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* Sigmund Freud's dislike of music: a piece of epileptology. Bulletin of the New York
Academy of Medicine. 1986 September; 62(7): 759–765.

A szokásostól eltérõ számozott jegyzetek a tanulmány végén találhatók. (A szerk.) 

Bár az emberiség történetében kevés embert tanulmányoztak olyan alaposan,
mint Freudot, tudomásom szerint senki sem próbálta meg a zenével kapcso-
latos ellenérzését megmagyarázni. Jones16 szerint: „A zenétõl való idegen-
kedés Freud egyik közismert jellemzõ tulajdonsága volt. Jól emlékszünk fáj-
dalmas arckifejezésére, mindahányszor belépett egy étterembe vagy sörkertbe,
ahol együttes játszott, milyen hamar befedte fülét tenyerével, hogy útját állja
a hangoknak”. Schur31 azt mondja, hogy „Freudról nem lehet azt állítani,
hogy zeneszeretõ ember volt.” Ugyanakkor Jones, Schur és mások, amikor
megjegyzést tesznek viselkedésének erre a jellegzetességére, nem töprengenek
el azon a tényen, hogy mindeközben Freud a világ akkor egyik legfontosabb,
ha nem a legfontosabb zenei fõvárosában élt. Az ember úgy olvashat38 Freud
kulturális hátterérõl, hogy közben nem találkozik a „zene” szóval. A körül-
ményt, hogy nyilvánvalóan negligálta a körülötte zajló zenei tevékenységet,
életrajzírói csendesen tudomásul vették – nem így maga Freud. Bizonyítékok
vannak arra, és ezekre alább ki is térünk, hogy Freud nem volt közömbös saját
viselkedésének e része iránt, bár, összhangban általános hozzáállásával, nem
verte nagydobra. Kezdettõl fogva meghívta Max Grafot, a zenetudóst és híres
Kis Hans esetének apját, a szerda esti, otthonában tartott találkozókra. Graf
dolga volt „kivizsgálni a híres muzsikusok pszichológiáját, és a zeneszerzés
folyamatáét, felhasználni a pszichoanalízist erre a feladatra”.14 Graf szerint
„Freud nagy mûvészi érzékenységgel rendelkezett, de legnagyobb sajnálatára
eléggé botfülû volt. Gustav Mahlernek a spirituális és személyes energiáit
csodálta... Freud az egyik legmûveltebb ember volt, akit valaha ismertem”.
Amikor J. J. Putnam be akarta hozni a vallást és a filozófiát a pszichoanalízis-
be, Freud2 így írt neki: „Nem érzem szükségét a magasabb morális szintézis-
nek éppen úgy, ahogy nincs jó zenei hallásom sem.” Freud tökéletesen
tisztában volt Bécs nagy muzsikusainak jelentõségével a külvilág számára.
Kezelte mind Gustav Mahlert,17, 20, 24, 11 mind Bruno Waltert, aki izomtónus
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rendellenességtõl szenvedett, és aki megható módon mondja el önéletrajzá-
ban41, hogy Freud mentette meg a karrierjét. Freud találkozott Arnold
Schönberggel is. „Azt állították, hogy Schönberg és Freud sosem találkoztak.
Ez nem igaz. Megszerveztek egy interjút a Schönberg család egy tagjával a
húszas években. Amikor vége lett, … Schönberg rokonához fordult és így
szólt: »Freud nyilvánvalóan érdekes ember, de nekem mi közöm van mind-
ehhez?«”. 27 Egyszer, a fogyatékossága kapcsán azt az észrevételt tették
Freudnak, ennek az oly elegáns és mûvészi embernek, hogy „Jones… csak fél-
szívvel foglalkozott Freudnak a zenei érdeklõdés és ízlés iránti meghökkentõ
érzéketlenségével – ami pedig nagyon ritka, ezért elég feltûnõ volt a bécsi
középosztály köreiben”.39 Ellenberger szerint8 „Freud nem igazodott minden
szempontból a felsõbb réteghez tartozó bécsi típusához. Nem volt gyakori
operába és színházba járó…”. Érdekes, hogy nem Freud volt az egyetlen neu-
rológus, akit hidegen hagyott a zene: mind Gordon Holmes, mind Hughlings
Jackson hasonló érdektelenséget mutatott3, és Jackson, akárcsak Freud, szin-
tén súlyos migréntõl szenvedett.

