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TESTSÚLYTALAN 

A súly és a súlytalanság jelentésrétegei irodalmi mûvekben

Szili Katalin 

Írásomban a súly és súlytalanság fogalmának jelentésrétegeit vizsgálom, a pszi-
chés és fizikai súly-testsúly jelentéseit, illetve ezek kapcsolódási lehetõségeit.
Vizsgálódásomban hangsúlyt fektetek az elsõdleges és másodlagos folyamatok
viszonyára és a kötõdés szubjektum létrehozó szerepére. Analitikus elmélete-
ken alapuló írásomat irodalmi alkotások és terápiás példák segítségével illuszt-
rálom. Szándékom a témával kapcsolatos asszociációs lánc elindítása az olva-
sóban: nem kész elméletet mutatok fel, inkább kapcsolódási pontokra mutatok
rá, és teszek fel velük kapcsolatban így kérdéseket.

Testsúly és pszichés súly

A súly fogalma egyrészt, mint valós, fizikai testsúly értendõ ebben a kérdéskör-
ben, illetve mint pszichés analógia. Nyelvünk számtalan példáját kínálja a pszi-
chés értelmezéseknek megfelelõ metaforáknak a súly átvitt jelentéseit illetõen.
A fizikai testsúly érzékelése, élménye számtalan pszichés következménnyel jár.

Súlyunk csak a földön van, a földöz képest: éber állapotban a talajon léve, az
alátámasztáshoz képest mindig érzékelhetõ, mintegy állandó bizonyossága-
ként testi létezésünknek. A súly meghatározó a helyváltoztatásban is: a lendü-
let fizikai képletében szorzótényezõ. Súlypontunk testünk középpontja, segít-
ségével egyensúlyban tarthatjuk magunkat testileg, s így megvédhetjük az el-
eséstõl, az (egyen)súlyvesztéstõl. A súly a nyomhagyáshoz és így a tér megte-
remtéséhez is szükséges feltétel: „a tér a személyes nyomokon keresztül válik ér-
zékelhetõvé”, állítja Kállai (1998:192), példaként említve a világot bejárt képet
a holdfelszínen levõ ûrhajós bakancs nyomáról. A súly fogalmának van nega-
tív értelme is: a súly nehézsége földre húzhat, lenyomhat; cipelhetem, ahogy
mindenki a maga keresztjét. A depressziós ember pszichésen súlyos tehernek él-
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41 Feltételezhetjük, hogy ezek a vitalitás affektusokon keresztül érzékelt testi érzetek, amit
Stern (1985) a késõbbiekben az implicit memória részeként kezel, megfelelnek a Damasio (1996)
által szomatikus markereknek nevezett testi emléknyomoknak. Erre Damasio is utal egy késõbbi
írásában (2000: 287.)

heti meg magát a környezete számára, de fizikailag is nehéznek éli meg testét
– függetlenül objektív testsúlyától.

Másrészt utalhat a súly mint kifejezés valaminek az értékére, az érték minõ-
ségére is. A súlytalan gondolat komolytalan, illetve értéktelen; ugyanakkor a
súlytalan mûalkotás lehet vidáman könnyed is: ilyen a habkönnyû nyári film.

Ezt a jelentést továbbgondolva juthatunk el a személyre vonatkozó pszichés
súlyig: akinek súlya van, azt komolyan veszik, komolyan veheti önmagát. Pszi-
chés súlyunkat, jelentésünket pedig szüleinktõl nyerjük a szelffejlõdés folyamán.

Testsúly és szelffejlõdés

Testünk súlyát a valamivel való érintkezés során érzékelhetjük. Ha lefekszem,
érezhetem, hogy nyom az ágy, és én éppen úgy nyomom, a felület alátámaszt,
és én beleolvadhatok súlyommal. Érezhetõ a súlyom a másikkal való testi kon-
taktusban is, súlyt adok át vagy kapok, erõt fejtek ki, hogy megtartsam õt, és
így a másik átadott súlyán keresztül magamét is érzékelem. Két lábon állva
egyensúlyomat igyekszem megtartani súlyos végtagjaim, törzsem mozgatásá-
val. Súlyunkról mozdulataink, izmaink feszessége és ellazulása tudósít, a
propriocepció rendszere, melynek agykérgi felépítése a látásénak megfelelõ
bonyolultságú. A proriocepció alapvetõ szerepet játszik a testséma kialakulá-
sában. Ha a szelf-fejlõdés sterni rendszerében (Stern, 1985) gondolkozunk, ak-
kor a súly már jelen van a felbukkanó szelf érzetében is, hiszen a születés pil-
lanatában a súlytalanság állapota megszûnik a méhbõl való kikerüléssel, majd
a szülõcsatorna nyomása múltával a gravitáció erejét a test teljes mértékben
érzékelheti. Ez az érzékelés a vitalitás affektusokon keresztül történik. De a
súly késõbb is jelentõs szerepet játszik a különféle vitalitás affektusok létrejöt-
tében, ilyen egy súlyos érzés, egy könnyed mozdulat, egy elnehezedõ kapcso-
lat. Az egységes testsúly, illetve az egyes testrészek súlyának érzékelése a szelf-
koherencia, majd a szelf-mag kialakulásában játszik szerepet, a nem
fragmentált, egységes test érzetének a létrejöttében. A szelf-koherencián kívül
a szelf-mag egy másik alkotójában is jelentõséget kap a testsúly érzékelése, ez
a motoros szelf, mely az egész élet során jelen van az implicit (procedurális)
emlékezet részeként.1

A szelf-koherencia sérülése deperszonalizációt, fregmentációt hozhat létre,
pszichotikusoknál szimbiotikus élményt, vagy a saját test idegennek való meg-
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élését, a saját testben levés furcsa, kényelmetlen érzését. Mintha a saját test sú-
lya sem az énhez tartozó lenne. A depressziós ellenben nagyon is érzékeli sa-
ját súlyát, sõt sokkal nehezebbnek éli meg testi önmagát: a szelf-koherencia
megmarad, de a vitalitás affektusokból mintha csak a gravitációt hangsúlyozók
kerülnének a tudatosulás szintjére.

