
790

SIGMUND FREUD ES FERENCZI SÁNDOR 
LEVELEZÉSÉBŐL

Szegzárdy-Csengery Klára fordítása

Dr. Ferenczi Sándor 
idegorvos
kir. törvényszéki orvosszakértő
Budapest V II., Erzsébet körút 54. 1908. január 18.

Igen tisztelt Professzor úr,
nagyon hálás vagyok Önnek, amiért késznek mutatkozott, hogy engem dr. Stein1 kol
léga társaságában ismeretlenül is fogadjon. Nemcsak azért, mert vágyom arra, hogy 
személyesen találkozhassam Professzor úrral, hiszen az Ön tanai már több mint egy 
éve szüntelenül foglalkoztatnak, hanem azért is, mert ez a találkozás számomra igen 
hasznosnak és tanulságosnak Ígérkezik.

Most, amikor arra készülök, hogy az Ön valamennyi felfedezésével egy részint tel
jesen tájékozatlan, részint rosszul tájékoztatott orvosközönség elé lépjek,2 nagyobb 
szükségem van a tudásra, mint valaha. Eközben az Ön axiómáját tartom szem előtt, 
miszerint ahhoz, hogy az ember igazát elismerjék, tekintettel kell lennie a hallgatóira. 
így tehát kezdetben csak néhány felettébb szembeötlő, könnyen érthető s ezáltal meg
győző tényt akarok felsorakoztatni. A feladat mindenesetre nagyon nehéz: ha tapin
tatlanul lerohannám a hallgatóságot, azzal csak ártanék az ügynek, Így legalább az 
önmérsékletben szeretnék mesternek bizonyulni.

Bocsásson meg, amiért in medias res török Önre. A téma könnyen úrrá lesz az em
beren.

Még egyszer köszönöm a kedvességét, és jóleső várakozással tekintek február má- 
sodika elébe.

Készséges híve
Dr. Ferenczi

Prof. Dr. Freud
Wien IX., Berggasse 19. 1910. október 6.

Kedves Barátom,3
érdekes, hogy mennyivel könnyebben fejezi ki magát Írásban, mint szóban. Abból, 
amit Ír, természetesen már nagyon sokat vagy szinte mindent tudtam, s Így csak né
hány apró felvilágosítással kell szolgálnom. Hogy miért nem szidtam meg Önt, meg
nyitva ezzel az utat valamiféle megegyezés felé? Való igaz, ez gyengeség volt részemről, 
én [sem] az a War felsőbbrendű ember vagyok, akit megalkottunk, s nem tudtam úrrá 
lenni a viszont-indulatáttételen. Nem tudtam, mint ahogy három fiam esetében sem 
tudok, mert szeretem és egyúttal sajnálom őket.

Ön nemcsak észrevette, hanem meg is értette, hogy már nem igénylem a személyiség 
teljes kitárulkozását, s helyesen vezette vissza ezt a változást traumatikus eredetére. 
Miért makacsolta hát meg magát eközben? A Fliess-eset5 óta, amelynek feldolgozásá
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val -  amint látta -  éppen el voltam foglalva, kihunyt bennem ez az igény. Valamelyes 
tért hódított a homoszexualitás,6 és ezt saját énem kitágítására használtam fel. Ami a 
paranoiásnak nem sikerül, az nekem sikerült. -  Vegye még hozzá, hogy többnyire nem 
voltam valami jól, többet szenvedtem bélpanaszaimtól, mint amennyit be akartam val
lani, s gyakran tettem szemrehányást önmagamnak: ne utazzon, aki nem ura jobban 
a Konrádjának.7 Az „őszinteségnek” ezzel kellett volna kezdődnie, ám Ön nem tűnt 
nekem elég szilárdnak, s féltem, hogy úrrá lesz Önön a túlzott aggodalmaskodás.

A kellemetlenségekre, amelyeket Ön okozott nekem -  bizonyos fokú passzív rezisz
tenciát is beleértve -, ugyanaz a sors vár, mint az úti emlékekre általában: az apróbb, 
zavaró tényezőket eltünteti az öntisztulás folyamata, s csak a szép marad meg, intel
lektuális használatra.

Ön nagy titkokat sejt nálam, és nagyon kíváncsi ezekre -  ez világosan látszott, ám 
kíváncsiságának infantilis jellege is könnyen felismerhető volt. Mint ahogy minden tu
dományos kérdést megosztottam Önnel, éppígy csak kevés személyes kérdésről hall
gattam; az a dolog tehát, a nemzeti ajándékkal8 kapcsolatban, úgy gondolom, meg
lehetősen indiszkrét volt. Amint arra már utaltam, álmaim akkoriban kizárólag a 
Fliess-ügy körül forogtak, az eset sajátos természetéből fakadóan azonban nehezen 
tudtam volna Önt beavatni.

