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A pszichodráma védjegye a spontaneitás, a kreativitás és az aktivitás. Ebben az írásban a kre-
ativitást helyezem a fókuszba. Mindenek elôtt röviden összefoglalom, hogy 

Mi a pszichodráma?

Jacob Levi Moreno, bécsi pszichiáter módszere a huszadik század elsô évtizedeitôl kezdve a
gyógyításban jelent meg. Világviszonylatban az 1950-es években lett népszerû, hasonlóan a
többi csoportmódszerhez. A második világháború sokkja után, elsôsorban az Egyesült Álla-
mokban, kutatni kezdték a csoportok mûködését (Rudas 1990). 

A pszichodráma módszer nemcsak a csoportokra járók saját magukhoz, és másokhoz való
viszonyát alakította, hanem hatással volt a pszichoterápiás, személyiségfejlesztô csoportok el-
méletére, és elsôsorban praxisára. A pszichodráma is nyitott volt más módszerek befogadásá-
ra. „Maga Moreno folyamatosan alakította, fejlesztette a módszert, máshova helyezte a hang-
súlyokat, más-más került a fókuszba, de maguk a tanítványok is saját korábbi tapasztalataik-
kal, ismeretanyagukkal, személyiségükkel integrálva eltérô további iskolákat hoztak létre.”
(Vikár 2006, 102) 

A klasszikus, morenói pszichodráma tehát egy önismereti és pszichoterápiás csoportmód-
szer. Ebbôl fejlôdött ki párhuzamosan a szociodráma, és így a pszichodráma fogalma is. A
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„pszichodráma” ma jelenti az eredeti önismereti és terápiás csoportot, és jelenti a pszichodrá-
ma „fôfogalmat” (genus), ami alá tartozik a pszichodráma mint pszichoterápia és önismeret-
fejlesztés, a szociodráma, és egy sor egyéb alkalmazás, és megnevezés is (az embernek pl. le-
het „pszichodrámája”, ami egy konkrét, megtörtént játékra utal a pszichodráma csoportban).

Pszichoterapeutákkal gyakran megesik, hogy van egy elképzelésük arról, hogy mit csinál-
nak, ugyanakkor az elemzô munka megmutatja, hogy valami más történik. A saját elképzelé-
sem arról, amit csinálok mint pszichodráma pszichoterapeuta, röviden az alábbiakban foglal-
ható össze.

A pszichodráma feltáró és tüneti jellegû csoport-pszichoterápiás módszer. Az egyénen be-
lüli feszültségeket, konfliktusokat, belsô (intrapszichés) folyamatokat dramaturgia segítségé-
vel megjeleníti, színpadra helyezi, „kiteszi” (externalizálja). A fôszereplô a szó szoros értelmé-
ben „kiteszi a lelkét” – beleértve a társas kapcsolatait is – a színpadra. Ebben segít a pszichod-
ráma eszköztára és technikái, a maga szabályrendszerével, valamint a csoportvezetô és a cso-
port többi tagja is. A módszer kognitív és emocionális szinten tudatosít, fizikai szintû átélés-
sel, beleértve a proprioceptív (izomérzékelés) és kinesztéziás (mozgásérzékelés) tapasztalást
is, és teszi ezek által lehetôvé a verbális és preverbális szintekkel való egyidejû terápiás mun-
kát. (Pszichodráma csoport-terápia protokollja 2006; Vikár 2006). A pszichodráma módszer
mûködése során olyan feltételeket, olyan „környezetet” hoz létre a csoportfolyamatban, ami
a változni, fejlôdni akaró embert a maga komplexitásában tekinti az „itt és most”-ban; egy-
szerre „látja” benne a csecsemôt és a felnôttet, a beszélni tudót és azt, akinek (még, már, most
éppen) nincsenek szavai.

A dramaturgia azt jelenti, hogy a fôszereplô, a protagonista, a „hôs”, érzelmei, gondolatai,
élményei szerepekre bontva, azaz megszemélyesítve és dialógusformába öntve kerülnek a
színpadra. Leírva bonyolult, és valószínûleg bonyolultak a mélyszerkezeti történések is. De a
pszichodráma színpadán ez könnyû és magától értetôdô. A fôszereplô kiválaszt a saját érzé-
sére (pl. fájdalom) egy szereplôt (egy segéd-ént), akivel dialógusba fog lépni. A dialógust nem
improvizálják, hanem a szerepcserék révén (ld. lentebb) a fôszereplô adja a szavakat a segéd-
én szájába. A drámaiság cselekvô hôst feltételez (aktivitás), akinek tennie kell valamit. A szín-
pad teret és keretet ad ennek a cselekvésnek (Ajkay–Kökény–Mérei 2004; 2006).

A változás folyamata rendszeres idôközökben, alkalmakon keresztül valósul meg. Egy alka-
lom (ülés) a minimum három órától, több napos blokkokig szervezhetô, meghatározott célok-
nak megfelelôen. 

Egy ülés felépítése három fô szakaszból áll: 
1) rámelegedés az együttességre és a játékra 
2) a pszichodráma játék 
3) integráció, azaz szóbeli élménymegosztás (a pszichodráma belsô nyelvén: sharing),

visszajelzés a szerepekbôl, lezárás 
A morenói pszichodráma csoporttal, színpaddal, fôszereplôvel (protagonistával), segéd-

énekkel, és a szerepcsere, tükrözés, duplázás alaptechnikáival dolgozik. Ezeknek az eszközök-
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nek és technikáknak a rész szerint való kibontása is több könyvet töltene meg. Ebben a feje-
zetben csak annyira kerülnek kifejtésre, amennyire az illusztrációk megértéséhez szükséges.
A színpad és a szerepcsere két olyan elem, amelyek már most mindenképpen magyarázatot
igényelnek. A színpad a pszichodrámának az a konkrét és virtuális tere, ahol a pszichodráma
játék megtörténik. A pszichodrámában játék az, ami a színpadon a szereplôkkel történik, akik
avval a – részben hallgatólagos, részben nyílt – megegyezéssel lépnek oda, hogy „mondjuk
azt, hogy ez ez, az meg az…”, mint a gyerekek, amikor játszanak. Ez a színpad virtuális voná-
sa, amit a pszichodráma nyelvén „mintha tér”-nek nevezzük. Mindenki tudja, hogy ami ott
van, az nem szó szerint jelenti azt, ami ott van, hanem átvitt értelemben, az ember kreatív ké-
pességének mûködése eredményeképpen.

A szerepcsere egy olyan technika, ahol a fôszereplô egy segéd-énjével (pl. az anyjával) he-
lyet cserél, és evvel szerepet is; „most mondjuk azt”, hogy a fôszereplô lesz a segéd-én, és a
segéd-én a fôszereplô. A fôszereplô a szerepcserében az anyja szerepébe megy, az anyja pe-
dig a gyereke szerepébe. Ahogy az óvodás gyerekek papás-mamást játszanak szerepekkel azo-
nosulva, azokat kipróbálva, stb. A szerepcserében az ember a „te-átélést” tapasztalja meg, te-
hát a többlet-realitás egy fajtáját (Vikár 2006). A többlet-realitás is morenói fogalom, melyhez
széles asszociációs füzér tartozik. 

A pszichodráma alapvetô elmélete öt területet foglal magába: 
A szerepelmélet, amely személyiség- és fejlôdéselmélet is 
A szociális atom elmélete
A spontaneitás elmélet 
A katarzis elmélet
A „tele” elmélete

Szerepelmélet

Moreno személyiség- és fejlôdéselméletét a szerepek alakulása mentén, antropológiai meg-
közelítésben írja le. Felfogásában a személyiség kizárólag szociális kontextusban értelmezhe-
tô, ahol az ember viselkedésével, azaz szerepeinek összességével van jelen (Moreno, J.L.
1975; id. Vikár 2006)

Négy szerepkategóriát különít el. Ezek a szomatikus, pszichés, szociális és transzcendens
szerepek, amelyek hagymahéjszerûen épülnek egymásra. A fejlôdés más személyekkel való
találkozások, interakciók révén megy végbe. A gyermek születésekor számára idegen körül-
mények közé kerül, ahol spontán módon, cselekvési minta nélkül kell magát feltalálnia. Min-
den lépés új a számára. Szomatikus impulzusaival kapcsolódik környezetéhez (éhes, rugdaló-
zik, sír, pisil, kakil) és a környezetben lévô személyek – segéd-ének, elsôsorban az anya – gon-
dozása, adekvát válaszai biztosítják az életben maradását. A korai idôszakban legfontosabb se-
géd-én az anya, aki nem feltétlenül a biológiai anya kell legyen. A gyermek interakciók során
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alakítja ki további szerepeit, mely folyamatban egy „szomato–pszicho–szociális” egység jön
létre. Ehhez az egységhez kapcsolódnak késôbb az ún. transzcendens szerepek. E kifejezés
alatt Moreno az emberi tudáshoz, valláshoz, morálhoz, és az egész emberiséghez, világhoz va-
ló viszonyulásunkat érti. 

A szociális atom

A pszichodráma arra a szociál-genetikai megközelítésre épül, amely az embert veleszületet-
ten társas lénynek tekinti. Az egyént nem önmagában, hanem szociális atomjával együtt tart-
ja a legkisebb vizsgálható egységnek, ebbe tartoznak bele azok a legfontosabb kapcsolatok,
amelyek az egészséges fejlôdéshez nélkülözhetetlenek. A szociális atom deficitjei, hiányai a
személyiségfejlôdés zavarához vezetnek (Vikár 2006).

A tele

A szó görög eredetû, magyarul azt jelenti: „távolba, de összekötve”. Moreno, korának techni-
kai vívmányaiból vezette le, a telegráfból és a telefonból (Geisler 1999, 39). A tele az egyé-
nek között hat, és olyan kapcsolatok létrehozására készteti ôket, amelyek pozitívabb vagy ne-
gatívabb töltésûek annál, mintha ez a véletlen mûve lenne. A tele feltétele a kölcsönösség, va-
lamint, hogy a benne résztvevô személyek között emocionális cserefolyamatok történjenek.
(Vikár 2000; 2006; Ajkay–Kökény–Mérei 2006; Kökény–Fedor–Vikár 2004)

Az eddigiek alapján az önismereti és terápiás pszichodráma csoportban zajló folyamat fó-
kusza 

1) a spontaneitás és kreativitás fejlôdésén, 
2) a szerepfejlôdésen és 
3) a szerepek közti diszharmónia megszüntetésén van.
A spontaneitás a pszichodráma egyik alapfogalma. „Új helyzetekre adott adekvát reakció,

vagy régi helyzetekre adott új reakció” (Moreno, id. Vikár 2006, 15). A csecsemô viselkedése
teljesen spontán, ez a szociális és fizikai környezet hatására fokozatosan szûkül. A spontanei-
tás önmagában nem vezet kreativitáshoz, sôt destruktívvá is válhat. 