Súlyomon kívül van még egy meghatározó jelenség, ami kíséri testemet: ez
pedig testem árnyéka – mely határaiban testemmel azonos, ám térfogata nincs:
súlytalan. A tudattalan énrész jungi elnevezése pedig: árnyék. A tudattalan bi-
rodalmában lévén idõtlenség és tértelenség, a gravitáció törvénye sem érvé-
nyesül: tehát repülhetek – akár az angyalok, akiknek pedig, tudjuk, akár a szel-
lemeknek, nincs árnyékuk, és lábnyomot sem hagynak maguk után. Hiszen õk
maguk is valamiféle árnyékok.

A tudattalan árnyék azonban a test árnyéka, így a test is lehet a tudattalan
megjelenítõje. A test fizikailag állandóan jelenlevõ és súlyos létével is szimbo-
lizálhatja a tudattalant. A pszichoanalitikusok által használt értelemben a test
a tudattalan konfliktusok hordozójaként kerül be a diskurzusba (Erõs, 2004).
A test úgy is tekinthetõ ezt továbbgondolva, mint egy szöveg, amin a saját vagy
bizonyos – legtöbbször patológiás – esetben a másik érzéseit olvasom.

A thalassális létezés

A tudattalanban a tér és idõ törvényei megváltoznak, így a súly érzékelése és
szerepe is módosul. Hogyan tudjuk ezeket az észlelésbeli változásokat és pszi-
chés következményeit összeegyeztetni a freudi tudattalan felfogással? Freud a
lelki mûködésmódokat a tudattalant uraló elsõdleges és az ezekbõl kifejlõdõ
tudatos, másodlagos lelki mûködésmódokra osztotta.

Az elsõdleges lelki mûködésmód szerint a kívánás a cselekvéssel azonos, a
vágy azonnal kielégül, az örömelvet nem kell a valósághoz igazítani. Ferenczi
(1982) szerint ez az elsõdleges pszichés mûködés egyaránt megtalálható a mé-
hen belüli életben, az álom és a fantázia területén, a nemi életben, illetve a mû-
vészetben, de különösen a mesében. Jó esetben csecsemõkorban is átéli a fel-
tétlen omnipotenciát a gyermek, de ehhez szüksége van már saját fantáziamû-
ködésére is. Bálint (1997) szerint a Ferenczi által leírt létmódok szimbolikusan
azonosnak is tekinthetõek, tehát: a gyermekét biztonságban tartó anya karjá-
ban való, a méhen belüli és a thalassális létezés. Jádi (1999) rámutat, hogy
Ferenczinél a szeretkezés az anyába való visszatérés szimbolikus realizálása-
ként is értelmezhetõ.

Ferenczi (1997) Thalassa koncepciójában a szeretkezés során létrejövõ reg-
resszió az anyaméhhez és az õstengerhez való visszatérés vágyának teljesülése,
s az erotikus valóságérzékelés fejlõdésének végeredménye. A thalassális léte-
zés az õstengerben való lebegés, a méhen belüli állapot szimbóluma.
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A szeretkezés elõjátéka, az ölelés és a simogatás azonosításként és határel-
törlésül is szolgál, az egybeolvadás elõkészítéseként. Másrészt a megismerés a
biztonságérzetet is növeli, otthonossá teszi a „terepet”. A férfi azt élheti meg,
hogy értékes szerve, „öröm-énjének képviselõje” (Ferenczi 1997:31.) nem kerül
veszélybe, hiszen olyan nõbe helyezi, akivel énje azonosította magát. Az együt-
tes mozgás – akárha a két test egy lenne – is ezt az azonosulásérzést fokozza.
A másik teste szeretkezéskor egyfajta közeg – vízanalóg közeg – is így. A férfi
genitálszekrétum a méhbe, a vágyott thalassális állapotba visszajut, fizikálisan
sikerül neki, ami a férfi énjének csak szimbolikusan. Ezért feltételezhetõ az én
és az exkrétum között is egy azonosítási folyamat. A nemiség fejlõdését
Ferenczi az anyaméhbe való visszakerülés törekvésének kiteljesedéseként te-
kinti. A szeretkezéskor ez a vágy teljesül, regresszió jön létre. A közösülés so-
rán ez a regresszió háromféle módon történik meg: az egész test
hallucinatorikusan, a pénisz, amellyel a szervezet azonosítja magát, szimboli-
kusan, a genitális szekrétum pedig reálisan is az anyaméh belsejébe kerül. Ez
a hallucinatorikus és szimbolikus vágyteljesülés a közösülés libidinózus része.
Ez az erotikus valóságérzék fejlõdésének legfelsõbb foka, realizálódása. (Eb-
bõl a szempontból egyértelmûvé válik az Ödipusz vágy természetessége is.)

Elmélete alátámasztásául Ferenczi emlékeztet arra a biológiai tényre, hogy
a vízben élõ állatoknál még nem fejlõdik ki olyan genitális szerv, amely az egy-
másba hatolást elõsegítené – õk még nem vágynak vissza az anyaméh-
thalassába, hiszen még benne vannak. „Az anya tehát … a tenger szimbóluma
… nem pedig megfordítva.” (uo. 75.) és: „A magzatvíz az anya testébe „introji-
ciált” tengert ábrázol, amelyben … a(z) … embrió úszkál és mozog, mint hal a víz-
ben.” (uo. 78.).