így hát közelebbről szemügyre véve mindent, bizonyára úgy találja majd, hogy 
nincs is szükség közöttünk oly nagy leszámolásra, mint ahogy azt Ön kezdetben talán 
gondolta.

Szívesebben irányítanám figyelmét a jelenre, s elmondanám Önnek, hogy hiányzik 
a neve a Korrespondenzblatt9 1. számának bécsi tagnévsorából; ez ellen panaszt kellene 
tennie; továbbá, hogy a tegnapi, első este10 igen jó l sikerült, s hat új tag felvételi ja 
vaslatát eredményezte. Most, hogy Jung11 mint elnök végre megmozdult, és körbe- 
küldi az alapszabályzatot, a Korrespondenzblattot, valamint egy tagfelvételi ívet, az az 
ember benyomása, hogy a szervezőmunka sikerrel járt. Bizonyára emlékeznek majd 
rá, milyen nagy részt vállalt Ön ebből a munkából.

Megírtam-e már Önnek, hogy végre magam fordultam Bleulerhez,12 s arra kértem, 
magyarázza meg az egyesület alapításával kapcsolatos eljárását, valamint részletesen 
beszámoltam a saját viselkedésem motivációjáról. A válasszal Bleuler még adósom.

És azt megírtam-e már, hogy lefordítottam Putnam13 tanulmányát a Zentralblatt14 
számára, ám a nekem szánt bók miatt, melyet tartalmaz, nevem feltüntetése nélkül 
kell megjelentetnem?

Arról azonban bizonyára nem számoltam még be, hogy ismételten átnéztem Schre- 
ber15 esetét, s úgy találtam, igazolódik feltételezésünk, miszerint paranoiás esettel ál
lunk szemben. Számos komoly értelmezéshez kaptam indíttatást. Most arra kértem 
Stegmannt,16 hajtson föl minden személyes dokumentumot az öreg Schreberről.17 
Ezektől a beszámolóktól teszem függővé, mennyit mondok majd el az ügyről a nyil
vánosság előtt.

Mit szól hozzá, ha azt mondom, hogy az öreg Schreber doktor mint orvos „csodák
ra” volt képes? Egyébiránt azonban házizsarnok volt, „üvöltözött”18 a fiával, s éppoly 
kevéssé értette meg, mint az „alsórendű isten”19 a mi paranoiásunkat.

Szívesen fogadok minden megjegyzést a Schreber-ügy értelmezéséhez.
Szívélyes üdvözlettel

az Ön Freudja
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Dr. Ferenczi Sándor
Budapest V II., Erzsébet körút 54. 1911. február 16.

Kedves Professzor úr,
az orvosi egyesületben tartott előadásom20 során azt a taktikát követtem, hogy kizá
rólag a szuggesztió és a Wa közötti módszertani különbség magyarázatára szorítkoz
tam, ám az analízis segítségével felfedett tartalomra (a szexualitásra) ezúttal nem tér
tem ki. így akartam tekintettel lenni a hallgatók ellenállására. Jó l is ment minden, az 
emberek figyelmesen hallgattak. Am alighogy előadásomat befejeztem, felállt egy el
lenszónok (egy jelentéktelen vízgyógyász, a nevét Professzor úrnak nem kell megje
gyeznie), s hosszú előadást olvasott fel a Wa ellen. Arra nem számított, hogy egy W 
analitikus „disznóságok” nélküli előadást fog tartani, s alaposan blamálta magát, ami
kor (Stekel21 könyvét idézve) a módszer szörnyűségeire utalt. Mindazonáltal sikerült 
némi felháborodást előidéznie. Többek közt a következőket állította: 1. A tudatalatti 
a psziché számára nem létező. 2. Az analízis tévtan, mely beteggé tesz, s lerombolja a 
kultúrát. (Arcátlanul hazudott, amikor azt mondta: Freud rá akarja szabadítani a tár
sadalomra a megfékezhetetlen ösztönöket.)

Ezen felbátorodva felállt egy bőrgyógyász22 -  jó  szakember, ám közismert tréfacsi
náló - , és (tréfás hangnemben) nagyjából a következőket mondta: 1. Az analízis por
nográfia, következésképp az analitikusoknak börtönben a helyük. 2. Az analízis veszé
lyes méreg; mielőtt alkalmaznánk, bizonyítani kell gyógyító hatását.

Végül (teljesen feleslegesen) egy fiatal, tapasztalatlan orvos szólalt fel: mivel főnöke 
vagyok a munkásklinikán, hízelegni akart nekem, s védőmmé lépett elő.