Freud nemcsak maga kerülte a zenét, hanem azt megtagadta testvéreitõl is.
Ez nem kis áldozat a nõvérektõl akkor, amikor fiatal hölgyekkel szemben
általános elvárás volt, hogy fejlesszék zenei tehetségüket, és amikor a gépzene
technikai fejlõdése még csak a kezdeteknél tartott. A zsarnokság eme megnyil-
vánulásának az volt a magyarázata, hogy hõsünknek csendre volt szüksége az
otthoni tanulmányaihoz. A legtöbben azt hiszik, hogy a család nem tudta
volna megengedni magának a zeneoktatás költségeit, bár Ellenberger8 szerint
az apa, Jacob Freud igenis vett a családjának egy zongorát, és zeneórákat a
gyerekeknek.

Jól ismert, hogy Freud tartózkodott a spekulatív vagy vakmerõ vállalkozá-
soktól, és igyekezett ragaszkodni a hûvös tudományos valósághoz. Erre utal
Ehrenwald az újabb hasított agykísérletek fényében, amikor úgy véli, hogy
Freud nem engedett szabad folyást a jobb agyféltekei mûködéseinek.
„Ugyanakkor ... bõséges bizonyítékaink vannak arra, hogy a szigorúan bal fél-
tekés fegyelem és tudományos tekintély örve alatt eltéveszthetetlenül
mûködött a jobb féltekés intuíció, inspiráció és a fantázia.” „Az esszenciálisan
jobb féltekés impulzusok kombinációja az uralkodó bal féltekés
tevékenységekkel valójában Freud zsenialitását fémjelzik.” „Megadni magát a
zeneinek, a vallásosnak, a misztikusnak nyilván túl fenyegetõ lett volna
számára.”6

Kanzer szerint19 Freud „csak közvetve engedett elismerést fantáziájának
úgy, hogy projiciálta azt írókba és mûvészekbe, akiknek irányában átélte a
hasonmás érzését, ... és elhárításokat mûködtetett azzal szemben, hogy elfo-
gadja a kreatív inspiráció felelõsségét ödipális aspektusaikkal együtt.”
Másrészt Freud egyáltalán nem volt mentes a mûvészi tehetségtõl. Általában a
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zeneértés készsége kéz a kézben jár a kiváló nyelvi készségekkel, és Freud
valóban ragyogóan használta a nyelvet, bár Monrad-Krohn26 szerint a nyelv
dallama „aligha tekinthetõ különösebben zenei kifejezésnek”.

Ha meg akarjuk érteni, hogy Freud miért nem szerette a zenét, figyelembe
kell vennünk a reflex epilepszia egy meglehetõsen ritka esetét, a muzikogén
epilepsziát. Összesen mintegy hatvan ilyen esetrõl készült leírás. Ezek igen
különös és specifikus jellemzõket mutatnak. Például a zongorazene tûnik az
ilyen rohamok leggyakoribb kiváltó okának, amely néha csak akkor lép fel, ha
az áldozat maga játszik a hangszeren. Egyes páciensek csak akkor élik át a
görcsöket, ha bizonyos meghatározott zenei mûfajoknak vannak kitéve, mint
például a katonai indulók, egyházzene vagy szentimentális zene3, vagy akár
templomi harangok28. Ha a zenére lehet számítani, akkor a páciens fel tudja
magát készíteni, és ki tudja védeni a hatásokat azzal, hogy megszünteti a zenét,
ha lehetséges. Ha nem tudja elkerülni a rohamot, kifejlõdik benne a zenétõl
való félelem5. A zenehallgatásnak való kitettség különbözõ rohamokat okozhat,
például absence-t, temporális lebeny rohamokat, ájulásos és grand mal
rohamokat. Ha a kevésbé súlyos formák jelennek meg a zenére reakcióként, a
grand mal rohamok néhány páciensnél késleltetve, nem egy idõben jelent-
kezhetnek. Így azután, például Stubbe Teglbjaerg esetében37 különbözõ
rohamok léptek fel kisebb ájulási érzettõl kezdve több, tipikus grand mal-ig, és
az operációja után még mindig voltak muzikogén rohamai és ájulása. Strang
páciense36, egy 34 éves férfi grand mal-t és rohamokat élt át, de tudatvesztés és
tónusos izomkontrakciók nélkül. A rohamok mind a kis, mind a nagy formá-
jukban csak akkor léptek fel, amikor a páciens maga játszott zongorán. Ezen a
ponton eszünkbe kell hogy jussanak Freud ájulásos rohamai. Rosenberg
szerint29 Freudnak hat ilyen rohama volt, és õ maga az oftalmoplégiás migrén-
nel és neurológiai problémáival hozta õket összefüggésbe. Három ezek közül
az ájulásos események közül a müncheni Park Hotel éttermében következett
be, ahol szinte biztosan hallott zenét. Amennyiben Freud tudatosan vagy tudat
alatt tisztában volt ájulásainak és a zenének az összefüggésével, akkor vona-
kodása attól, hogy koncerteket látogasson, már nem rejtély többé. Nem két-
séges, hogy a migrénnek valami köze van az epilepsziához21, és ezt a témát az
ájulásos migrénnel összefüggésben tárgyalták32, ami éppen a Freud által felállí-
tott öndiagnózis. „A migrénes rohamokat súlyosbíthatja a tudatvesztés. Néhány
ilyen páciens esetében az elektroenkefalográfiai minták és az anti-epileptikus
kezelések hatékonysága megerõsíti az epilepszia diagnózisát. Másoknál az
ájulás mechanizmusa még nem tisztázott” – majd a szerzõk ismertetik
elképzelésüket az ájulás eredetére vonatkozóan, amely közvetlenül összefüg-
gésbe hozható témánkkal, Freud személyes tapasztalatával.