Az álom, a neurózis és a mítoszok, mesék nyelvében a koitusz és az
intrauterin lét érzései egyaránt az úszás, a repülés, a lebegés érzeteivel fejezõd-
nek ki. Ferenczi a thalassális regresszió, az õsidõben elhagyott tenger iránti
vágy beteljesülésének tekinti a szeretkezést.

A Ferenczi által leírt thalasssális létezéssel szimbolikusan azonosnak tekint-
hetõ Bálint (1997) szerint a magzat és az újszülött létmódja: a méhen belüli és
a gyermekét biztonságban tartó anya karjában való létezés. Bálint azzal, hogy
a Ferenczi által leírt létmódokat szimbolikusan azonosnak tekinti, a születés
utáni interszubjektív teret is hozzáadja a thalassális sorhoz. Érvényesnek te-
kinthetjük ezt, ha a lelki mûködésmódok szerint vesszük sorba az emberi élet
különbözõ területeit: ugyanis mind a thalassális létben, mind a korai pszichés
fejlõdés idõszakában az elsõdleges mûködésmódok érvényesek.

Ferenczi ezen elsõdleges mûködésmód szerint különíti el a valóságérzéke-
lés különbözõ fejlõdési fokait. Születés után a mágikus hallucinatórikus min-
denhatóság idõszakának mûködésmódja segít fenntartani az omnipotencia ér-
zését és a valóság kizárását, majd az én és külvilág elkülönülésétõl kezdve a
mozdulatok a mágikus taglejtések mindenhatósági idõszakában, végül a sza-
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vak, illetve gondolatok válnak varázsos erejûvé: ez utóbbi a mágikus gondola-
tok és szavak idõszaka.

A thalassális létezés az õstengerben való lebegés, a méhen belüli állapot
szimbóluma. Ebben az állapotban a súly érzékelhetetlen. Ez az elsõdleges mû-
ködésmód birodalma.

Súlytalanság és omnipotencia

Súlytalanságban nem érvényes a gravitáció földi törvénye: a realitástól való el-
szakadás lehetõsége ez. Tér és idõ léte egymást feltételezi: az idõtlenségben a
tér is meghatározatlan. Ha sehol se vagyok, akkor akárhol lehetek, nem kötõ-
döm a földhöz, a földi téri-idõi törvények nem érvényesek rám, a gravitációtól
elszakadhatok: súlyom sincs. Álmomban repülhetek, transzban megélhetem az
extrém könnyûség élményét. A magzati lét a vízben való lebegés állapota. Ez
a vízzel körülvett állapot a legteljesebb omnipotenciát biztosítja. Relaxációs te-
rápiáknál is gyakran történik utalás a súlytalanság megélésére a transz létrejöt-
tének megkönnyítésére.

A vízzel vagy levegõvel való teljes körülvettség állapotaiban az elsõdleges
folyamatoknak megfelelõen mûködõ szubsztrátumok illetve szubsztanciák
vesznek körül: határtalanul átjárható, határt nem állító homogén anyagok,
egyik része épp olyan, mint valahol máshol, és mivel nincs viszonyítási pont,
mindenhol vagyok egyszerre. A tüdõmben lévõ levegõ egyszerre van kívül és
belül, a külsõ víz is a testemben folytatódik. Átjárható a külsõ és belsõ világ,
realitásuknak egyenlõképpen van joguk. Az én–nem én egyszerre tapasztalha-
tó meg. Ez az állapot harmonikusan összemossa az ént a külvilággal. Bálint
(1997) felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy ezek a szubsztanciák nem káro-
síthatóak, az agresszió nem semmisíti meg õket, tehát ez a tér kívül – elébb? –
van az agresszió világán. A levegõ mindennapi létünkben is a légzés által vál-
toztat minket, testünket, leginkább a bennünk levõ folyadékot, vizet. A beszéd
mint a levegõ formába öntése, mint egyfajta formaválasz a létezésre jóval ké-
sõbbi fejlõdésbeli állapot terméke.

Bálint (uo.) felidézi ennek kapcsán, hogy a repülési álmok valójában
könnyed lebegésrõl szólnak, tehát hasonlatosak a méhen belüli léthez. Ez a
tér, habár tárgyakat nem tartalmaz, barátságos üres tér. Ijesztõ üres térré az el-
fojtás, az ellentétbe fordítás teszi szerinte.

Az esetlegesen szorongató üres tér, körülvevõ környezet megélhetõ azon-
ban telitettnek, szubsztanciával telinek is. A súlytalanság állapotában ezek a
körülölelõ anyagok a víz és a levegõ. A test belsejében megváltozik az üres tér
minõsége: a víz még jelen van, de a tárgyak is megjelennek már, és ezeknek,
akár a szerveknek, súlyuk van. A víz és a levegõ az elsõdleges folyamatok sze-
rinti mûködésmódot segítik elõ a térhez és testünk felületeihez való viszo-
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nyukkal. A súlytalanság érzetét mint regresszív állapotot terápiásan is hasz-
nálhatjuk a progresszió érdekében, akár ezeknek a szubsztanciáknak a segít-
ségével.