Válaszomban először is védőmtől határoltam el magam, amennyiben bebizonyítot
tam neki, hogy tapasztalat híján nézetei tökéletesen értéktelenek.

Ezután energikusan visszautasítottam az előző szónok hazugságait és buta vicceit.
Az egészben csak az az érdekes, hogy a legtudósabb német neurológusok és a leg

tapasztalatlanabb magyar általános orvosok megnyilvánulásai a Wa-sel kapcsolatban 
szinte szóról szóra megegyeznek. Ezen a téren a butaság abszolút demokratikus egy
hangúsága uralkodik.

Az a szándékom, hogy németre fordítom az előadást -  talán Bresler folyóirata23 
(vagy esetleg a Zentralblatt?) számára.

Szívélyes üdvözlettel
Ferenczi

Dr. Ferenczi Sándor
Budapest V II., Erzsébet körút 54. 1911. december 3.

Kedves Professzor úr,24
még mindig nincs jogom ahhoz, hogy nagykorúvá nyilvánítsam magam; infantilis be
állítottságom biztos jele a sürgető vágy, hogy beszámoljak Önnek a személyemet érintő 
eseményekről.

Elég volt egyetlen szóval jeleznie, hogy ebben a nehéz helyzetben megértést tanúsít 
irántam, s máris úgy érzem, mindent el kell mondanom Önnek.

Az események gyorsabban követik egymást, mint ahogy gondoltam. Elmával szem
ben nem sikerült megőriznem az analitikus hűvös fölényét, s feltártam gyengéimet. 
Ez azután elkerülhetetlenül olyasféle közeledéshez vezetett, amelyet már aligha ne
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vezhetek az orvos vagy az atyai barát jóindulatának. -  Ismerem és osztom az Ön né
zetét a neurotikusok Janus-arcáról, s éppen ez a meggyőződés acélozott meg újra és 
újra, ha arról volt szó, hogy ellen kellett állnom valamilyen kísértésnek. Végül talán 
elvakltott a szenvedély -  Elma jellemében mindenesetre semmi olyat nem találok, ami 
belsőleg megakadályozott volna a közeledésben. Megkönnyíti, ám meg is nehezíti 
helyzetemet az a rendkívül kedves, változatlanul barátságos és szeretetteljes viselke
dés, melyet G. asszony25 -  aki egyébként mindent tud -  tanúsít irántam. A leggyön- 
gédebb érzéseket táplálom iránta, és borzasztóan sajnálom.

Ő tudja, hogy írok Önnek, s arra kéri Önt általam, hogy próbáljon mielőbbi dön
tésre sarkallni.

Analitikus szemmel nézve úgy képzelem, hogy Elma akkor vált különösen veszé
lyessé a számomra, amikor -  miután az a fiatalember öngyilkos lett26 -  feltétlenül szük
sége volt valakire, aki támogatja és segíti nehéz helyzetében. Csakhogy én ezt túl jó l 
csináltam -  ha erőmet összeszedve átmenetileg tartózkodtam is a gyengédségtől. De 
egy kis rés nyílt ellenállásom falán -  és most minden valószínűség szerint győztesen 
vonul be szívembe.

Ön ismer engem, tudja, hogy családra vágyom, ismeri G. asszonyt is, előnyeit és 
egyetlen hátrányát27 -  valamint az én szervezetem gyenge pontját (albuminuria).28 
Talán fel tudja hívni a figyelmemet valamire, ami hasznomra válhatna a döntő harc
ban.

Köszönöm megértését -
szeretettel 

odaadó híve, Ferenczi

Jegyzetek

1. Stein Fülöp (1867-1918) pszichiáter, az al
koholizmus szakértője. Az ő révén ismerte 
meg Ferenczi Freudot személyesen is.
2. Ferenczi 1908. március 28-án beszélt a Bu
dapesti Királyi Orvosegyesületben a neurózi
sok freudi elméletéről és a pszichoanalitikus 
módszerről.
3. Freud közös szicíliai útjuk után írta ezt a le
velet Ferenczinek. A vakáció barátságuk első 
nagy válságát jelentette, a két férfi között fe
szültség keletkezett, amelyet az utazás után le
vélben oldottak fel. Ferenczi nagyobb őszintesé
get, több kitárulkozást várt Freudtól, aki viszont 
olaszországi együttlétüket felületesebb útitársi 
kapcsolati szinten szerette volna tartani.
4. A korai pszichoanalitikusok ezzel a két gö
rög betűvel rövidítették a pszichoanalízis fő
nevet, a pszichoanalitikus jelzőt stb.
5. Freud csalódással végződő barátsága Wil- 
helm Fliess (1858-1928) berlini orvossal. A