A kreativitás Moreno szerint „az embernek az alkotótevékenységre, a valóság alakítására
való képessége,... általa válik az ember a kozmosz alkotó folyamatának a részesévé” (Moreno,
J.L. 1959; id Vikár 2006, 15)

A kozmosz alkotó folyamatának részesévé válni, ezt átélni, az egész-ség feltétele. Ahhoz,
hogy a spontaneitás alkotótevékenységhez vezessen, a szerepeknek (más megközelítésben a
szelfnek) olyan integrációjára van szükség (harmonikus szerepstruktúrára), amelyben kohe-
rensek a transzcendens szerepek is. A pszichopatológia a fentiek értelmében leírható a spon-
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taneitás és kreativitás zavaraként (Vikár 2006). „A kész szerepminták elsajátítása mellett csak
akkor válhat szerepstruktúránk harmonikussá, ha saját spontán szerepeinket is megtaláljuk,
hiszen többek közt szociális szerepeink is gyakran kerülnek konfliktusba egymással. Egy ilyen
helyzetet csak akkor tudunk megoldani, ha saját spontán szerepünket kialakítjuk.” (Vikár
2006, 15)

A fókuszba helyezett kreativitás

Magát a szót nagyon széles értelemben használják az emberek és az intézmények. Totális, de
nem homogén fogalom (Vitányi 2000). Az isteni (teremtô) tevékenységektôl kezdve a pihen-
tetô gyöngyfûzésig, az originális, eredeti felfedezésektôl és alkotásoktól kezdve egy hétközna-
pi használati tárgy kézmûves „legyártásáig”, vagy egy pillanatnyi szükségbôl fakadó mini-ötlet
megvalósításáig, a beszélni tanuló gyerekek nyelvi leleményeitôl a pszichodrámacsoport mód-
szer filozófiájáig és gyakorlatáig számtalan tevékenység, történés, folyamat, aktus beletartoz-
hat.

Ebben a totális, de nem homogén kreativitás-univerzumban egy több évtizede dolgozó
pszichoterapeuta vagyok, aki a pszichoterápiás folyamatot és benne a pszichoterápiás kapcso-
latot minden elemében, és mindkét oldalról (páciens–terapeuta) kreatív tevékenységnek tar-
tom. Nekem ez azt jelenti, hogy a páciensek által hozott problémákra nincsenek receptjeim,
a közös munkának csak céljai, keretei, támpontjai vannak; persze van egy módszere is, de az
ily módon meghatározott, kijelölt tevékenységben úgy „vezetem” a pácienst, hogy követem.
„A pszichoterápia két játékterület egymást átfedô mezsgyéjén zajlik, az egyik játékos a beteg,
a másik a terapeuta. A pszichoterápia tehát két ember együtt-játszása.” – írja Winnicott (Win-
nicott l988, 44; id. Kökény 1998).

A kreativitás-univerzumnak azt a területét fogom elhelyezni ebben a tanulmányban, ami
személyesen a rendelkezésemre áll, tehát azokat az elméletalkotó pszichoterapeutákat fogom
idézni, akiknek az írásait több mint 15 éve tanulmányozom és emésztgetem magamban, kü-
lönbözô mûhelymunkákban, illetve a betegekkel való kapcsolatban. Régen a Faludi utcai
Pszichoterápiás Rendelôben, a közelmúltban pedig pszichodramatista kollégákkal.

D. W. Winnicott, a gyerekorvosból lett pszichoanalitikus szavaival: „A kreativitás, ami en-
gem érdekel, egyetemes tétel, hozzátartozik az élô létezéshez.” (Winnicott [1971] 1999, 68)

A kreatív evolúció

Friedhart Klix Az ébredô gondolkodás. Az emberi intelligencia fejlôdéstörténete címû köny-
vében az evolúciós pszichológia nézôpontjából közelíti meg a kreativitás jelenségét (Klix
[1983] 1985).
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Nézete szerint „Ami nagyon jellemzô a kreativitásra, az az, hogy bizonyos, még közelebb-
rôl meghatározandó elôfeltételek mellett valami új jön létre, ami nem képezte részét ezeknek
az elôfeltételeknek.” (uo. 275) Ez nagyjából azt jelenti, hogy az új belátások az elôzmények és
a premisszák meghaladását eredményezik.

A kreativitás tesztek több olyan feladatot tartalmaznak, ahol a magas pontértékhez az szük-
séges, hogy az ember el tudjon szakadni a megszokottól, az adott tárgyat egy egészen más
szemléleti és/vagy gondolati dimenzióba helyezze, és evvel új minôséget adjon neki. A sûrített
paradicsom konzerv üres kis dobozát mi mindenre lehetne használni? Minden olyan javaslat,
ami arról szól, hogy mit lehetne benne tartani, nem tartozik az igazán kreatív ötletek közé. Vi-
szont minden olyan ötlet, ami túlmegy az eredeti használaton, ami meghaladja a konzervdo-
bozságot, átmegy egy „magasabbrendû rendszerfunkcióba” (uo. 277), az kreatívnak számít
még akkor is, ha esetleg (közvetlenül, vagy látszólag) nincsen semmi értelme. Maga a kreatív
folyamat feltehetôen újonnan létrejött kölcsönhatások révén zajlik, amely kölcsönhatásokat
szükséges elkülöníteni a „szokásos”, „ismert”, „logikus” kölcsönhatásoktól, mint például, ha a
gyurmába belenyomom az ujjam, akkor a gyurmában egy mélyedés keletkezik és az ujjam
gyurmás lesz. A hozott példa addig jó, ameddig példa arra, amire példának hoztam, viszont ab-
ban a pillanatban, amikor valaki, egy kisgyerek vagy egy felnôtt elkezd játszani a gyurmával,
próbálgatni, hogy milyen nyomokat lehet benne hagyni, és számtalan akciót végrehajtani raj-
ta, vele, akkor ezek már újonnan létrejött kölcsönhatások, tehát kreatív tevékenységek. 

Bonyolultságuk miatt mellôzöm az evolúcióban megnyilvánuló kreatív folyamatok ismer-
tetését, csak utalok rá, hogy például az élet keletkezése a Földön és más hasonlóan nagy hord-
erejû, meghatározó folyamatok kialakulása valószínûleg különbözô szinteken zajló, egymástól
függetlenül létezô események, történések találkozásából születhettek. Szó szerint idézek egy
Klix-féle példát az éppen kibontakozó társadalmi fejlôdésfolyamatok (cserekereskedelem)
idejébôl. Az idézet megmutatja, hogy az emberi kommunikáció – tartalmától függetlenül –
eredetileg is kreatív aktus, illetve kreatív folyamat, mert létrejöttében olyan dolgok kapcsolód-
nak egymáshoz, amelyek addig külön (függetlenül, önálló jogon) léteztek.

Képzeljük el a jócskán az idôszámításunk elôtti piacon az eladót és a vevôt. Az eladónak
olyan portékája van, amit ô készített, és amihez egyszerû (praktikus/gyakorlati) tudása van.
Meg tudja csinálni, és lehet hogy vannak egyszerû szavai is erre. Ezt az „alkotást” el akarja
cserélni egy másik valamire, amit a másik ember csinált. Amikor a piacon üzletet kötnek, el-
adó és vevô között minimum két folyamat zajlik: egy a cserére kínált tárgyakról, és egy a cse-
rérôl. Úgy képzelem, hogy „lemutogatják”, „megmutogatják” a tárgyakat is, és saját magukat
is, és közben hangokat is adnak. És ez lassan beszéddé alakul(hat).

„A tárgyaknak a viselkedés szempontjából releváns jegyek szerinti osztályozása a dolgokkal
való foglalkozás során, a cselekvés motiválta szenzomotoros viselkedésben formálódik ki. En-
nek felel meg a primer fogalmak keletkezése a tevékenységben. A másik oldalon és ettôl füg-
getlenül differenciálódik a hangképzés a pillanatnyi kommunikáció céljára. Kommunikatív je-
lekkel a partner viselkedését kívánják befolyásolni.
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A létrejövô munkamegosztás, a dolgok cseréjének, meg- és szétosztásának és végül szabá-
lyozott formában történô újbóli cseréjének szükségszerûsége életre hívja a szükségletet a tár-
gyakról és dolgokról való kommunikációra. Ez az a pont, ahol már elengedhetetlenné válik a
fogalmi képletek megnevezése. A megnevezést a közlés célja határozza meg. Az eredetileg el-
különült kognitív (vagy fogalmi) és kommunikatív (vagy szóbeli) emlékezeti tartalmak köl-
csönhatásba lépnek egymással, és kialakítják annak az új minôségnek a bázisát, ami a nyelv
keletkezéséhez szolgál alapul. Ettôl fogva a nyelv és a gondolkodás összefüggése felbontha-
tatlan.” (Klix 1985, 278–279) Felületes szemlélô azt mondhatná, ennek így kellett lennie.
Ugyanakkor az emberi faj kialakulásával foglalkozó kutatások azt látszanak igazolni, hogy a
megelôzô folyamat évmilliókon keresztül zajlott, és erôs és hosszantartó szelekciós mechaniz-
musok eredményeképpen alakult ki a homo sapiens, aminek mi is mondjuk magunkat. Fon-
tosnak, hogy ezek a szelekciós mechanizmusok legalább annyira a társas érintkezéssel kapcso-
latosak, mint egyéb biológiai „szempontokkal”. 

Tovább haladva a társasság és az együttesség ösvényén elmondhatjuk, hogy az írást, a szám-
lálást, számolást stb. nem egyes emberek „találták fel”, hanem egyedi és csoportos próbálko-
zások, és társas motivációk valósították meg.

Az írás esetén a beszéd az egyik elôfeltétel (a „kognitív” és a „kommunikatív” kölcsönha-
tásba lépése eredményeképpen létrejövô szóbeli nyelv), a másik, az optikai-grafikus ábrázo-
lás a társadalmi élet egy másik területén, a kultuszok és mágikus ráolvasások keretei között
fejlôdik ki, miközben jeleket és szimbólumokat használnak. Ennek folyamata:

1) A jel valami helyett (pl. bölény rajza az élô bölény helyett), e helyettesítô funkcióban mi-
tikus erôvel felruházva – jelentéseket ábrázoltak (a vad, amivel majd, illetve mindig meg kell
küzdeni, mert el kell ejteni, hogy ne haljunk éhen) – szemléletesen és érzékelhetô formában,
grafikus-ikonikus jelek által akarták rögzíteni az elszálló gondolatot (valahogyan koncentrálni
kell, oda kell szentelôdni). Ez már írás, de még nem az írás.

2) Ki kellett alakítani a jeleket a hangformák számára (feltételezhetjük, hogy ez amodális
reprezentációk segítségével történhetett, ld. késôbb (Stern [1985] én.).

3) A kettô kombinációja hozza létre lassan az írást.
Végül beszéd és írás tárgyiasulnak az írott szövegben, lehet rájuk hivatkozni, lehet róluk

beszélni, képet lehet belôlük csinálni, fel lehet olvasni, el lehet játszani stb.

A számlálás egyidôs a legôsibb (archaikus) nyelvi megnyilvánulásokkal, a szavakban kifeje-
zett képek (szemléletek) sorával, praktikusan ragok, képzôk, nyelvtani szerkezetek nélkül. A
számolás és a számfogalom fejlôdésével pedig kialakul a fogalmi rendezés, osztályozás, szelek-
ció szemléletes-képszerû mûvelete. 