A személyiségfejlõdés azonban a saját súlyra való rátalálással kezdõdik, a
súlytalanságtól való elszakadással. A szelfszervezõdésnek ez az egyik legelsõ
lépése: a saját test súlyának szelférzete a szubjektum fizikai létének alapbizo-
nyítéka. Ez az érzet azonban éppúgy interszubjektív eredetû, mint a szelf ké-
sõbbi elemei, s nem csupán a súly átvitt, hanem valós jelentésében is. A babák
édesanyjuk karjában tesznek szert súlyra, írja Kelley-Lainé (1997) Peter Pan
meséjét elemezve, a súly átvitt értelmét használva itt. De amikor a gondozó
felemeli és megtartja a babát, a súly fizikai érzete érzõdik a gyermekben, és sú-
lya megtartásának hogyanja az implicit kapcsolati tudás részévé válik. Ezen a
ponton találhatjuk meg a súly fizikai és átvitt értelmének a találkozását. Az
omnipotencia feladása, a súlytalanságról való lemondás tehát a biztonságos
interszubjektív kapcsolat eredménye lehet: kapcsolat szükségeltetik ahhoz,
hogy lemondjunk ezekrõl. Ugyanakkor a vágy a thalassális létbe mindig meg-
marad, s tárgyvesztés esetén újra elõtérbe kerülhet.

Az elsõdleges mûködésmódok tehát patológiás lelkiállapotokban is vissza-
térhetnek. Az alvás és az álom a csecsemõ hallucinatórikus mindenhatóságá-
nak maradványai, a pszichózisok hallucinatórikus vágyteljesülése ennek pato-
lógiás formája. A pszichózis rögzítõdési pontját a mindenhatóság végleges fel-
adásának idõpontjába, a valóságérzék kivetítõ idõszakába helyezi Ferenczi,
ugyanis a pszichotikus a külvilágba helyezi saját vágyait és gondolatait. Ezek
szerint a hisztériás konverzió a mágikus taglejtések mindenhatósági idõszaká-
nak visszatérte, a kényszerneurózis pedig az én egy részének a mágikus gondo-
latok és szavak idõszakába történõ regressziója.

Az énben mindig jelen van a vágy, hogy visszatérjen a méhen belüli minden-
hatóság állapotába.

A szexualitásban a feltétlen mindenhatóság érzése az autoerotizmusban és
a nárcizmusban jelenik meg. A tárgyerotika mellett a nárcizmus továbbra is je-
len van, s tárgyvesztés esetén ez fel is erõsödik (Ferenczi, 1982).

Az én testem – az õ érzése

A narcisztikus sérülést mint poszttraumás hatást elemzi Ferenczi Naplójában
(1996). A trauma nem önmagában traumatizáló, hanem az ezt követõ hazug-
sággal, eltagadással az, melyet a gyermek érzelmi elhanyagolásként, egyedül-
létként, megcsalásként él meg. Az erre ébredõ gyilkos indulatnak nincs reális
levezetési lehetõsége: „ölni lehetetlen”. Megoldásként önmaga halála (ön-
pusztítás) kínálkozik, vagy azonosulás a traumatizáló személlyel, mintegy vé-
dekezésként. Tehát érzelmi szinten vagy a tárgy megölése – „én létezem, õ nem”
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– vagy önmaga érzelmi megölése: „Nincs saját érzésem, az élet valaki másnak az
élete” kínálkozik. A „Poszttraumás hatás: azonosulások (felettes-ének) saját élete
helyett” (uo. 79.). Ez utóbbi megoldás hozza létre a saját érzések valóságossá-
gának és/vagy jogosságának megkérdõjelezését a késõbbi élettörténetben, sú-
lyosabb esetben pedig pszichózishoz, szkizofréniához vezet: „A szkizofrénia
nem más, mint … mimikrireakció, az önérvényesítés … helyett … a szkizofréne-
ket valójában már az elõtt éri trauma, mielõtt saját személyiségük lenne.” (uo.
159.). A pszichotikus lyuk az, ahol a személy nem önmaga, az, ami üres, s így
súlytalanabbá teszi a személyt magát.

Jádi így ír errõl (1998: 50–51): „a saját szubjektumnak a másik reális objek-
tummá válása a pszichózisban figyelhetõ meg.”

A mély regresszió jellemzõ megélését tükrözi a Ferenczi által leírt élmény:
„Olyan borzasztóan egyedül vagyok, persze, hisz még meg sem születtem, az anya-
méhben lebegek.” (1996: 206.). A traumától hallucinatorikus állapotba, egyfaj-
ta transzba kerülni, ismerõs élmény minden ember számára. A barátságos üres
tér ebben az érzésben ijesztõ üres térré válik, ahol az egyedüllét az érzelmi ma-
gányt jelenti. A helyzetre a gyermek nincs ráhatással, nincs közeg, ami mozdul-
na mozdulatára, kiüresedik a tér. A helyzetet megértõ énrész eltávolodik az én
többi részétõl, s ez a fragmentum mint „asztrális töredék” (uo. 210.) végtelen
messzirõl, szinte az ûrbõl figyeli a történéseket. Az asztrális töredék, mivel az
ûrben van, érzelmileg is és fizikálisan is súlytalan én-nézõpont-hely.

Így a fejlõdõ psziché intellektuális részére is hatással bír az élmény: „A gyer-
mek látja a szülõket: küzdeni (értelmetlen, õrültség). Ha ezt belátom, akkor szü-
lõk nélkül maradok; ez azonban (a gyermek számára) lehetetlen. Ezért a gyermek
pszichiáterré válik, aki az õrültet megértõen kezeli, és igazat ad neki.” (uo. 180.)
Ez a bölcs csecsemõ fejlõdéstörténete, akinek intellektuális fejlettsége jóval
meghaladja érzelmiét. A trauma következtében fellépõ érzelmi regresszió az
intellektuális képességek progressziójával jár együtt: így az érzelmek lehasad-
nak az intellektusról.