A muzikogén epilepsziás páciensek sokszor felismerték, hogy bizonyos
zenei formákat következmények nélkül hallgathatnak, mert ezek nem fognak
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rohamokat elõidézni. Ez megmagyarázná, hogy életének kései szakaszában
miért szerette meg Freud Mozart Don Giovanniját, és miért nézte meg elõadá-
sait. Amikor felfedezte, hogy barátja, Schönberg nem látta még ezt a mûvet,
Freud ragaszkodott hozzá, hogy magával vigye17. Ebben az esetben a botfülû
Freud annak az embernek az exhibicionista viselkedésére emlékeztet, aki fel-
gyógyult (ha részlegesen is) egy szervi alapon vagy pszichogenetikusan kivál-
tott gátlás alól. Az ilyen emberek gyakran mutatnak erõs hajlamot, hogy nyil-
vánosan olyan tevékenységbe kapcsolódjanak bele, amely valamilyen okból
korábban tilalmas volt számukra.

Még meggyõzõbben lehetne Freud zenei averzióját egy többé-kevésbé
látens rohamokat kiváltó rendellenességnek tulajdonítani, ha több bizonyí-
tékunk lenne epilepsziájára, amelyek megerõsítik ezt a diagnózist. Azonban
meghalt, mielõtt az elektroenkefalografikus és más vizsgálati módszerek
szabadon alkalmazhatók lettek volna. A muzikogén epilepszia diagnózisa sok
esetben azért meggyõzõ, mert a pácienseknek grand mal rohamaik is voltak
más alkalmakkor is, mint amikor zenét hallottak. Van némi bizonyíték arra,
hogy Freud az epilepszia egy másik manifesztációját is mutatta, ami adhat
valamennyi megerõsítést az itt kifejtett klinikai véleményre.

A reflex epilepszia egy másik formája, amely releváns lehet a mi kontextu-
sunkban, az, amely egy hirtelen mozgásra adott válaszként jelentkezik22, 42, 23.
Ezek az esetek a torziós görcshöz hasonló tonikus görcsökkel és vonagló
mozgásokkal járnak, általában abból a végtagból elindulva, ahol a hirtelen moz-
dulat lezajlott. Az ilyen esetekben a tudatvesztés minimális, vagy teljesen
hiányzik. Az epilepszia ilyen esetének kapcsolata a muzikogén epilepsziával
abban a tényben ragadható meg, hogy a muzikogén epilepszia – azokban az
esetekben, amikor a zongorázásra adott reakcióként jelentkezik – csak akkor
lép fel, hogyha a páciens maga játszik a hangszeren. „A gyors séta mindig
stimulálta Freud gondolkozását, de néha a kísérõje alig kapott levegõt.”7. Freud
hajlama a hirtelen és gyors mozgásra jól ismert. Alig néhányan tudtak vele
lépést tartani, amikor gyalog felfedezett magának egy várost, ahol még nem
járt. Jól ismertek napközbeni nekiiramodásai Bécs városának. De – és ez a leg-
fontosabb – Freud minden kommunikációját kézzel szerette írni, és szenvedett
attól, amit írógörcsnek nevezett18. Jones biztosít minket arról, hogy ez nem az
írógörcs neurotikus formája, és ezt a megállapítást készségesen el is fogad-
hatjuk, hiszen ezt az állapotot ma már általában a torziós disztónia mani-
fesztációjának tekintik.34, 30 Freud úgy emlegette ezt, mint az õ „diszgrá-
fiáját”25. Lehet, hogy Freud felismerte magában ugyanazt az izomtónus rend-
ellenességet, amit Bruno Walterben fedezett fel, akit neurotikus foglalkozási
görcsök diagnózisával küldtek hozzá. Mivel eredetileg neurológus volt, Freud
nem analizálta Waltert, hanem más módon kezelte, és ezáltal megmentette a
karrierjét. Így tehát ésszerûnek tûnik, hogy a muzikogén eilepsziával együtt
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Freudnál kombináltan jelentkezett a hirtelen mozgásra kialakuló reflex epilep-
szia. Milyen érdekes lenne, ha Freud életében már lehetséges lett volna ezeket
a klinikai véleményeket elektroenkefalografikus és elektromiografikus vizsgála-
tokkal ellenõrizni.