Amikor egy nehéz helyzetben rendet akarunk teremteni a fejünkben, megpróbáljuk osztá-
lyozni az ügyeket, eseményeket, gondolatokat, lehetôségeket. Számot vetünk a lehetôsége-
inkkel, sorra vesszük, sorba rakjuk a teendôinket. 
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Amikor a pszichodráma csoportban a protagonista (fôszereplô) nem tud választani, hogy
mi is a témája a témáján belül, akkor „nem engedjük” meg, hogy fejben („fogalmi úton”) old-
ja meg a kérdést, hanem az archaikus mûködéshez nyúlunk vissza, „elkezdünk számlálni”: 

– „Nézzük meg egyenként a színpadon!” 
– Mi az elsô? 1) … Hol legyen? 
– Mi a második? 2) … Hol legyen? 
– Mi a harmadik? 3) … Hol legyen? 
Mindegyik „kép” egy altéma (fogalmi rendezés). A protagonista gondolkodik, hogy melyik

a fontos, azaz megpróbál fogalmi síkon választani. Ez nem szokott sikerülni, mert rendszerint
érzelmi ügyekrôl van szó, amelyekrôl tudjuk, hogy ellenállnak a racionális megközelítésnek.
A pszichodráma módszer például a szerepcsere által lehetôvé teszi a protagonistának, hogy
„szóba álljon” az érzéseivel. Adott esetben az fog történni, hogy szerepet cserél az elsô, aztán
a második, aztán a harmadik – színpadon jelzésszerûen megjelenített – témájával, és az átélés
révén, belülrôl, az érzéseit azonosítva fogja megállapítani, hogy itt és most mi érdekli a legin-
kább, azaz mi az aktuális.

A számfogalom (amit megelôz a számolás, leszámolás, megszámolás) a fogalmi rendezés
alapja, de az archaikus gondolkodás alapvetôen szemléletes-képi jellegû (mint ahogyan ez az
írás kialakulásában is nyomon követhetô az elejtendô bölény esetén). 

A képi gondolkodás és a logikus gondolkodás kölcsönhatása a szellemi kreativitás lehetsé-
ges forrása. Akik nagyon régen jártak iskolába, azok emlékezhetnek arra, hogy számtant és
mértant tanultunk. Jó esetben arra is rájöttünk, hogy a kettônek köze van egymáshoz. Pedig
ez – a geometriai és algebrai ábrázolások kölcsönös leképezhetôségének a felfedezése –, a
matematikatörténet talán egyik legjelentôsebb kreatív aktusa volt. A görögök ennek során jöt-
tek rá, hogy az általuk ismert számokon kívül más számoknak is létezniük kell. 

Tegyük fel, hogy egy négyzet oldala 1. Ha meghúzzuk az átlóját, akkor két derékszögû,
egyenlôszárú háromszöget kapunk, amelynek mindkét befogója 1, és átfogója a Pitagorász té-
tele [algebrai szint] szerint √2. A négyzet átlója szemmel láthatóan létezik (geometriai szint),
és egyértelmû, hogy hossza van. A hosszúságok számmal kifejezhetôek. Ugyanakkor az 1 ol-
dalú négyzet átlójának hosszára a görögök ismeretei szerint nem létezik ismert szám (√2). Ma
már tudjuk, hogy a √2 értéke irracionális szám (és ezt ôk még nem ismerték).

A probléma geometriai és algebrai megfogalmazása a probléma kétoldalú reprezentációját
jelenti, egy képi-szemléletes (geometriai) és egy logikai-fogalmi (algebrai) reprezentációt,
ami ellentmondáshoz vezet, és minôségileg új belátást hoz. A matematikai bizonyítás görög fo-
galma _EIKNYM, eredetileg azt jelentette: „láthatóvá tenni”, és a bizonyítások – pl. a Pita-
gorász tételénél is – rajzos, geometriai megjelenítéssel történtek és történnek a mai napig (uo.
286).

A pszichodráma módszer abban (is) különbözik a verbális terápiáktól, hogy a színpad di-
rektebben teszi láthatóvá, „bizonyít” valamit a játszó és a nézô számára. Mond valamit az em-
ber a színpadon és látunk valamit a színpadon, ami ennek ellentmond, vagy mást mond.
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Mint protagonista azt mondom, hogy „elengedlek, menj” és erôsen fogom a kezedet. Ezt
az „ellent mondást” a nézôk nemcsak hallják, hanem látják is, és ô is láthatja, ha tükörtechni-
kával megmutatják neki, de a „tantusz” akkor fog leesni, ha szerepcserében, a kezén fogja
érezni, hogy visszatartják, és a fülével fogja hallani, hogy ugyanakkor pedig azt mondják, „el-
engedlek, menj”. 

Végül nemcsak azt teszi láthatóvá, amit az ember valami miatt aktuálisan nem képes látni,
hanem hasonlóan a √2 felfedezéséhez a fenti példában is történik plusz felfedezés (több is):
van olyan, hogy mást gondolok, és mást érzek egyszerre.

Csoportvezetôként – adott esetben – lehet egy elképzelésem arról, hogy a csoportban ak-
tuálisan háromféle tendencia mûködik. Fontosnak tartom, hogy ezt a csoport is lássa, és az-
tán feldolgozza (azaz csináljon, kezdjen vele valamit). Azt mondom, hogy „Álljatok fel és men-
jetek oda ahhoz, akivel most úgy érzitek, hogy dolgotok van.” A csoporttagok elindulnak egy-
más felé, keresgélik azt, akivel „dolguk van”, de a csoport szemmel láthatólag nem „tud” há-
romfelé menni, az átrendezôdés során is „egyben” marad. Ha többé-kevésbé kreatívan viszo-
nyulok a helyzethez, akkor nem kell ragaszkodnom az elképzelésemhez, hanem rábízom ma-
gam a folyamatra, és kíváncsi vagyok, hogy mi történik? És arra is, hogy mit nem vettem fi-
gyelembe, amikor irányokat láttam. A következô lépésemhez szemléletes, képi, azaz közvet-
len tapasztalati forrásokból merítem az információkat. Odamegyek, közelebb megyek és tá-
volabb megyek, körbejárom a csoporttagok által létrehozott képzôdményt, megnézem a ke-
zeket, lábakat, hol vannak, mit csinálnak stb. És – tudatosan alig mérlegelve – eldöntöm, hogy
a következô lépésben beszélni fogunk-e, vagy beszéd nélkül mozogni; ha beszélni, akkor
mondatokat fogunk-e mondani, vagy szavakat; ha mozogni, akkor csukott szemmel, vagy nyi-
tott szemmel, befelé figyelve, vagy kifelé figyelve stb. Bármit csinálok ezek közül az a célom,
hogy „bemérjem” azt a csoportdinamikai szintet, ahol a csoport éppen van, és ezt durván két
forrásból merítve teszem: az egyik az a „kép”, alakzat, amit a csoport hozott létre, és amit kí-
vülrôl látok, a másik pedig a saját érzéseim és gondolataim, miközben „látok”. 

Iménti példa – bár a kétoldalú reprezentáció, és a láthatóvá tevés, illetve válás – témájá-
hoz szánt illusztráció, elvezet azokra a területekre, ahol az ember nem beszél. Vagy azért,
mert kicsi és még nem tanult meg beszélni, vagy azért, mert személyiségének aktuálisan, az
„itt és most”-ban azok a részei kerülnek elôtérbe, amelyekhez nem nagyon tartoznak szavak.

Mielôtt azonban rátérnék a szavak elôtti tapasztalás és a személyiségfejlôdés kapcsolatára,
egy kicsit továbbmegyek a beszéd és az írás tárgyiasulásának cseppet sem keskeny csapásán,
amely a nyelv és az absztrakt gondolkodás témája felé vezet. Erre a folyamatra is igaz – ha
egyoldalúvá válik – egyoldalúvá teszi az embert, és korlátozza kreativitásra való képességét.

Beszéd és írás tárgyiasulnak az írott szövegben – idéztem ebben a tanulmányban korábban
Klixtôl –, az írott szövegre lehet hivatkozni, lehet róla beszélni, lehet róla gondolkodni, képet
csinálni belôle; a szöveget fel lehet olvasni, a leírt történetet el lehet játszani, úgy lehet vele
bánni, mint a tárgyakkal stb. Mindez azt jelenti, hogy a nyelvhasználat segítségével a gondol-
kodás létrehoz egy metasíkot. „Ez egy olyan sík, amelybôl kiindulva a fogalmak és mûveletek
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egyszerû, primér, a szemléletbôl levont tartalmi elemekként, úgyszólván tárgyakként vizsgál-
hatók és elemezhetôk.” (Klix 291) Klix szerint ezt a metasíkot nem a nyelv „termeli ki”, ha-
nem a nyelvhasználat szabályaihoz tartozó megismerési folyamatok.

A nyelvhasználat által kitermelt metasík pszichoterápiás tapasztalatom szerint nagyon is va-
lóságossá válik akkor, amikor valaki szeretne kifejezni magából valamit, de nincsenek hozzá
szavai, mert a kifejezésre váró élmény még abból az idôbôl származik, vagy avval nagyon szo-
ros összefüggésben van, amikor szavak nélkül kommunikáltunk, a csecsemôkorból. Ha még-
is akarunk valamit mondani errôl, akkor Valaminek nevezzük. Mi ez a Valami? – kérdezi Ung-
váry Rudolf (Ungváry 2000). Gondolatmenetének lényegét egy általa hozott példával muta-
tom be a mesterséges intelligencia kutatás területérôl. 

„Zárt teremben felállítottak egy sámlit, a plafonról lelógattak egy fürt banánt, és kiéhez-
tetett majmot eresztettek a helységbe. Betettek még egy botot, amellyel a majom, ha fel-
állt a sámlira, le tudta verni a banánt, és megmenekülhetett az éhhaláltól. A problémát min-
den majom pillanatok alatt megoldotta. Nem úgy a programrendszer, amely egy ideig az Is-
tennek se nyomtatta ki a szöveges megoldást: ’majom fogás bot felállás sámli leverés ba-
nán’. Csak azután sikerült intelligens választ kicsiholni a programból, hogy a felsorolt fogal-
mak összes lehetséges fölérendeltjét megállapítva, mindegyiket alárendelték egyetlen kö-
zös generikus fölérendelt fogalomnak, amelyet elneveztek ’generatív fogalomnak’, és ezt
betáplálták a programnak. Ez volt a Valami, de a bátorságukból még Amerikában se futot-
ta, hogy nevén nevezzék a teljes jelentéktelenséget és tartalmatlanságot. Nyilván tiszta le-
égés lett volna, ha kiderül, hogy intelligens rendszer csak akkor mûködhet, ha egy tartal-
matlan, értelmetlen, semmitmondó kifejezés, a Valami fogalmát reprezentáló ’valami’ sza-
va fog össze minden más értelmes, tartalmas, specifikus és sokatmondó kifejezést.” (Ung-
váry 2000, 5) 

Nagy érdeklôdéssel tanulmányoztam ezt a gondolatmenetet, mert már évekkel ezelôtt fel-
ismertem benne pszichoterápiás munkám (gondolom, nem vagyok evvel egyedül) egyik le-
gérdekesebb részét, azt, amikor a Valami, mint 1 terjedelemmel rendelkezô fogalom elkezd
tartalommal töltôdni, megfogalmazódni a változási folyamatban. Késôbb ebben a tanulmány-
ban is olvasható lesz, hogy D. Stern (Stern [1985] én.) „A csecsemô személyközi világa” c. ma-
gyarul is olvasható könyvében a csecsemôk elsô két hónapjának tanulmányozása eredménye-
képpen azt feltételezi, hogy a csecsemôk, tehát annak idején mi magunk is, elsôsorban a va-
lamivé válás szervezôdését tapasztaljuk meg ebben a korai idôben. A világ számunkra ekkor
még globális, egészleges. Amikor egy helyzet (tisztába tevés, etetés, nyugtatás stb. helyzete)
megformálódik, a csecsemô megtapasztalja a szervezôdés bontakozását. Érzékelése amodá-
lis, nem érzékszervek szerint való. Valószínûleg absztrakt tulajdonságok – mint alak, intenzi-
tás, tempó, ritmus – ismeretével születünk. A valamivé válás szervezôdését felépítô elemek
másmilyen szubjektív egységek, mint a felnôtteké, akik általában azt hiszik, hogy olyan egy-
ségeket tapasztalnak szubjektíven, mint a gondolatok, percepciók, akciók stb., mivel élménye-
iket le kell fordítaniuk e terminusokba, a verbális kódolás érdekében.
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A Valami és a Semmi (a Valami ellentétpárja) tehát nagyon is tárgya a pszichoterápiáknak,
és a pszichodramatikus megismerésnek. Utóbbi szerencsésebb helyzetben van, mert eszkö-
zei révén „megragadhatóbbá” tehetôk ezek a messzemenôen életérzéseket hordozó absztrakt
fogalmak.