Kristeva (1987) a skizofréniás fragmentáció egyik jelenségének tekinti a
narcisztikus depressziót. Ebben az elveszett másik válik alter-egóvá: a valódi
tárgykapcsolat kialakulása elõtt az én a másik hiányához kezd kötõdni. Ennek
jelképe a fekete nap, mely, mint egy fekete lyuk súlypontként mûködik a sze-
mélyiségben, s a freudi halálösztönnek felelhet meg.

Andre Green halott anya koncepciója (1999) is pszichotikus lyukakról ír a
személyiségben., és fehér depressziónak hívja a transzgenerációs trauma követ-
keztében fellépõ tünetet, illetve lelkiállapotot. A halott anya koncepció nem az
anya halálára, hanem a gyászban lévõ anyára utal, aki újszülötte anyjaként a
gyászt és a hiányt közvetíti alapérzésként és legelébb minden érzés – a gyermek
saját érzése – elõtt is. Az anya a kapcsolatban nincs jelen, illetve csak a hiányon
keresztül van ott. A transzgenerációs trauma így fantomként vándorol, súlyta-
lan szellemként szülõrõl gyerekre.
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A korai sérülés ezen esetével a kurrens korai kötõdésvizsgálatok sokat fog-
lalkoznak; akár Fonagy transzgenerációs traumaelmélete, akár az alap pléhpo-
fa kísérletre is utalhatok itt. A pléhpofa kísérlet az anya érzelmi jelen-nem-
létét imitálja. A gyerek zavarodottsággal reagál, majd úgy tesz, mintha nem lát-
ná anyja állapotát, tehát már õ sincs jelen: nem reagál a valóságra, illetve nem
a valóságra, a valós érzelmi helyzetre reagál.

A súlytalanság mint a korai sérülés következménye

A traumára adott egyik lehetséges reakcióként a transzba zuhanást már emlí-
tettem. A zuhanás súlytalan állapot, szédület, halálvágy kifejezõdés. Kundera
(1992) az elesést, az egyensúly megingását mint segítségkérést értelmezi, a szé-
dülést pedig vágyként a mélységbe. „Mi a szédülés? Az eséstõl való félelem? …A
szédülés másvalami, mint az eséstõl való félelem. A szédülés azt jelenti, hogy az
alattunk levõ mélység vonz, csábít minket, a zuhanás vágyát kelti bennünk, mely-
nek aztán rémülten ellenszegülünk.” (i. m. 79.)

„Kívánta, hogy olyasmit tegyen, amibõl már nincs visszaút. Kívánta, hogy utol-
só hét évének múltját kíméletlenül lerombolja. Szédület fogta el. Mámorító, le-
küzdhetetlen vágy a zuhanás után.

Nevezhetnénk a szédületet a gyengeség részegségének is. Az ember tudatára éb-
red gyengeségének és nem küzdeni akar ellene, hanem behódolni neki. Megrésze-
gül a gyengeségétõl, még gyengébb akar lenni, el akar zuhanni a fõtér közepén,
mindenki szeme láttára, lent és a lentnél még lejjebb akar lenni.” (uo. 103.).

Aki elesik, regresszióra vágyik, vissza az anyaölbe, vagy a halálba. Ezek sze-
rint a halált is tekinthetjük egyfajta thalassális élménynek?

A súlytalanság állapota lehet tehát veszélyes is: a súlytalanság nehezen visel-
hetõ állapot az ûrhajós számára, fiziológiás mûködéseit veszélyezteti a gravitá-
ció hiánya. Az õrület is ott leselkedik a súlytalanság állapotában: ha végkép,
vagy hosszabb idõre lemondok a földrõl (anyaföldrõl), a realitásról, a pszichó-
zis magánya kerít hatalmába. Elszállhatok, elmenekülhetek az elviselhetetlen
valóság elõl, és olyanná válhatok, mint egy angyal: de a szépségnek, a földtõl
elrugaszkodottság élményének és az omnipotenciának ára van: a nemtelenség,
a társtalanság. És ehhez még pszichotikussá sem kell válni: a súlytalanságot és
következményeit a narcisztikus sérülés is biztosítja.

Peter Pan története

Kelley-Lainé könyve (1997) Peter Pan történetét elemzi. Súlytalan gyermekké
az válik, akit nem fogadnak be/el és õ ezért úgy „dönt”, hogy visszamenekül az
omnipotens regresszióba, s nem nõ fel a valóságban. Peter Pan úgy határoz,
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hogy kilép a családi otthon világából, édesanyja mellõl. Nekeresdországba ke-
rül, megtanul repülni, a két világ közti határ átjárhatóvá válik a számára, és
számtalan csodás kalandot él meg. Titokban azonban mindig fájdalmasan vá-
gyik vissza a súlyosabb otthoni létbe, anyja szeretetébe. A visszafelé vezetõ út
azonban egy idõ után elzáródik. A gyerekeknél tett látogatás egy szerencsétlen
alkalmával még árnyékát is elveszíti egy idõre. A kislánnyal való kapcsolat el-
sõ lépése pont ezzel: az árnyék visszavarrásával, ezzel a fájdalmas és szükség-
szerû lépéssel kezdõdik.

„– Nem a mamám miatt sírtam – méltatlankodott Peter. – Azért sírtam,
mert nem akar visszaragadni az árnyékom. Különben nem is sírtam.