Vannak kísérleti bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a mozgás összefügg
az audiogén rohamokkal. A patkányok rohamokat élnek át füttyjelre és más
hangokra, de ha fizikailag korlátozva vannak és nem engedik õket mozogni,
akkor a roham nem következik be a hangra.33 Ez lenne az a faktor, amely a
muzikogén epilepsziát olyan színben tüneti fel, mintha az a zongorázásra adott
válasz lenne, akkor, amikor a páciens maga játszik a hangszeren?15 A roham
csak akkor következik be, ha a mozgásképesség nem korlátozott. Sok megfi-
gyelõ rámutatott már a mozgás élményére mint a zene kardinális jellemzõjére.
Sterba35 szerint „a mozgás örömét mint a zenei élmény leglényegét ismerjük
fel”. Gardner10 hozzáteszi, hogy „a zene elsõsorban kinesztetikus élmény a
fiatal gyermek számára”. Úgy tûnik, hogy Freudnál a mozgásképesség szabad
kihasználása összefüggött az ájulásos rohamok megjelenésével és azoknak a
zenével való kapcsolatával. Másrészt amikor idõsebb korában Freud mozgása
lelassult, el tudta viselni a zene bizonyos formáit.

Freud viselkedésének másik jellemzõje, amely fontos lehet az életében a
feltehetõ rohamok megjelenésével kapcsolatban, az úgynevezett „hipergráfiá-
val” függ össze. Ezt a jelenséget12 több esetben is leírták mint rohamok meg-
jelenését, különösen híres embereknél.13 Így például Dosztojevszkijnek „lázas
írása”, Van Goghnak „skribomániája” és „hipergráfiája” volt.

A kérdésrõl, hogy felléphet-e az epilepszia esetében eksztatikus aura, már
nagy terjedelemben értekeztek, és manapság a jelenség létezését inkább elismerik
– egyes szakemberek megelégedésére. Gastaut hosszan tekintette át a témát13, és
arra a következtetésre jutott, hogy valójában az eksztatikus aura nem következik
be. Voskuil40 nem kötelezi el magát egyik álláspont mellett sem, de Cirignotta és
mtsai1 „képesek voltak poligráfos felvétellel dokumentálni az eksztatikus roham
halántéklebenyi eredetét”. A szerzõk megállapítják: „Ez az eset tisztán megmu-
tatja, hogy a temporális lebeny epilepszia olyan rohamokat okozhat, amelyeket
szubjektíven »eksztatikus« állapotként élnek át.” Dosztojevszkij40 így írta le saját
eksztatikus auráját: „Ti mind egészségesek vagytok, sejtelmetek sincs arról a bol-
dogságról, melyet mi epilepsziások érzünk közvetlenül a roham elõtt.” Ezeket a
szempontokat lehet alkalmazni Freuddal kapcsolatban egy másik szokatlan
viselkedés esetére, amelyet eddig nem magyaráztak meg. Amikor másodszor
ájult el Jung jelenlétében a müncheni Park Hotel éttermében, Jung egy díványra
fektette. „Elsõ szavai nagyon különösen hangzottak: »Milyen édes lehet meghal-
ni«”.44 Lehetett ez egy eksztatikus aura bizonyítéka, amit Freud éppen átélt?

A muzikogén epilepszia fókusza leggyakrabban valamelyik halánték
lebenyben található. A részleges komplex rohamoknál a temporális lebeny
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epilepszia esetén sokszor találkozunk déjà vu élménnyel. A déjà vu gyakran
fordul elõ mindenféle embernél, és nem feltétlenül van patologikus jelen-
tõsége. Ugyanakkor az a tény, hogy Freud9 maga leírta a valóságvesztés
élményét, egy olyan jelenségét, amely szoros rokonságban áll a déjà vu-vel,
ennek a dolgozatnak az állításait némi megerõsítéshez juttatja.

Freud azért írta meg „A tudományos pszichológia tervezetét”, hogy meg-
próbálja megtalálni a pszichológiai folyamatok és események neurológiai
értelmét. Talán elérkezett az idõ ahhoz, hogy lehetségessé válik egy
„Tudományos karakterológia tervezet” összeállítása. A jelen esszé arra
vonatkozó próbálkozás, hogy neurológiai fogalmakkal próbálja meg leírni
Freud jellemzõ viselkedésének feltûnõ és hosszasan fennmaradó vonását.
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