Fliess-kapcsolat a Freud-Ferenczi-viszony 
mellett Freud életének legmélyebb barátsága 
volt.
6. Freud természetesen átvitt értelemben 
használja ezt a kifejezést, a férfibarátságokban 
a pszichoanalitikus elmélet szerint mindig je
len levő rejtett, jelképes homoszexualitást érti 
alatta.
7. Carl Spitteler svájci író egy regénye nyo
mán szállóige Freud és a korai pszichoanaliti- 
kusok körében. Jelentése a fentiekben körül
belül: aki nem ura jobban a testének, aki nem 
teljesen egészséges.
8. Freud így nevezte a konzíliumokból befolyó 
honoráriumait, amin rendszerint régiségeket 
vett.
9. Korai pszichoanalitikus folyóirat, amely túl
nyomórészt szervezeti ügyekkel foglalkozott.
10. A bécsi pszichoanalitikai kör első őszi ülése 
a nyári szünet után.
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11. Carl Gustav Jung (1875 -1961) neves svájci 
pszichiáter, egy ideig Freud híve, a Nemzetkö
zi Pszichoanalitikus Egyesület elnöke, majd egy 
önálló mélylélektani irányzat megalapítója.
12. Eugen Bleuler (1857-1939) neves svájci 
pszichiáter, egy ideig Freud fenntartásokat is 
hangoztató híve.
13. James Jackson Putnam (1846-1918) ame
rikai pszichiáter, pszichoanalitikus.
14. Zentralblatt für Psychoanalyse, korai pszicho- 
analitikai folyóirat.
15. Daniel Paul Schreber szászországi jogász. 
Eg y  i d e g b e t e g  e m l é k e z é s e i  című könyve a 
szakemberek körében a mai napig sokat for
gatott autopszichopatográfia, egy üldözéses té
bolyban szenvedő elmebeteg beszámolója be
tegségéről. Freud tanulmányt írt a könyvről.
16. Arnold Georg Stegmann német pszichiá
ter, pszichoanalitikus.
17. Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808
1861) neves pedagógus, Daniel Paul Schreber 
apja .
18. Daniel Paul Schreber gyakran írt pszicho- 
tikus eszmefuttatásaiban az úgynevezett 
„üvöltőcsodáról” (Brüllwunder).
19. Daniel Paul Schreber különféle, egymással 
hierarchikus kapcsolatban álló istenekről írt 
autopszichopatográfiájában.
20. Ferenczi 1911. február 12-én tartott elő
adást a budapesti orvostársaság előtt SZ U G - 

G E S Z T IÓ  ÉS P S Z IC H O A N A L ÍZ IS  címmel.
21. Wilhelm Stekel (1868-1940) bécsi pszi
chiáter, aki hamarosan elszakadt Freudtól, és 
önálló mélylélektani irányzatot alapított.

22. Talán Porosz Mór (1867-1935?) bőr- és 
nemigyógyász, a pszichoanalízis ismert kora
beli ellenfele.
23. A Johannes Bresler (1866-1936) német 
pszichiáter által kiadott Psychiatrisch-neurolo- 
gische Wochenschrift.
24. A levél azután íródott, hogy Ferenczi pszi
choanalitikus kezelés közben szerelmi kapcso
latba került Pálos Elmával, sokéves barátnője, 
Pálos Gizella lányával.
25. Pálos Gizella (1865-1948), született Alt- 
schul, Ferenczi későbbi felesége, majd özve
gye.
26. Elma udvarlója kevéssel korábban végzett 
magával.
27. Gizella nyolc évvel idősebb volt Ferenczi- 
nél, így nem remélhették, hogy gyerekük lesz.
28. Fehérjevizelés, vesebetegség tünete lehet. 
Ferenczi veséje egészséges volt, de a hipo- 
chondriás férfi albuminuria miatt vesebeteg
ségtől félt.

A levelek fordítása a következő kötet alapján 
készült: Sigmund Freud-Sándor Ferenczi: 
Br i e f w e c h s e l . Ba n d  I/1. 1908-1911. Her- 
ausgegeben von Eva Brabant, Ernst Falzeder 
und Patrizia Giampieri-Deutsch. Unter der 
wissenschaftlichen Leitung von André Hay- 
nal. Transkription von Ingeborg Meyer-Pal- 
medo. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 
1993. A fenti jegyzetek összeállításában nagy
mértékben támaszkodtunk Ernst Falzeder- 
nek a fenti kiadás számára írt jegyzeteire; a 
jegyzeteket Harmat Pál írta.