– Leszakadt az árnyékod?
– Le.
Wendy megpillantotta a padlón árválkodó árnyékot, és megesett a szíve a fi-

úcskán:
– Rettenetes! – szörnyülködött, de nem tudott elfojtani egy futó mosolyt,

mikor észrevette, hogy Peter szappannal akarta visszaragasztani az árnyékot.
Ó, ezek a fiúk! Szerencsére Wendy rögtön tudta, mi a teendõ.

– Föl kell varrni – jelentette ki.
– Mi az, hogy varrni?
– Jaj, de buta vagy, még ezt sem tudod!
– Nem vagyok buta.
– Én majd hozzád varrom, kisöreg – és meg is mutatta, milyen jó háziasszony

lesz belõle: gyorsan hozzáfogott, hogy Peter lábához varrja az árnyékot.
– Azt hiszem, fájni fog egy kicsit – figyelmeztette.
– Ne félj, nem jajgatok – nyugtatta meg Peter. Összeszorította a száját, és egy

kukkot sem ejtett; árnyéka hamarosan a helyére került – igaz, kissé sután állt.”
(James Mathew Barrie: Peter Pan és Wendy Szilágyi Domokos fordítása)
Jó esetben az anyaölben súlyt kap a csecsemõ: „Elvben, ha a baba jól elhe-

lyezkedett édesanyja karjában, lassan kialakul benne az az érzés, hogy súlya van,
s ezzel együtt kialakul „én”-je kiépülésének megnyugtató benyomása is. A szárnyak
apránként leesnek, a baba súlyt kap, elég bizalma van ahhoz, hogy haladni akar-
jon az idõben, s ne sokat nézzen hátra.” (i. m. 15.)

Azonban a korai sérülések a súlytalanság világába repítik a gyermekeket: „A
babák, akik nem tettek szert súlyra édesanyjuk karjában, vagy akiknek életérzéke-
lése valami tragikus esemény következtében megszakadt, annak a veszélynek van-
nak kitéve, hogy szomorú gyermekek lesznek, akik gyermekkoruk egy elveszett da-
rabja után kutatva röpködnek az idõben.

Gyakran megtörténik, hogy a szomorú gyermek, miközben azon erõlködik, hogy
ne sirassa elveszett gyermekségét, elveszíti érzékelési képességét is; ekkortól nem
tudja elválasztani, hogy mi van belül és mi kívül.” (i. m. 15). Ez utóbbi a pszichés
realitás állandóvá válása, a többiekkel való kommunikáció megszûnése, a pszi-
chózis felé vivõ magány.
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Mi is az a szülõi magatartás, ami ezt elõidézheti? „Peter Pan gyakran ott van,
ha életrõl és halálról van szó, várja a percet, hogy magával vigyen minden gyere-
ket, aki kiesik a bölcsõbõl, mert nem vigyáztak rá eléggé. Ez a fajta baleset gyak-
ran a szülõk hanyagságának tulajdonítható, ám lehet a túl sok szeretet következ-
ménye is, és furcsa mód az eredmény ugyanaz…” (i. m. 22.)

A repülés mint megküzdési lehetõség

Az elhanyagoló, abuzáló szülõ nem képes súlyt adni gyermekének, de a túlfél-
tõ, birtokló szülõ sem: egyik sem veszi tekintetbe gyermekét, egyik sem tekin-
ti intencionális, szubjektummal bíró lénynek.

Ez a szülõi magatartásforma készteti a súlytalanság állapotába való mene-
külésre Boris Vian L’Arrache-cuér címû regényének gyermekszereplõit is (ma-
gyarul Hullasztó címen jelent meg). Az elõbb elhanyagoló anyában a féltés és
a zsarnok szeretet idõvel oly nagyra nõ, hogy az anya a gyermekeket elõször
bezárja a kertbe, majd eltünteti a kerítést, hogy fel se merüljön a gyermekek-
ben, hogy a kerten kívül is létezik világ. A gyermekek ugyan e folyamat közben
megtanulnak repülni, s minden nap elszállnak egy szabadságnyi idõre a kert ta-
lajából kiásható kék csiga elfogyasztásának a segítségével (drog analógia),
azonban kitörési kísérletük kudarccal jár. Az anya végül eltünteti a kert talaját
(talajtalanság), s a gyermekeket a házba, majd kalitkába zárja. Az anya figurá-
ja tökéletes leírása a kötõdéskutatások által leírt preoccupied (elárasztó, bele-
bonyolódó) anya típusának.

Íme néhány idézet, ami jól jellemzi az anya érzelmeinek változását:
A szüléskor: „Kijönnek – rikácsolta az anya durván felnevetve. – Kijönnek és

fájdalmat okoznak nekem, és ez csak a kezdet.”
Ahogyan gyermekeit látja: „Enyhe undorát legyõzve megfogta az egyiket és a

feje fölé tartotta. … Nyamvadt kis szõrpamacs volt a feje búbján és olyan nyugta-
lanítóan lüktetett a feje lágya, hogy az embernek kedve lett volna belenyomni az
ujját, hogy megálljon.”

Szoptatásnál: „Aztán megint felkapta a gyereket és a melléhez emelte, mire az
eszeveszetten szopni kezdte. Akkor hirtelen eltolta magától … Noel feldühödött és
üvölteni kezdett. Klementina magához húzta, mire még mindig nyöszörögve, õrült
mohósággal megint szopni kezdett. Klementina megint eltolta magától.

Erre még jobban rázendített. Klementinát érdekelni kezdte a dolog. Megismétel-
te a játékot. Négyszer egymás után. Noel ellilult dühében. Aztán egyszer csak ful-
ladozni kezdett. A néma üvöltésben úgy maradt iszonyatosan széthúzva a szája, s
könnyek csorogtak végig sötét ábrázatán. Klementina megijedt és megrázta.

