tenné, hogy egy segítő kapcsolatban 
politikai témákkal akár érintőlegesen is foglalkoz-
zunk. Ennek megteremtésére egy segítő kapcsolat-
ban – ellentétben a baráti, munkatársi, családi kap-
csolatokkal – nincs idő, és nem is ez a cél.

A hozzászólásomat azonban nem az inspirálta, 
hogy a szakmai tapasztalataimat e kérdéskörben 
elmondjam. Inkább az az ismétlődő rossz érzésem, 

hogy nem vagyunk tisztában a saját történelmünkkel, 
elfelejtjük korábbi generációk tapasztalatait, vagy 
a múlt feldolgozatlansága miatt azok el sem jutnak 
hozzánk. A nagyszüleimhez képest szerencsés ember 
vagyok, olyan korszakban nőttem fel, amikor a béke 
komolyan nem kérdőjeleződött meg. Egy ideje azon-
ban a fantáziámban megjelent a múlt ismétlődésé-
nek a félelme. Nem reális veszélyt érzek, inkább a 
gyerekeim, a leendő unokáim miatt kezdek el néha 
aggódni. De visszatérek a szakmai vitához… A pszi-
choterápia és a társadalmi kérdések viszonyának kér-
désében fontosnak érzem, hogy visszatekintsünk a 20. 
század történelmére. Amikor Tornyossy Mária hoz-
zászólásában jungiánus mítoszelemző csoportjáról 
olvastam, először viccesnek éreztem, hogy mennyire 
távol áll ez a lélektani munka a politikai csatározások 
szintjétől. Aztán eszembe jutott, amit Edgar Heim 
könyvében1 olvastam arról, hogy Jung egyáltalán 
nem volt apolitikus, sőt a Nemzetközi Orvosi Pszi-
choterápiás Társaság első elnökeként szakmapolitikai 
kulcsszereplő volt a háború előtti években. Az általa 
vezetett társaság egyik célja a pszichoterápia politikai 
semlegességének megőrzése volt, amit kezdetben 
valamennyire sikerült is elérni – aztán egyre kevésbé. 
Később Jung le is mondott, s utána már senki sem 
vállalta el a vezető szerepét. Akik Jung életrajzával 
foglalkoznak, azt mondják, egyértelműen hatott rá a 
nemzeti szocialista ideológia, és saját elméletét időn-
ként „árja” pszichológiaként állította szembe Freud 
„zsidó” pszichológiájával. A szakmai közéletben 
pedig évekig együttműködött egy Göring nevű, ideo-
lógiai vonzalmait nyíltan vállaló pszichoterapeutával 
(a hírhedt náci vezető unokatestvérével), aki a háború 
kitörése után már egyedül uralta a „Nemzetközi” Tár-
saságot. A téma szakértői azonban azt állítják, hogy 
Jung kezdeti ideológiai szimpátiája ellenére nem 
folytatott elítélendő közéleti tevékenységet.

Érdekes, hogy Heim arról is ír, Jung szerette volna, 
ha Magyarország is a Nemzetközi Társaság tagjává 
válik. Ezt állítólag az antant hatalmak országainak 
pszichoterapeutái hiúsították meg. Érdekes lenne 
tudni, hogy Jung mely magyar kollégákkal tárgyalt 
ebben az ügyben. Hol lehetne ennek utánanézni? 
Egyáltalán, van olyan magyar nyelvű szakirodalom, 
amely Jung háború előtti szakmapolitikai szerepével 
foglalkozik? Vagy azzal, hogy a háború előtti 
pszichoterapeuták hogyan viszonyultak a politikai 
légkör megváltozásához?

Tiringer István

1 Die Welt der Psychotherapie. Stuttgart, Klett-Cotta, 2009, 43–45.


	belso3_a
	belso3_b
	belso3_c