A kreativitásról gyakran úgy gondolkodunk, hogy az az egyes emberek kiváltsága. Valóban
vannak kiemelkedôen és irigylésre méltóan kreatív emberek ugyanúgy, mint ahogy vannak
nagyon szép nôk és férfiak, és olimpiai bajnokok és sorolhatnánk. A legtöbb ember a saját éle-
tét élve megpróbál kihozni magából valamit, kifejezni magát, és ennek lesz egy eredménye.
Az a folyamat, amin végigmegy, mindenképpen kreatív, alkotó folyamat, mert a maga módján
teszi ezt, a folyamaton és az eredményen rajta van a „keze nyoma”. Az a közhely, hogy min-
den ember egyedi és megismételhetetlen, matematikailag biztosítja, hogy minden „eredmény
új eredmény” legyen. Egy újszülöttnek minden vicc új. Az, hogy ezt mégsem érezzük így, a
mi bajunk, a szó szoros értelmében a mi bajunk, ezek azok a bajok, amelyekkel a pszichote-
rapeutákat fel szoktuk keresni, vagy amelyekkel pszichodráma csoportba megyünk. 

Lehet azt mondani, hogy a kreativitás áthatja a világot, és az ember életét, (totális), és
ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy a kreatív pillanatok gyakran észrevétlenül, csak utólag
azonosíthatóan, visszaemlékezve, és egy tágabb folyamatba ágyazva nyerik el értéküket. A
„kreatív aktus”-nak nevezett események gyakran nehezen írhatóak le, mintha varázsütésre
történtek volna, egyszer csak „összeállt a kép” – mondjuk. 

A pszichoterápiában, vagy az önismereti folyamatban számot kell adnunk arról, ha másnak
nem, hát magunknak, hogy mitôl gyógyult meg a beteg, vagy mitôl került egyensúlyba, vált
harmonikussá, hogyan állt össze a kép. A kreativitás kutatása ezért érdekes a számomra.

Az alkotás területe, a kreativitás forrása és a valamivé válás

Az alábbiakban három pszichoterapeuta: Bálint Mihály, D. W. Winnicott és D. Stern szemlé-
letformáló gondolatait idézem fel a kreativitás – mondjuk így – pszichodinamikai mibenlété-
nek felvázolásához. Pszichodinamika alatt az (emberekben lakozó) psziché mozgását, mûkö-
dését értem, folyamatokat, alakulásokat, idôi és téri viszonyokat, megragadható összefüggése-
ket, kapcsolódásokat és kapcsolatokat és valószínûleg más dolgokat is.

A három emberben számomra az a közös, hogy háttérmûködéseket és háttérfolyamatokat
figyeltek meg, szinte gyermeki (illetve mûvészi) viszonyulással/attitûddel, ahogyan egy baba,
vagy egy kisgyerek elmélyülten szöszmötöl egy hajszállal.

Bálint Mihály szerint a pszichoanalitikus pszichoterápiás folyamatok a lélek különbözô fel-
tételezett területeit, szintjeit járják be (Bálint [1968] 1994). A legfontosabbak: a felnôttnyelv
szintje, ez nagyjából az ödipális szintnek felel meg, az ôstörés szintje, ez a világgal való egy-
ség megtörésének következménye és az alkotás területe. Bálint elméletalkotó munkásságában
gyakori az alkalmazott, használt nyelv vizsgálata. „Ezeket a területeket hívhatjuk akár hely-
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nek, rétegnek, mezônek, szintnek, helyszínnek, pontnak vagy tetszésünk szerint bárminek. A
felsorolt elnevezések mindegyikének megvannak a maga asszociációfüzérei, s roppant fontos-
nak tartom, hogy a legmegfelelôbbet válasszam ki közülük. Jelen pillanatban a terület és a
szint áll a legközelebb hozzám, hogy miért, azt én magam sem tudom.” (uo. 32, kiemelés tô-
lem) 

Az alkotás területén, az alkotás állapotában az ember egyedül van, és „azon igyekszik, hogy
létrehozzon magából valamit.” (uo. 29) Létrehozhat tárgyi vagy szellemi alkotásokat, felfede-
zéseket és megérthet valamit. Két fontos folyamatrészletet is idesorol Bálint: „a testi vagy lel-
ki »megbetegedés« kezdeti szakaszait, és a betegségbôl való spontán »gyógyulást«.” (uo.
29–30) Valamilyen kezdeménybôl formálódik valami, ha az alkotás során sikerül „megszerve-
zôdnie” és „egészt” alkotnia. A pszichoanalitikus kiváló lélek-megfigyelô képességét bizonyít-
ja az, hogy feltételezte: ezek a folyamatok akkor is zajlanak, amikor a személy mást csinál, és
látszólag „nem alkot” éppen. 

Említi Biont, aki a 60-as években „hasonló problémán rágódott” (uo. 30), és tudjuk (és Bál-
int is tudta), hogy ebben az idôben Donald Woods Winnicott is a kreativitás folyamatait ku-
tatja (Winnicott [1971] 1999). Késôbb, a 80-as években pedig Daniel Stern csecsemô- és sze-
mélyiség-fejlôdési koncepciójában már sokkal határozottabban penget hasonló húrokat
(Stern [1985] én.).  

Winnicott gyermekorvosból lett pszichoanalitikusként különös érdeklôdést mutatott az
anya és a csecsemôje közötti kapcsolat iránt. A témához való közelítése konkrét megfigyelé-
sekbôl származik. A kulcs-megfigyelés arra vonatkozik, ahogyan a babák elôször az ujjukat,
öklüket szopják, gügyögnek, majd késôbb bizonyos tárgyakkal, rongyokkal, takaróval, macival,
párnával bánnak. Winnicott az ujjszopást, és a (külsônek látszó) tárgyakkal, maci, takaró stb.
való bíbelôdést primér kreatív megnyilvánulásoknak tartja, hiszen ennek során a csecsemô
nagyon is létrehoz magából valamit. Megfigyelései alapján bevezette az átmeneti tárgyak és
az átmeneti jelenségek fogalmát, amelyek a belsô világ és a külvilág közti élménymegélés te-
rületét jelentik az anya-csecsemô kapcsolatban éppúgy, mint mindenféle játékban, a legszé-
lesebb értelemben vett kreativitásban, a kulturális élményben, a pszichoterápiában (Winni-
cott [1971] 1999). Az élménymegéléshez a belsô világ éppúgy hozzájárul, mint a külvilág. A
köztes terület a belsô és a külsô világot szétválasztja, és egyszersmind kölcsönösségben tartja.
A Winnicott által koncipiált átmeneti jelenségek életünknek arra a területére utalnak, ahol a
legtöbb idônket töltjük, miközben az életet megtapasztaljuk, azaz éljük. Hol vagyunk, amikor
jól érezzük magunkat? „Kint vagy bent?” 

Az „életet” mindenki a maga módján tapasztalja, miközben kapcsolatba, interakcióba ke-
rül a külvilág élô és élettelen tárgyaival, eseményeivel. Már az újszülöttnek is van „maga mód-
ja”. Az alkotó játék (és a kulturális élmény) cselekvési területe mindenki számára más. Win-
nicott azt mondja, hogy a játék, a kreativitás, és a kulturális élmény helye „beleértve a legki-
finomultabb továbbfejlesztéseit is, a baba és az anya közötti potenciális tér. Arra a hipotetikus
térre utalok, amely a baba és a tárgy (anya vagy az anya egy része) között létezik” (uo. 107) A
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„potenciális”, a „hipotetikus” jelzô arra utal, hogy ezek a „terek” a belvilág és a külvilág bizo-
nyos aspektusainak „találkozásaikor” jönnek létre, alakulnak ki, formálódnak meg minden
egyes alkalommal újra és újra, és ezek a „terek” nem fizikailag, nem konkrétan léteznek. Ha
ezt most leszûkítem az emberek közötti kapcsolatokra, és egy mindennapi példát hozok –,
vannak emberek, akikkel évek múltán is ott tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk, mert ebben
az esetben a potenciális tér gördülékenyen alakul a maga kölcsönösségében; és vannak, akik-
kel naponta újra kell építenünk a kapcsolatunkat.

Daniel Stern is a csecsemôkori fejlôdésbôl származtatja az emberi kreativitást. Kísérleti
fejlôdéslélektani eredményekre alapozva dolgozta ki személyiségfejlôdés elméletét, mely a
csecsemôkorban formálódó szelf-érzetek (sense of self)4 egymásra rétegzôdésébôl és ezen
szelf-érzetek egész életen keresztül tartó aktivitásáról szól (Stern [1985] én.).

A csecsemô, amikor érzékeli a hômérsékletet, a mozgatást és testének spontán mozgásait,
a külsô és belsô hangokat, szagokat, ízeket, illetve ezek sajátos együtteseit (és valószínûleg
még más hatásokat, ingereket is) az elsô két hónapban, akkor valamiféle kialakulást, bontako-
zást tapasztal meg. Ez a tapasztalás a bontakozó szelf-érzet fejlôdési fázisa, amely minden to-
vábbi fejlôdési fázis alapjául szolgál5. Stern szerint minden tanulás és minden kreatív aktus
ebbôl a tapasztalatból ered. Ez a szervezôdés, a valamivé válás tapasztalata, ami a tanulás és
az alkotás lényege. A tapasztalás e területe aktív marad az egyes szelf-érzetek formálódásá-
ban, és a további fejlôdés során. Fejlôdés alatt Stern naprakész, élethosszig tartó folyamatos
eljárást ért. A szelf egymás után formálódó érzetei a szervezô, bontakozó folyamatok eredmé-
nyei. 

Az átfogó szelf (a szelf) perspektívái a szelf-érzetekben ragadhatóak meg, melyek formáló-
dásuk sorrendjében: 

– a bontakozó szelf-érzet, 
– a magszelf-érzet (ez nagyjából a „testrôl” szól), 
– a szubjektív szelf-érzet, és 
– a verbális szelf-érzet (a szelf tapasztalásában történô repedés). 

Ezek a szelf-érzetek társas közegben alakulnak, a szelf és a Mások természetére vonatkozó
kreatív aktusok folyamatában.
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4 A „sense of self” az Animula által kiadott magyar nyelvû kiadásban „önérzékelés”-nek van fordítva, Kulcsár Zsuzsa
egyetemi jegyzetében pedig én-érzésnek. Másfél évtizede, amikor a Faludi utcai Rendelôben Gergely György re-
ferálta a sterni elméletet, mi „szelf-érzet”-nek fordítottuk. Valószínûleg azért, mert az „én” és a „szelf” nem ugyan-
az, és a szelf-re pedig nincs jó magyar szavunk. Az érzékelés, érzés és érzet általános lélektani definíció szerint kü-
lönbözô folyamatokat jelöl. És végül a (szakmai) nyelvérzékelés miatt is.