– Na…na… Noel…Noel
Egyre jobban megrettent. Már majdnem segítségért kiáltott. Aztán Noel egyszer

csak visszanyerte a hangját és felordított. Klementina remegõ kézzel villámgyorsan
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2 Vian regényei a Matte – Blanco által leírt tudattalan bilogika (Rayner és Wooster, 1990 és
Matte-Blanco, 1959) szerint íródnak: a szimmetrikus és aszimmetrikus logikának megfelelõ gon-
dolkodásmódok egyaránt jelen vannak. Az elsõdleges és másodlagos folyamatok keverednek, és a
legváratlanabb pillanatokban váltják egymást. Vian a metaforákat szó szerint veszi: ha valakirõl
azt mondják, hogy földbe gyökerezik a lába, akkor valóban ez történik regényében. Irracionalitás-
ba hajló történeteiben a külsõ és belsõ világ összemosódik: ha a szereplõ szomorú, s szívét elszo-
rítja a bánat, akkor a szoba összemegy a fizikai valóságban is.

visszaadta neki a mellét. Noel azonnal megnyugodott és mohón szopott tovább.
Klementina megtörölte izzadt homlokát. Többet ilyet nem csinál.”

2–3 évvel késõbb: „Lám, már egyedül táplálkoznak, már nincs szükségük rám,
gondolta keserûen. Talán még a csapot is ki tudják nyitni. Nem baj. Ezt még lehet
ellensúlyozni. Annyi szeretetet fog adni nekik, annyi gondoskodással, figyelmesség-
gel fogja átszõni minden napjukat, hogy életüknek nem is lesz értelme õnélküle.”

A beteges féltés: „Félek … A gyerekeim miatt. Éjjel-nappal. Bármi történhet ve-
lük. Én meg elképzelem magamban. Ó! a legegyszerûbb dolgokat; nem képtelensé-
gekkel vagy õrültségekkel gyötröm magam; nem, de már a megeshetõ dolgok legszû-
kebb listájába is beleõrülök. És nem tudok nem gondolni ezekre. Természetesen, az-
zal nem is számolok, ami a kerten kívül történhet meg velük; eddig szerencsére eszük-
be se jutott kimenni. De egyelõre, ha lehet, el sem megyek idáig, mert beleszédülök. …
És annyira szeretem õket, azt hiszem, annyira szeretem õket, hogy mindent végiggon-
doltam, ami csak megtörténhet velük ebben a házban és ebben a kertben, és már nem
is alszom emiatt. El se tudja képzelni, micsoda mennyiségû balesetrõl van szó. Értse
meg, micsoda megpróbáltatás ez egy anyának, aki úgy szereti a gyerekit, mint én.”

A bántalmazás ezen fajtájára a disszociáció a válasz a gyerekek részérõl: el-
repülnek. Talán nem véletlen az sem, hogy a gyermekek apjának a neve, az apa
neve: Angel a regényben. A repülés mint leválási kísérlet is értelmezhetõ: elsza-
kadási próbálkozás a nem megtartó anya-földtõl.2

Hogyan lehet súlyt nyerni?

De hogyan lehet mindezek után súlyt nyerni? Mi az, ami visszavisz a súlytalan-
ság irreális világából a valóságba? Reparatív kapcsolat szükségeltetik ehhez,
amit a már felnövõ szubjektum önmaga keres meg – öngyógyításként.

Mary Poppins és Momo

Ilyen figura lehet Travers (1971) Mary Poppinsa is. Gyerekkoráról ugyan sem-
mit se tudunk, de kétségtelenül õ a leghíresebb repkedõ mesealak. Mary
Poppins a gondjára bízott gyerekeket is megtanítja repülni, de csak vele együtt
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engedi õket röpködni. Vele, a röpködés tudományában jártas valakivel, számos
csodás dologban lesz részük a gyerekeknek. Mary Poppins maga is repülve ál-
lít be a Banks családhoz, varázsol (omnipotens), ugyanakkor errõl beszélni
nem szabad – ez a beszéd elõtti világ csodája, s a valóság és az õ világa világos
határral van elválasztva ezáltal. Mary Poppinsról azt is megtudhatjuk, hogy
szerelmes a tükörképébe:

„Mary Poppins megnézte magát a sarki trafikos kirakatablakában, s megigazí-
totta kalapját. Olyan furcsa ablak volt ez, hogy három embert tükrözött vissza egy
helyett, s ha valaki sokáig nézegette benne magát, azt hihette, hogy nem is õ maga
áll ott, hanem egy sereg más ember. Hanem Mary Poppins gyönyörûséggel sóhaj-
tott fel, amikor három példányban látta meg saját magát, s mindegyiken ezüst-
gombos, kék kabát volt, hozzá való kék kalappal. Olyan szép látványnak találta
ezt, hogy azt se bánta volna, ha tíz vagy akár száz Mary Poppinst lát ott. Minél több
van belõle, annál jobb” (i. m. 35.)

Mary Poppins magányos figura: van ugyan (félig-meddig) földi udvarlója,
Berti, a képfestõ Gyufaárus, de õt is el kell, hogy hagyja, mikor végleg elmegy
a gyerekektõl. Mary Poppins olyan narcisztikusan sérült embernek tûnik, aki
jó anyaként, terapeuta analógként elaborálja nárcizmusát. Kelley-Lainé is ha-
sonló fejlõdési lehetõségrõl ír: „A szomorú gyermek, ha elkezd nõni, nagyon
felelõsségteljesen, gondoskodóan viselkedik szüleivel, testvéreivel. Ott van a
csapat élén, szervezi a következõ útszakaszt, gyámolítja a gyöngét, mindenre
tud megoldást. Fõleg, ha látja, hogy valaki bátortalan, deprimált, hiányt szen-
ved, a szomorú gyermek a segítségére siet, lelket ver belé. A szomorú gyermek
gyakran lesz szociális munkás, orvos, pszichoanalitikus…” (i. m.162)

Súlytalálásra tehát a társtalálás az ajánlott módszer, akár a terapeutává vá-
lás révén. Így van ez Michael Ende (2001) Momo címû regényében is. Momo
meghatározhatatlan korú gyerek, akinek a gyerekkoráról nem is tudni semmit,
csupán annyi bizonyos, hogy elhagyott, árva. Beköltözik egy elhagyott amfite-
átrumba, és megismerkedik a környéken lakó emberekkel. Momóhoz szívesen
járnak az emberek beszélgetni, pedig semmi okosat nem tud nekik javasolni a
problémáikra. Sõt, nem is mond általában semmit, inkább csak hallgatja õket.
Momo éppen ezáltal teszi jobbá a hozzá látogató emberek életét.

„A kis Momo egyet tudott, ahogy rajta kívül senki: hallgatni másokat. … Momo
úgy tudott hallgatni, hogy az ostoba embereknek egyszeriben okos gondolatuk tá-
madt. Nem mintha bármit szólt vagy kérdezett volna, ami a másikból elõcsalogat-
ta az okos választ, dehogy, õ csupán ült és hallgatott, teljes figyelemmel és odaadás-
sal. Közben nagy sötét szeme a másikon függött, s az úgy érezte, hirtelen gondolatai
támadnak, amelyrõl soha sejtelme nem volt, hogy benne rejtõznek.” (i. m. 16.)

Fontos szerepe van ebben a helyzetben a tekintetbevételnek és a negatív in-
dulatokat (is) rejtõ csend elviselésének, ami egyértelmûen a terapeuta felada-
ta. A tekintetbevétel a mentális reflexió és a morális jelentés szintjén is érthe-
tõ. A csend pedig az a helyzet, amikor a destruktív vagy produktív belsõ folya-



Szili Katalin: Testsúlytalan

105

matok teret nyerhetnek. A destruktív indulatokat, a szorongást viselnie és tar-
talmaznia kell a terapeutának, a produktív gondolatok megszületéséhez pedig
biztonságos, elfogadó teret biztosítani. Fonagy (1999) a terápiás változásért az
értelmezést és az interszubjektív kapcsolatot egyaránt felelõssé teszi. Mind-
azonáltal a leglényegesebb momentumnak azt tartja, amikor a terapeuta a sa-
ját elaboratív mentális képességei segítségével a páciensnek önmagát segíti
megtalálni a terapeuta elméjében, hogy azt aztán énjének részeként integrál-
hassa újra. Így fokozatosan reflektálódik a belsõ világ a kapcsolatban, míg a
páciens saját képességévé, önreflektív funkciójává nem válik. Ennek a tudás-
nak a birtokában már világosan elkülöníthetõ a pszichés és fizikai valóság.

Terápiás példák

És hogy hogyan kerül ide a súly érzete? Néhány terápiás példával szeretnék er-
re rávilágítani. Egy testsúlytöbblettel küzdõ nõk kiscsoportját vezettem. A
beszélgetõkörben, a foglalkozás elején elhangzott az a kérdés, hogy hogyan le-
het élvezni azt, amink van, ahogy vagyunk. Válaszképpen egy relaxációval in-
duló testtudati gyakorlatot vezettem fel a csoporttagok számára. Tulajdonkép-
pen a test legegyszerûbb érzeteire való figyelem fókuszálás volt ez: a test felü-
letére, súlyára, a légzésre, a test állandó és változó mûködésére irányítottam fi-
gyelmüket. Hangsúlyoztam ezek fontosságát, a mindig jelen-levésüket. A rela-
xáció után a legtöbb túlsúllyal küzdõ, s gyerekkorában szexuálisan bántalma-
zott páciens ezt mondta: „Az jutott most eszembe, hogy lehet, azért vagyok
ennyire súlyos, hogy észrevegyenek. Így hangsúlyosabb vagyok.” Ez a felisme-
rés véleményem szerint a testi érzetek és a saját lét intenzív megélésnek kö-
szönhetõ.

Egy analízisbe járó barátom mesélte, hogy a terápia egyik fordulópontja-
ként élte meg azt az érzést, amikor hirtelen egyszerre csak „olyan súlyosnak”
kezdte magát érezni a díványon fekve.

Egy saját mozgásterápiás csoporton megélt élményemet írnám le végül: egy
konzisztens teret képzeltünk el, és az ebben való haladást: mintha vajban men-
nénk, s így hagynánk testünknek megfelelõ formájú teret magunk mögött – szólt
az instrukció. Egy idõ után egyre nehezebbnek éreztem magam, egészen addig,
amíg már képtelen voltam továbbmenni, s kénytelen voltam a földre feküdni.
Hosszú ideig mozdulni sem bírtam. Saját súlyom sújtott le: saját térfogatom
megtapasztalása – fogása lett általa a térnek. Aztán egyszer csak újra talpra ke-
veredtem és mozogtam tovább. Mégis, az élmény, súlyossága ellenére, megha-
tározó és pozitív volt. Emlékszem, ahogy a földön fekve õszintén csodálkozom:
ennyire súlyos lennék? Ez én vagyok?
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