5 Felnôtt élményeink közül talán leginkább az ébredés lassú folyamata hasonlítható ehhez, és az erôs dohányos is
ilyesmit él át, amikor leszokóban van, és új szagokat, testhatárokat, egyensúlyi élményeket tapasztal.
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Minden kapcsolódás, találkozás alkotás. A szelf-érzetek nem fejlôdési fokozatok, ahol a kö-
vetkezô fokozat az elôzô meghaladását jelentené. A szelf-érzetek mindegyike aktív, de leg-
alábbis hozzáférhetô, rendelkezésre álló marad az élet során, és mindegyike megszólítható a
„maga nyelvén”. A pszichodrámában ezen „szintek együttes kezelése adja meg azt a terápiás
hatást, ami az igazi változáshoz szükséges korrekciós élmény” (Vikár 2006, 153).

A kreatív folyamatok szempontjából nézzük meg egy kicsit részletesebben a bontakozó
szelf-érzet folyamatait. Ebben az idôben a csecsemô részérôl nagy valószínûséggel a szerve-
zôdés érzetének és a szelf érzetének aktív tapasztalata történik, ami a folyamat élménye és az
eredmény élménye, mégpedig felnôtt szemmel nézve minden „konkrétum nélkül”. A folya-
mat és az eredmény a maga elvontságában, absztrakcióként, „önmagáért”. A szervezôdés bon-
takozása a tanulás egy formája.

Mikor a különbözô élmények valamilyen módon összekapcsolódnak (asszociáció, asszimi-
láció vagy más úton történô összekapcsolódás), a csecsemô megéli a szervezôdés kibontako-
zását. Ahhoz, hogy a csecsemô bármit „meg tudjon formálni” kell, hogy legyen valamilyen
szervezôdés, amit referenciapontként érzékel. Az elsô és legalapvetôbb eleve rendelkezésre
álló szervezôdés a test: a koherenciája, az akciói, az érzékelt belsô állapotai és mindezek em-
lékei. Ez az a tapasztalati szervezôdés, amelybôl a magszelf-érzet formálódása 2 hónapos kör
körül elkezdôdik. A bontakozó szelf-érzet idején, az elsô két hónapban a test mint szelf-érzet,
még csak bontakozóban van. 

Tehát a bontakozó szelf érzete a szervezôdés (mint olyan) kialakításának folyamatára és
eredményére és a csecsemô szenzoros élményei közötti kapcsolatok megtanulására irányul.
Stern szerint minden tanulás nagyjából errôl szól, és kreatívnak tekinthetô. 

A bontakozó szelf érzete tehát két komponensbôl áll:
1) az izolált élmények közötti kapcsolatteremtés eredményébôl (pl. a test, mint referenci-

apont egységességének élménye),
2) és az izolált élmények közötti kapcsolatteremtés folyamatából. 

A bontakozó szelf-érzet és a Mások érzete kialakulásának folyamatában van két igencsak
érdekes jelenség: az amodális percepció és a vitalitás affektek. 

Az amodális percepció a csecsemô egységes, globális tapasztalatára utal, legalábbis a fel-
nôtt észlelési gyakorlatához képest. Kísérletekkel igazolták (Stern. én., 47–78), hogy a csecse-
môk életük elsô napjaitól kezdve képesek észlelni a környezetüket, de nem úgy mint mi fel-
nôttek, akik hangokat hallunk, jeleneteket és megnevezhetô dolgokat látunk, tapintunk. Az
újszülöttek absztrakt és globális tulajdonságokat észlelnek: intenzitásokat, alakokat, ritmust,
temporális mintákat. Nagyon sok jel mutat arra, hogy ezek a minôségek a korai szubjektív él-
mények alapelemei, és nem az érzékszervekhez kötöttek.

Amikor a beszélni tudó felnôtt (vagy gyerek) valamirôl úgy szól, hogy „olyan, mint…” ak-
kor ô is amodális, tehát nem érzékszervhez kötött módon „gondolkodik”, a tulajdonságok,
amik mentén hasonlónak látunk dolgokat, amodális tulajdonságok. Aki meg akarja mondani,
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hogy mi a csigalépcsô, az egy spirált a levegôbe rajzoló kézmozdulattal megmutatja. A kéz-
mozdulat, ami a csigalépcsôt „leírja” a vitalitás affektusok világába vezet minket. 

A vitalitás affektusok

A vitalitás affektus közvetlenül az emberekkel történô találkozásokban keletkezik. Mit ér-
tünk ez alatt? Az interakciók, vagy inkább együttlétek nehezen rajtakapható tulajdonságait,
melyek legjobban dinamikus, kinetikai terminusokkal foghatók meg, mint hullámzás, höm-
pölygés, elmosódás, elhalványulás, kitörés, fokozódás, csökkenés, durranás, csattanás, el-
nyújtottság, buggyanás stb. Az élmények ezen tulajdonságai majdnem bizonyosan felfogha-
tók a csecsemôk által is és komoly napi, sôt pillanatnyi jelentôséggel bírnak. Ilyenek az élés-
sel (vitalitással) kapcsolatos folyamatok, mint a lélegzés (ritmus, tempó, emelkedés, süllye-
dés stb.), éhessé válás, ürítés, elalvás és ébredés, vagy a jövô-menô (átfutó) érzések és gon-
dolatok benyomásai, feelingje. Vitalitás affektek nélkül sohasem létezünk, akár tudatában
vagyunk, akár nem.

A csecsemô ezeket a tulajdonságokat egyrészt belülrôl, a testébôl tapasztalja, másrészt más
személyek viselkedésébôl. A vitalitás különbözô benyomásai kifejezhetôk sokféle szülôi cse-
lekvésen keresztül, amelyek nem jellemezhetôk „rendes” affektív cselekvésként (mint öröm,
harag, düh, félelem stb.): 

– ahogy az anya lépked
– felveszi a babát
– összehajtogatja a pelenkát, 
– végigsimítja a saját vagy a baba haját, 
– ahogyan a cumisüvegért nyúl, 
– vagy ahogy kigombolja a blúzát.

A vitalitás affektek kifejezô képességét Stern (uo.) a bábjátékéhoz hasonlítja. A bábok kor-
látozottan fejeznek ki arcvonásokat, érzelmeket és általában a szokásos gesztus és pozitúra
készletük is szegényes. A módból, ahogy mozognak, következtetünk a különbözô vitalitás af-
fektekre. Leggyakrabban nagyrészt a sajátos vitalitás affekt szempontok határozzák meg a kü-
lönbözô bábok karakterét; az egyik letargikus, csüngô végtagokkal és lógó fejjel, egy másik
energikus, a harmadik hetyke. A „letargikus, hetyke, energikus” szavakhoz tehát kifejezô alak-
zatok, formák (lefelé és felfelé irányuló) és intenzitások (lassuló és gyorsuló stb.) tartoznak,
amelyek mozgásban és mozdulatokban, hangban stb. fejezik ki az üzenetet. 

Az absztrakt tánc és zene is jó példa a vitalitás affektekre. A tánc többszörös vitalitás affekt-
ként és azok variációiként jelenik meg a nézô számára anélkül, hogy cselekményhez vagy ka-
tegorikus affekt szignálokhoz folyamodna. A koreográfus általában egy feelinget próbál kife-
jezni és nem a feeling egy specifikus tartalmát. 
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Ahogyan a felnôtt számára a tánc, a csecsemô által tapasztalt szociális világ is elsôsorban a
vitalitás affektek világa, mielôtt a formális aktusok világa lenne.

Ezzel analóg az amodális percepció fizikai világa, amely elsôsorban nem látott, hallott, ta-
pintott dolgokból áll, hanem az alak, szám, intenzitás stb. absztrahált minôségek valamelyiké-
bôl (Stern uo.).

A színpad terében születô játékokban a szereplôk gesztusainak, szavainak ritmusa, a tér ke-
zelése, az egymáshoz közelítés vagy egymástól távolodás gyorsuló vagy lassuló mozgása, kore-
ográfiája, a hangok felcsattanása vagy elhalkulása interszubjektív valóságokat engednek láttat-
ni, implicit kapcsolati tudásunkról árulkodnak. Nemcsak az válik informatívvá egy-egy játék-
ban, hogy mit csinálnak a szereplôk, hanem az is, ahogyan csinálják. (Ajkay–Kökény–Mérei
2004; 2006) A belsô reprezentációk Sternnél dinamikusak, kezdetektôl alakuló, bontakozó
preszimbolikus egységek, amelyekben egy esemény perceptuális, motoros és affektív össze-
tevôi is benne vannak. Ezek alakítják, szervezik viselkedéseinket, kötôdéseinket, belejátsza-
nak elvárásainkba, motivációinkba.

E procedurális tudás vagy prodecedurális emlékezet mellett alakul a szimbolikus, verbális
szint. A „procedurális” szó a folyamatra utal, ahogyan a korai anya-gyerek kapcsolatban a
mozgáson, testérzéseken keresztül válik egy élmény az emlékezet részévé megnevezetlenül.

A különbözô szelf-érzetek egész életünkön át aktívak és hatnak, valamint egész életünkben
alakulnak, s nemcsak gyermekkorban, de késôbb is sérülékenyek lehetnek. Ebbôl az követ-
kezik, hogy a szelf-érzetek jelen vannak, szinte közvetlenül elérhetôek, megragadhatóak a
színpadon.

Nézzük például azt a jelenetet, amikor egy férfi és egy nô ül a színpadon egymással szem-
ben és beszélgetnek. Az a téma, hogy a férfi nem érintheti meg a nôt – kezét a háta mögé
rejti.

A játékvezetô észleli, hogy az egyik kéz lefogja a másikat. Ezt a gesztust nagyíttatja ki, és a
játékosok ezt jelenítik meg. A két kezet két ember játssza (az egyik a protagonista) – szerep-
cserék sorozatában harcba szállnak, végül a lefogott kéz kiszabadul.

Ránézésre is látszik, hogy a jelenetben a verbális és nonverbális szintekkel egyidejûleg dol-
gozunk. A beszélgetés egy frusztrációról szól. Ami akcióba kerül, az a fizikai hatóerô problé-
mája, ez Stern egyik központi fogalma és a szelf-szervezôdés kitüntetett tartománya. Ha nem
efelé viszi a vezetô a játékot, hanem szerepcserék sorozatában a szereplôk megbeszélik a két-
ségtelenül jelenlévô konfliktust, akkor a tehetetlenség érzése nagy valószínûséggel pszichote-
rápiásan érintetlen és hozzáférhetetlen marad, azaz érintetlen marad az átélés számára. A
protagonista beszélgetô helyzetet hoz, a téma viszont legalább annyira testi is. A játékvezetô
feladata az, hogy eldöntse, hogy melyik szelf-érzet az aktuális. A protagonista jól tud beszél-
ni arról, hogy nem mozdulhat és nem is mozdul, a kérdés az, hogy melyik szelf-érzetet és fô-
leg pedig milyen nyelven, mely szelf-érzetnek megfelelô nyelven kell megszólítani ahhoz, hogy
mozduljon? (Ajkay–Kökény–Mérei 2004)
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Hogyan és mi épül be pszichoterapeutai identitásomba 
e három megközelítésbôl?

Bálint alkotás területéhez nekem egy ágyában vagy járókájában fekvô, hangokat próbálgató,
kezét, lábát nézegetô, tapintgató csecsemô békés képe tartozik a „kifinomult egyedüllét álla-
potában” (Winnicott [1958] 2004). Winnicott játék és kreativitás koncepciójához szakmai fej-
lôdésemnek az a – csak késôbb realizált – tíz évvel ezelôtti fordulópontja kapcsolódik, amikor
meg tudtam fogalmazni az „Itt a kezem nem disznóláb” címû elôadásomat, amelyben egy
évekig tartó pszichoterápia öt percét nagyítottam ki, és a potenciális tér kreatív játéktérré ala-
kulását fogalmaztam meg (Kökény 1998). Ezt megelôzôen elmentem egy Pszichodráma Mû-
helyre, ahol azt játszottam, hogy rettegek, hogy elô kell majd adnom valamit, amit egyébként
még meg sem írtam. A Mûhely témája egyébként „a verbális és nem verbális szintekkel való
egyidejû munka” volt, aminek jelentôsége akkoriban talán még nem volt annyira evidens,
mint ma. Számomra biztosan nem. A játékban elvesztem, meglettem, hazamentem. Mentem
a magam útján, túlmentem az anyámon, aki közben leállt beszélgetni valakivel, de megijed-
tem, amikor az útkeresztezôdéshez értem, és át kellett volna kelnem. A történet természete-
sen folytatódik, de nem ebben a tanulmányban. 

Stern bontakozó szervezôdés elképzelése, pedig megerôsítést adott nekem ahhoz a régóta
hordozott, de komolyan nem vett tapasztalatomhoz, hogy a változások, és ebbe természete-
sen most elsôsorban a pszichoterápiás változásokat értem, de nem csak ezeket; a termékeny
távolba meredések eredményeképpen születnek lassan, megtörténtükkor alig azonosíthatóan.

Az új évezred emberének lelki dilemmái?

„Kétfajta ember van: a jó ember, meg a rossz ember.” – hallottam ma a televízióban egy po-
litikustól.

Azokban a hetekben, amikor ezeket a sorokat írom, Magyarország az 56-os forradalom 50.
évfordulóját ünnepli – a maga módján. Az elôkészített és megtervezett ünnepségek mellett
vannak, akik az utcán aktívkodnak (randalíroznak), mert azt hiszik, hogy a forradalom egy vi-
deóklip, és vannak, akik ezt a képernyô elé szegezôdve, élô egyenes adásban nézik a nappali-
jukból hajnalig. (És persze vannak, akik ezt élô egyenes adásban közvetítik – de ez egy másik
fejezet egy másik lehetséges könyvben.) Reggelre a közterület (vö. Winnicott és Moreno köz-
tes terek) fenntartók eltakarítják a romokat, kiseprik és felmossák az utcákat, és az emberek
ezeken az utcákon lépkednek munkahelyük, vagy a dolguk felé. Ha akarják, nem is kell arra
gondolniuk, hogy mi volt ott éjszaka, bár néha még lehet érezni az éjjeli könnygáz mindenkit
maró füstjét. A „film” nem rólunk szól, esetleg fel vagyunk háborodva, de „igazából” nincs
hozzá közünk. Vannak jó emberek és vannak rossz emberek. Mi jó emberek vagyunk, mert
nem verjük szét a várost az éj leple alatt. Nézzük a televíziót, mert jó látni, hogy mi jó embe-
rek vagyunk. A Másikban, aki éppen szétveri a várost. 
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Azt itt felvázolt jelenség: letagadni, lehasítani magunkból a rosszat és kivetíteni a másikba,
aztán ott megvetni, gyûlölni, és tagadni, mint sajátot – ismert lélektani folyamat. Az én védel-
mét szolgálja, fokozatai vannak, van, akire jellemzô, van, akire kevésbé, mindenkire vala-
mennyire. A következményes boldogtalanság is nézôpont kérdése lehet. Társadalmi mérete-
ket öltve viszont súlyos társadalmi problémákat, kortüneteket, válságot okozhat.

Errôl (is) beszél Kertész Imre, Hamburgi beszéd az évszázadról címû 1995-ös írásában.
Az alábbiakban a szokásosnál többet fogok szó szerint idézni, mert nem tudok lemondani a
stílus fájdalmas szépségérôl, és ezt nem szeretném a saját szavaimmal helyettesíteni. Ker-
tész Imre azt kérdezi, hogy „Ô [aki] a huszadik század elsô harmadában született, túlélte
Auschwitzot, átélte a sztálinizmust, mint budapesti lakos közvetlen közelbôl látott egy
spontán nemzeti felkelést és annak leverését, íróként megtanulta, hogy inspirációt kizáró-
lag a negatívból merítsen, s hat évvel a szocializmusnak nevezett orosz megszállás (…) vé-
getérte után, abban az örvénylô ürességben, amelyet a nemzeti ünnepek alkalmával szabad-
ságnak, az új alkotmányban pedig – ámbár a régiben, a szocialistában is – demokráciának
hívnak, azon töpreng, hogy jók-e valamire a tapasztalatai, vagy pedig teljesen hiába élt.”
(Kertész 1995, 1)

Mindennapjait a huszadik század valamelyik totális diktatúrájában élô ember élménye,
hogy adott esetben nem a saját életét éli, nem a saját szerepében van, nem a saját belátása sze-
rint cselekszik, nem belülrôl, spontán módon választ, hanem külsô hatalom nyomására. Ezek
az évtizedeken keresztül ható élmények feldolgozhatatlanok, és nem akarnak „az emberben
tapasztalattá lényegülni”. (uo. 1) Az ember „nem érti”, hogy hogyan lehetséges az, hogy az
ember erôszakos és destruktív, azaz nem érti saját magát. „…miért öltenek korunkban még
az örömteli fordulatok is baljós színezetet, miért szabadítják fel tüstént a legsötétebb erôket,
s a legjobb esetben is miért tornyosulnak terhes és megoldhatatlan problémaként a horizon-
ton? Ötven éve, amikor a Harmadik Birodalmat szétzúzták, a nyugati világ nem csupán talp-
ra állni volt képes, de a politikai, anyagi, sôt valamelyest még a szellemi megújulásra, vagy leg-
alábbis egy érvényesnek tûnô szellemi konszenzus kialakítására is. Most, amikor negyven esz-
tendei küzdelmének gyümölcse beérett, és a második totalitárius birodalom is megdôlt, az
összeomlás, a kelletlenség, a tehetetlenség általános érzése dominál. Mintha valami másna-
pos hangulat csömöre járná be Európát, mintha egy szürke reggelen arra ébredt volna, hogy
két lehetséges világ helyett hirtelen csupán egyetlen valóságos maradt volna meg neki, az öko-
nomizmus, a kapitalizmus, a pragmatikus eszmeietlenség gyôzelmes, ám alternatíva és, min-
denesetre, transzcendencia nélküli világa, ahonnan nincs többé átjáró az átok-, vagy az ígéret
földjére – kinek-kinek ahogy tetszik. (…) És mégis: e hangtalan összecsuklás (nevezik „bárso-
nyos forradalomnak” is) mintha lerombolt volna valamit az emberekben, s nem pontosan tud-
ni, micsodát: az ellenállás étoszát-e, amely egy létformának tartást adott, vagy a remény egy
nemét, amely ugyan tán sosem volt valódi remény, de, kétségkívül, úgyszintén tartást adott –
mindenképpen véget vetett azonban a viszonyítás relativitásának. S most itt állunk gyôztesen,
kimerülten, fáradtan és kiábrándultan.
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Vagy mégsem? ( …) semmiféle gyôzelem nem esett?” (uo. 5–6) Most a tömegmédia, a tö-
megkultúra uralkodik felettünk, amelytôl függetlenülni nem lehet? Könnyû elítélni és eluta-
sítani korunkat, „annál nehezebb együtt élni vele, sôt a szellem bátor erôfeszítésével elfogad-
ni, kimondani róla: a mi korunk, a mi életünk tükrözôdik benne.” (uo. 6)

Auschwitz után többé nem lehet verset írni, és nem lehet boldognak lenni – legalább annyi-
ra utal a fájdalomra, mint a bûntudatra. Utóbbi boldogtalansághoz vezet. „…a boldogság gon-
dolata a teremtéssel rokon gondolat (…) a boldogság igénye alighanem a legsúlyosabb küzdel-
met rója az emberre: azt, hogy önmagát önmagával, roppant igényei mértéke szerint elfogad-
tassa, hogy a minden emberben benne élô istenség [teremtô erô, kreativitás K.V.] mintegy ma-
gához emelje az esendô személyt. Ám hogy ez így legyen, ahhoz az embernek elôbb vissza kell
találnia önmagához (…). Az ember magasabb értelemben vett boldogulása a történelmi léte-
zésen kívül rejlik – de nem e történelmi tapasztalatok megkerülésével, ellenkezôleg, azok meg-
értésével, birtokbavételével és a velük való tragikus azonosulással; (…). Csakis e megélt tudás
fényében tehetjük fel a kérdést: teremthet-e értéket mindaz, amit elkövettünk és elszenved-
tünk – pontosabban fogalmazva: tulajdonítunk-e értéket a saját életünknek, vagy pedig elfe-
lejtjük, mint az amnéziás betegek, esetleg elvetjük magunktól, akár az öngyilkosok.” (uo. 6).

Kertész Imre a maga módján nekem azt mondja, hogy ha a huszadik századi ember azt hi-
szi, hogy neki nincs személyes köze mindahhoz a gyilkos destruktivitáshoz, amit ez a század
történelmében megmutatott, hogy neki nincs dolga evvel, ôt ez személy szerint nem érinti,
akkor ezzel megfosztja magát a – legszélesebb értelemben vett – megszenvedett alkotás, kre-
ativitás katartikus élményétôl.

„Tény és való, ebben a században minden leleplezôdött, legalább egyszer minden megmu-
tatta igazi arcát, minden igazabbá vált. A katona hivatásos gyilkossá, a politika bûnözéssé, a
tôke hullaégetô kemencékkel fölszerelt emberpusztító nagyüzemmé, a törvény a szennyes já-
ték játékszabályává, a világszabadság a népek börtönévé, az antiszemitizmus Auschwitzcá, a
nemzeti érzés népirtássá. Mindenen átüt az igazi szándék, századunk valamennyi eszméjét át-
vérezte a nyers valóság, az erôszak és a destruktivitás.” (uo. 6)

A pszichoterápiás segítséget kérô emberek jelentôs része attól szenved, hogy lelke „jó” és
„rossz” aspektusait nem tudja úgy kezelni, hogy elégedett legyen (magával) és mivel nem ér-
ti önmagát, azt sem tudja megérteni, hogy nem az egyik oldal kiírtása a megoldás, hanem a
mindkettôvel való valamiféle együttélés, a kettô integrálása, a Winnicott-féle paradoxon (ha
ez az) elfogadása (Winnicott [1971] 1999). A saját elutasított, letagadott, „kivetített” érzések-
kel, indulatokkal való találkozások sora maga a kínszenvedés, és az embernek senki nem tud-
ja garantálni, hogy a végén katarzis várja.

Találkozás alatt itt nemcsak a „szerepcsere az ellenséggel” típusú szociodramatikus helyze-
teket értem, hanem minden „negatív”, destruktív segéd-én szereppel és anti-szereppel való
azonosulást és átélést és ennek a tudatosulását.

A katartikus tudás elhárítása azt eredményezheti, hogy az ember elveszíti megszenvedett
jogát, hogy elégedett legyen önmagával, és nem a saját sorsát éli.
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Mintha azt mondaná Kertész Imre ebben az írásában, hogy az emberiség nem halogathat-
ja tovább avval a destruktív oldalával való (kreatív) találkozást, amit a huszadik század totális
diktatúrái mutattak fel neki.  

Az új évezred emberének még van egy csomó adóssága magával szemben.

Jacob Levi Moreno nézetei cselekvésrôl, kreativitásról, 
találkozásról, fejlôdésrôl

Moreno a pszichodráma atyja, gyógyítónak és modern szentnek tartotta magát, elhivatottsá-
ga a szefárd és hászid hagyományokból ered (Geisler 1999). „Cselekedni, arról beszélni, a rej-
tett bölcsességekre rákérdezni…” (uo. 10). A zsidó szefárd hagyományban eleven gyakorlat a
közösségi magatartásformák és a szent iratok eredeti (kreatív) módon, a helyzetnek megfele-
lô értelmezése. A szent iratok elemzésének áttekinthetetlen szabályai elôírják „a saját utak ke-
resését, hacsak nem akarja valaki egész életét a szövegek ellenôrzésével, és igazi értelmük ki-
bontásával tölteni.” (uo. 20–21)

A hászid hagyomány a Paradicsomból kiûzött embert nem bûnösnek, hanem lázadónak te-
kinti, aki a kiûzetés után alkotóvá, uralkodóvá, Isten képmásává válik, aki különbséget tud ten-
ni jó és gonosz között. 

Moreno az istenséget, a kreátort szerepcsere segítségével megjeleníthetôvé teszi. A terem-
tôvel való szerepcsere az egyénben veleszületetten meglévô kreatív lehetôségeket mozgósítja.

Az akció Moreno szerint is megelôzi a nyelv kialakulását. Cselekvés alatt a kézenfekvôt,
egyszerût, mindennaposat érti, amely átfogja az egész emberi létet és a létezést. Minden be-
szédet, hallgatást, emléket cselekvésbe és akcióba ültet át. Az akciót, mint a pszichoterápia
cselekvô formáját Freuddal és az uralkodó klisékkel szemben beleviszi a pszichoterápiába
(Moreno 1919. in Geisler 1999, 24).

Pszichodrámájának leglényegesebb eleme az akció. Istenfogalmának (a teremtô, a kreátor)
alapja az „állandóan cselekvô Isten”. (uo. 24) Ugyanakkor a teremtés szerinte nem befejezett,
az emberiség folyamatosan alakít rajta, ami azt jelenti, hogy felelôsségünk van a teremtésben,
mi is teremtôk, folyamatosan kreatívak vagyunk.

A kapcsolatokon, a Másikkal való találkozáson múlik minden – nem az egyes emberen és
annak a világban elfoglalt helyén és jó közérzetén. 

Moreno a szituatív gondolkodás világszemlélete alapján alkotta meg pszichodrámáját. „A
szituatív gondolkodásban az ember közvetlenül érintett, hiszen a szubjektum tudja azt, hogy
egy szituáció részese, amelyet meg kell értenie. Az errôl való beszéd nem más, mint a tettek-
rôl szóló beszéd, amelyben gyakran rejtve vannak az általánosítások (uo. 27). A szituatív gon-
dolkodás biztosítja a találkozáshoz a spontaneitást és a kreativitást (uo. 37).

Tanítványai ezt a hagyományt az instrukciók szintjén adják tovább: „Vegyél fel egy testtar-
tást, csinálj egy mozdulatot belôle, mondj hozzá valamit.” (uo. 27)
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Moreno a találkozás alatt a kölcsönös észlelést és odafordulást érti, amely spontaneitással
és kreativitással jár együtt, itt és most, ahol a hangsúly a kölcsönösségen van: „A találkozás az
Én és Te, illetve a Te és Én között mozog. Kölcsönös beleérzés, ’tele-érzés’” (uo. 39).

Lényeges dolgok akkor történnek, amikor az emberek akcióba lépnek egymással. A szán-
dék nélküli odafordulás, hogy a másik emberben észrevegyünk valamit, hogy ne erôltessünk
rá valamit, ami nem az övé és végül, hogy a másikban saját magunkra is figyelhessünk. Csak
így jön létre valami egészen új.

A spontaneitás kreativitás nélkül egyenlô a helyzetnélküliséggel, és ez patológiás. A krea-
tivitás spontaneitás nélkül viszont „hasonlít az alvó Csipkerózsikához, akinek katalizátorra van
szüksége, hogy felébredjen”. (Moreno 1974, 439; idézi Geisler 1999, 49) Az alkotó spontane-
itás katarzist idéz elô, amely egyenlô az egyes ember és az egész csoport megtisztulásával. (…)
Az alkotóerô arányosan növekszik a rendelkezésre álló spontaneitással.” (Moreno 1959, 79;
idézi Geisler 1999, 49)

A találkozás Morenónál is megelôzi az Én-t (Bálint Mihálynál, Winnicottnál, Sternnél is).
Az individuum csak a másik ember tükrében képes kibontakozni, önmagát felismerni és meg-
ismerni. Az Én és Te filozófiai szempontú viszonyát Martin Buber dolgozta ki. Buber és Mo-
reno életük egy szakaszában barátok voltak. „A szubjektíven túl, az objektíven innen, azon a
keskeny pallón, amelyen Én és Te találkozunk, ott van a Köztes birodalma” – írja Buber (Bu-
ber 1982, 167; id Geisler 1999, 72). 

Winnicott is írhatta volna.

Moreno fejlôdéselmélete

A fejlôdés három stádiumon, a „pszichikai univerzumokon” megy keresztül. A fejlôdés az
egyes stádiumok túlhaladását jelenti, miközben a korábbi stádiumok átélhetôk maradnak. 

Az elsô univerzum, ún. „szociális placenta” körülbelül két és fél, három éves korig tart, ad-
dig, amíg a gyermek nem tud különbséget tenni fantázia és realitás között. Nem tesz különb-
séget az én és a te, önmaga és a külvilág, múlt és jövô között, számára a jelen a létezô dimen-
zió, ugyanakkor organikus tudása van saját szükségleteirôl, melyet környezetének jelez is. Pél-
dául sír, ha éhes. Ezt Moreno a mindennel való azonosság (all-identity) szakasznak hívja. A
második fázisában alakul ki a differenciálás az én és a másik, én és a külvilág között. Miután
a fantázia és valóság nem válik külön, Moreno ezt a minden realitás (all-reality) szakasznak
hívja.

A második univerzum akkor kezdôdik, amikor a gyermeki átélésben megkezdôdik a fantá-
zia és a külsô realitás elhatárolódása. Lehetôvé válik a múlt és jövô átélése, egyre nagyobb te-
ret kap az elvont gondolkodás. A gyermek fejlôdésében ott tart, hogy egyre jobban eltávolod-
hat, függetlenedhet segéd-énjeitôl (pl. anyjától), akiknek fizikai jelenléte az elsô univerzum
idôszakában létkérdés volt. Az elsô idôszakban kialakult szomato-pszichés egységre egyre bô-
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vülô repertoárral épülnek fel a szociális szerepek. A környezet fontos szereplôi, ha fizikai va-
lóságukban nincsenek is éppen jelen, a szociális atomban – internalizálva mint segéd-ének lé-
teznek.

A harmadik univerzum kategóriáját Grete Leutz (Leutz 1974; 1985; In Vikár 2006) fogal-
mazta meg Moreno antropológiai-filozófiai írásai alapján. Ebben az idôszakban a világra vo-
natkozó tapasztalás kibôvülésével és annak a képességnek a kialakulásával, hogy a személy tu-
datosan képes dönteni és választani különbözô értékrendek, elfogadott szimbólum struktú-
rák, vallások, ideológiák stb. között, kialakulnak a transzcendens szerepek, amelyek ettôl
kezdve a másik három szerepstruktúrával együtt fogják a cselekvést alakítani (Vikár 2006).

Kreativitás a pszichodráma csoportban

Nehéz összefoglalót adni a pszichodráma csoportban megvalósuló kreatív folyamatokról, hi-
szen a legelején leszögeztem, hogy a kreativitás a pszichodráma védjegye (a spontaneitással
és az aktivitással együtt), tehát a pszichodráma csoport lényegi részét jelenti a benne mani-
fesztálódó kreativitás. A védjegy jelen esetben azt jelenti, hogy a pszichodráma, az alkotó (!)
azaz Moreno eredeti elképzelése szerint a minden emberben meglévô spontaneitásra, krea-
tivitásra és aktivitásra épít, és azt fejleszti.

Fölösleges ismétlésekbe sem szeretnék bocsátkozni. Viszont alig szóltam még egy alapve-
tôen fontos tényezôrôl, a csoportról magáról. A kapcsolatok, interakciók, találkozások jelen-
sége és fogalma implikál valamiféle „csoportszerûséget”, de körvonalak, forma nélkül hagyja
azt a valamit, amit csoportnak nevezünk és élünk meg. Pedig ez is igazi kreatív attrakció. 

A csoport a maga kereteivel és szabályaival (cél, hely, idô, létszám,) és dinamikai törvény-
szerûségeivel (megszületik, fejlôdik, alkot és felbomlik, van eleje, közepe, vége) egyszerre vir-
tuális és valóságos esemény, konkrét idején belül saját idôvel és saját, csak ott érvényes, és
csak ott mûködô terekkel, és funkciókkal. 

„A csoport az egyén számára reprezentálja azt a mikroszociológiai közeget, amelyben saját
viselkedését, szerepeit ki kell alakítania. Ezen a folyamaton keresztül van lehetôség a korrek-
cióra. A csoport ülések keretei szabályozottak, hogy mi történik a csoporton az a tagoktól
függ, hogy mindez hogyan történjen, azt a pszichodráma szabályai szerint a csoport vezetôk
instruálják. A terápiás munka során az elhárított érzések a felszínre hozhatóak, megdolgozha-
tóak, és így mintegy út nyílik az elakadt fejlôdési folyamatoknak.” (Vikár 2006, 49–50) 

A csoportvezetés, és a csoporttagként való csoport-átélés egyik leglényegesebb átfogó, kre-
atív aspektusa az – az empirikus kutatással is alátámasztott – személyes tapasztalat, hogy „A
csoportban zajló folyamatoknak pont ugyanolyan fontos szerepe van az egyénekben, mint az
egyéni folyamatoknak a csoportban.” (Vikár 2006, 153) 

A pszichodráma csoport mikroszociológiai közege a csoport „anya-funkciójára” is utal. A
csoport anya-funkciója – többek között – azt jelenti, hogy tartó, tartalmazó, közegszerû, tehát
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körülvevô valami, adott esetben védelmezô. Az anya-funkció „mûködtetését” részben a cso-
portvezetôk biztosítják, de egy idô után a csoportvezetôk támogatásával a „csoport” önjáró
módon is nyújtja ezt tagjainak.

A csoportülések bemelegítô szakaszában, a verbális „elsô kör” után: „Ki hogy van, mit ho-
zott és mit vitt, stb?” után a csoportvezetôk általában mozgásos, gyakran nonverbális bemele-
gítô játékokat szerveznek. A játék megválasztásában a csoport aktuális állapotára való ráhan-
golódás segíti ôket. A ráhangolódás mint mentális és mozgásos mûvelet a korai anya-gyerek
kapcsolat egyik elengedhetetlenül fontos eleme. Megkeresni, és megtalálni a csoport „dina-
mikai mintázatát” és azt játékba fordítani, mûvészileg is mérhetô, kifejezetten kreatív teljesít-
mény. Ezeknek a helyzeteknek az elemzéséhez Stern – már ismertetett – bontakozó szelf-ér-
zetre vonatkozó elméletét hívhatjuk segítségül (Stern [1985] én.), de Moreno, Bálint Mihály
és Winnicott „köztes terekkel” kapcsolatos leírásai is elméleti támpontokat nyújthatnak. 

A bemelegítô játékok funkciója kettôs. Rá kell hangolnia a csoportot az „itt és most”-ra és
segítenie kell kibontakozni, kibuggyantani (Mérei 1987, 30) az aktuálisan megdolgozandó té-
mákat. Ez a gomolygás és az alkotás területe, az amodális percepció és a vitalitás affektusok
területe. A test bevonása, a verbális nonverbális szintek összekapcsolása a „valamibôl valami
válik” mûködésmódra melegíti rá a csoportot, a csoporttagokat, és a vezetôket is, ami a témák
kibontásához, megjelenítéséhez, dramatizáláshoz vezet. A csoport és a csoporttagok így min-
den alkalommal átélhetik a valamivé válás folyamatát, a folyamatosságot, ami a személyes fej-
lôdés és az integritás szempontjából alapvetô.

A terek és a téri elrendezés a pszichodrámában külön hangsúlyt kap. Aki pszichodráma cso-
portba jár, az tudja, hogy a résztvevôk – játszanak. A játék terét fontos elkülönítenünk az ún.
reális tértôl. A pszichodráma csoport szobában vagy teremben zajlik. A két tér (a csoport szín-
pad tere és a csoport reális tere) ebben a helyiségben alakul ki. A tér kialakításában a vezetôk
kezdeményeznek. Ôk helyezik el a székeket, amin ülve a csoport elkezdôdik, és ôk adnak meg-
felelô idôben jelzést a színpad helyének meghatározására. A két tér nem keveredhet össze,
mert ez a fantázia és a (külsô) realitás összekeveredését jelentené, ami a realitásérzék súlyos
zavarához vezet (pl. megbolonduláshoz). A téri elrendezések számos variációs lehetôséget biz-
tosítanak, ezek a változatok más-más csoportdinamikai és egyéni dinamikai folyamatot ered-
ményeznek. A vezetô kreativitásán (is) múlik, hogy a csoportban és az egyénben zajló folyama-
tokat mennyire tudja összekapcsolni a téri viszonyokkal. A téri elrendezéseknek és elrendezô-
déseknek mindig jelentésük van. Ha meggondoljuk, hogy a pszichodráma színpadára végsô so-
ron a belsô világunkat, de mindenképpen a szubjektív világunkat tesszük ki, és ha belegondo-
lunk, hogy a „fejünkben” tárolt világ is nagymértékben téri, képszerû, akkor egyértelmû, hogy
a játékok térbeli képének, viszonyainak jelentôsége, üzenete, mondanivalója van.

A pszichodráma módszer bármely eleme megvizsgálható és bemutatható a kreativitás
szempontjából. „Pszichodrámázni” egy ízig-vérig kreatív idôtöltés.

A játék során a protagonista megéli saját aktivitását, alakítja a játékot, alakítja saját világát,
átélheti kompetenciáját. „Azon kívül, hogy a színpadon alkotás születik, amit ô hozott létre, a

A megszenvedett alkotás mint találkozás



132

létrehozás folyamatát is átéli, saját aktivitásának fizikai, testi szintjét is. Saját proprioceptív re-
ceptorai jelzésein kívül, sok tapintási-, hô- és szaginger is éri a játék közben. Szelf-érzetei új-
rarendezôdhetnek. Az állandó reflexiók, nem csak a játékok kapcsán, hanem az egész csoport-
folyamatban, a mentalizáció korrekciójában segíthetnek. (…)

Az eltérô szintek egyidejû megjelenési formáit elsôsorban a verbális és nonverbális törté-
nések eltérésében, illetve az elôtér és háttér eltérésében (figura-háttér) láthatjuk.” (Vikár
2006)

A mentalizáció a sajátmagunk és a másik lelkiállapotának „olvasása”. (Ajkay–Kökény–Mé-
rei ebben a kötetben) A pszichodráma, mint dialogizáló, külsô és belsô interakciókat megje-
lenítô módszer azért (is) sikeres, mert az ember, társasságából következôen, vagy legalábbis
avval összefüggésben, „viszonyokat” és nem diszkrét adatokat ôriz a lelkében. A Másokról ôr-
zött belsô „képeink”, a Másokkal való „összefüggéseinket” tartalmazzák. Nagyjából ezt nevez-
zük implicit kapcsolati tudásnak, illetve szociális atomnak. 

A szociodráma – egy lehetséges válasz

Van-e a pszichodrámának válasza Kertész Imre kérdésére, hogy „teremthet-e értéket mind-
az, amit elkövettünk és elszenvedtünk – pontosabban fogalmazva: tulajdonítunk-e értéket a
saját életünknek.”?

Moreno, a gyógyító és modern szent vezérelve: „Egy igazi terápiás módszernek nem ki-
sebb a tárgya, mint az egész emberiség” (Moreno 1967, 395; idézi Geisler 1999, 73) Ez fel-
lengzôsen hangozhat, de Freud, Rogers és Mérei Ferenc – hogy a 20. század legismertebb
lélekgyógyászait említsem – se gondolt kevesebbet. A pszichoterapeutának felelôssége van,
ami azt jelenti: olyan valaki, akinek felelnie, válaszolnia kell.

Az embereknek nemcsak társadalmi, szociális és pszichés vonatkozásban kell a helyüket
megtalálni, hanem kozmikus összefüggéseiben is. Az ember, mint nyitott rendszer rendelke-
zik azzal a képességgel, hogy alkotó módon, kreatívan rendezze be saját világát, amelyhez
minden mûvészi készség rendelkezésére áll. „Moreno életelve így is megfogalmazható: az
ember a cselekvésben és a környezete alakításában éli meg önmagát és a világot. Ô a terem-
tôje és istene saját világának. Ebbôl a tapasztalatból indul ki az elmélet megalkotása.” (Geis-
ler 1999, 18)

A szociodráma csoportok, alcsoportok, csoportok közötti történéseket, társas helyzetbôl
adódó determinált viszonyrendszereket vizsgál dramatikus megjelenítéssel. Ilyen viszony-
rendszerek lehetnek: „serdülôk és szüleik”, „orvos-beteg kapcsolat”, „drogos fiatalok és a pe-
dagógusaik”, „menekültek, bevándorlók és befogadók”, „támadó és áldozat”, „fônök és beosz-
tott”, stb. Történelmi, politikai, társadalmi kérdések feldolgozása a holokauszt történetén át,
napjaink legfrissebb eseményeiig. Szervezeti, hatékonysági kérdések az üzleti élettôl a politi-
káig.
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„Már a klasszikus görög színházban is fellelhetô a társadalmi folyamatok, feszültségek meg-
jelenítésére, megértésére, feldolgozására tett kísérletek. Ugyan egyéni élettörténetet helyez-
ve a fókuszba, de gondoljunk csak Szophoklész Antigonéjára, amely, többek közt egy aktuális
rendszerváltás érzelmi feldolgozásának a folyamata is.” (Vikár 2006, 106) 

Szociodráma létezik önálló csoportformaként, lehet konkrét kérdések köré szervezni, va-
lamint a legtöbb pszichodráma csoport életében felmerül olyan társadalmi szintû kérdés,
amit szociodramatikusan is meg lehet nézni.

Alábbi példát a képzésem alatt hallottam, és örömmel találkoztam vele újra Vikár András
doktori értekezésében. 

„1992-ben Montrealban a Nemzetközi Csoportpszichoterápiás kongresszus nyitó napján
Monica Zuretti (közvetlen Moreno tanítvány, az Argentin Szociodráma Intézet vezetôje) mo-
derált egy szociodrámát a csoportterápiák aktuális kérdéseirôl. 

Az egyik angliai résztvevô felvetette, hogy a pszichodramatisták ’nagy öregjei’ egy olyan
zárt világot képviselnek – hiába beszél mindenki angolul, nekik egy saját ’családi’ nyelvük van,
egy csak egymás számára érthetô utalás és jelentés rendszerrel, hogy semmilyen módon nem
lehet hozzájuk kapcsolódni. Monica, aki maga is fel volt sorolva mint ennek a családnak az
egyik prominens tagja, megkérte a fiatalembert, állítsa fel a színpadon ezt az általa elképzelt,
saját nyelvvel rendelkezô családot. A kongresszust megnyitó szociodrámán a világ minden tá-
járól, a más országbelieket gyakorlatilag nem ismerô, több mint kétszáz szakember volt jelen,
mindenféle ország megkülönböztetés nélkül. Hazánkat 10 kollegával képviseltük a teremben,
egymástól is szétszóródva voltunk jelen a tömegben. A fiatalember a jelenethez nyolc ’család-
tagot’ helyezett el a színpadon, szerepcseréken keresztül instruálta az egymásközti beszélge-
téseket, majd Monica intervenciójára saját szerepébôl kezdett, és tudott kapcsolódni a ’pszi-
chodráma családhoz’. Már-már megdôlni látszott az a feltételezése, hogy ennek a szûk kör-
nek lenne egy saját, csak egymás által érthetô nyelve, amikor mi magunk, akik fent voltunk a
színpadon realizáltuk, hogy kivétel nélkül, mind a nyolc szerepre magyar résztvevô lett kivá-
lasztva, az angol fiatalember az egyetlen nem magyar a színpadon. Ezt követôen miután meg-
szólaltunk saját nyelvünkön, nem volt tovább kérdés, hogy legalábbis ennek a színpadon meg-
jelenô családnak, tényleg van egy olyan saját nyelve, amihez kívülálló nem könnyen kapcso-
lódhat.” (Vikár 2006, 107)

Összefoglalás

Isten arra teremtette az embert és a világot, hogy találkozzanak vele, mondja Moreno, ezért
találta ki a csoportülések végén a sharinget, melynek ötlete a zsidó sabbatból származik (Ge-
isler, 1999, 41). A sharing (a pszichodrámában: élménymegosztás) során a csoporttagok feli-
dézik és megosztják a többiekkel a saját történetükbôl azt, ami ismerôs volt nekik a protago-
nista játékában. Ezekben a történetmesélésekben az emberek egymással és saját magukkal
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egy idôben és egy térben találkoznak, miközben az elmesélt történetek más idôkben és más
terekben zajlottak. Ebben az együttes élményben a történetek is találkoznak, ez a találkozás
kreatív folyamat eredménye, s egyben transzcendens élmény. Moreno, aki a csoportülések
végére kitalálta (vagy megtalálta) a sharinget, szeretett Istent játszani, de mért is ne szeretett
volna? 

„Minden tárgy ’talált’ tárgy” – írja Winnicott – csak az a tárgy tárgy, azaz valami, amire irá-
nyulhatok, amivel dolgom van, amelyiket felfedezem, megalkotom. Amelyiket nem fedeztem
fel, az nincs, hiába van ott. „…milyen sokáig nincs meg, ami pedig már ott van.” – írja Ester-
házy Péter a HC és a Javított kiadás utáni rendrakásban a feljegyzéseire visszatekintve. „Egy-
szerre kell elôre néznem és hátra, föltéve, hogy a múlt hátul van, a jövô meg elôl. Lapozga-
tok hát a Fancsikótól elôre. Többször is látom, amit az elôbb: hogy milyen sokáig nincs meg,
ami pedig már ott van.” (Winnicott [1971] 1999, 101; Esterházy 2002, 3) 

A pszichodrámában a kreativitást fókuszba állítani majdnem annyi, mint megvilágítani az
egész tárgyat. Sok minden kimaradt ebbôl a tanulmányból, aminek eredetileg itt lett volna a
helye. De örülök, hogy ennyi is belefért abba az idôbe, és belsô térbe, amivel aktuálisan ren-
delkezem.
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