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Absztrakt 

 

Számos olyan történettel találkozunk páciensek szövegeiben, amelyek túl korainak tűnnek ahhoz, 

hogy emlékezni lehessen rájuk. Ilyen esetben feltehetően egy hozzá közeli felnőtt meghatározó 

élményét illesztette be az egykori gyerek, ez kelti a saját történet illúzióját. Tehát nem a „mi történt?”, 

hanem a „miért konstruálódik így?” kérdést próbálhatjuk meg megválaszolni a korai emlékek mentén: 

azt, hogy az elbeszélő hogyan szervezte identitását, és milyen aktuális állapotban van. Ugyanakkor a 

narrativitás előtti időszak emlékei mégis jelen vannak – rejtetten – a terápiában: a korai időszakban 

szerezte meg a páciens a sémáit, ami szerint a világ jelenségeit értelmezi (ld. Stern 1994: protonarratív 

boríték), és ez működik aktuális kapcsolati mintáiban is. Éppen ezek feltárása képezheti a kezelés 

alapját. 
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What to do with early autobiographical memories? Abstract 

 

There are several stories of patients which seems to be too early to remember them. Although, in these 

cases the narrative of the former child gives the illusion of being his/her own memory, presumably, it 

derives rather from the narration of a significant adult. 

Thus, not the question of ’what happenned?’, but the question of ’why it is constructed this way?’is 

worth to be answered through the early memories; or with other words how the identity is constructed 

by the narrator and what is the currentstate of her/him. 

Nevertheless, memories of the pre-narrative stage are unconsciously present in the psychotherapy: 

schemas being originated from the early periodform the basis for patterns of present relationships as 

well as for interpreting new experiences (see protonarrative envelope, Stern, 1994). Explorating these 

schemas can be the basis of the treatment. 
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Kutatásom pszichoterápiás hatásvizsgálat, amit az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztályán („Tündérhegy”) végzek. Az 

Osztály gyakorlata szerint minden beérkező és távozó páciensnek ki kell töltenie – többek 

között – egy MMPI-tesztet, és az érkezők elkészítik önéletrajzukat is. Éppen ez az ígéretes 

dokumentáció képezte a kutatásom alapját. A vizsgálatnak két fő része van: egyrészt a 

páciensek önéletrajzainak elemzése a javulási dimenziók mentén – objektív változásként 

felfogva az MMPI-értékek módosulását. A második résznek a narratív terápiás interjú áll a 

középpontjában, mely arra vonatkozik, hogyan látja önmagát a beteg, mások hogyan láthatják 

őt, és mit változtatna magán. Az interjút háromszor vesszük fel a kezelés során, és szintén az 
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MMPI-értékek változása mentén értelmezzük. Mind az önéletrajzokat, mind az interjúkat 

narratív pszichológiai tartalomelemzéssel dolgozzuk fel. A narratív pszichológia ezen új 

változatának kidolgozói (ld. László, 2005; László, 2008) feltételezték, hogy a megjelenített 

tartalmak mellett a történetek sajátosságai, nyelvi-strukturális elemei mind az elbeszélőről 

árulkodnak, azok pszichológiai állapotaihoz kapcsolhatók. Tehát a korábbi egyszerű 

tartalomelemzési eljárásoknál sokkal többet nyújt ez a nyelvi, nyelvtani szempontú 

megközelítés, a pszichoterápiás hatásvizsgálatok vonatkozásában is (Péley, 2008).  

Ezekben az elbeszélésekben (ti. önéletrajzokban, interjúszövegekben) azonban fel-

felbukkantak olyan tartalmak, amelyek megléte önmagukban is számos kérdést vetett fel, és 

úgy éreztem, hogy a pszichoszemantikai hangsúlyú elemzéstől függetlenül – pontosabban: 

azzal párhuzamosan – érdemes ezekkel foglalkoznunk. Ilyen volt például a korai, vagyis a túl 

korainak tűnő emlékek jelenléte. Hogyan kerülhet olyasmi a saját történetekbe, amelyekre a 

páciensek – legjobb tudásunk szerint – nem emlékezhetnek, mert egyszerűen túlságosan 

fiatalok voltak akkoriban? És különösképpen: mit kezdjünk, elsősorban pszichoterápiás, 

illetve a hatásvizsgálatok szempontjából az ilyen, inkább véltnek, mint valósnak tűnő 

emlékképekkel? A fejlődés korai szakaszának kutatóinál kerestem a választ kérdéseimre. 

Winnicott a „korai” fogalmát megkülönbözteti a „mélytől”(1957/2004). A „korai” 

tulajdonképpen csupán egy időbeli kategória, vagyis a minél fiatalabb csecsemőkre 

vonatkozhat. A „mély” ezzel szemben nem ilyen egyértelműen meghatározható, de 

semmiképpen nem szinonimája az előbbinek: a „korai” élmények, tapasztalatok megélése 

alapozza meg a „mélység” lehetőségét. A „mélység” az, amivel az analízisben a leginkább 

foglalkozunk: vagyis a páciens tudattalanja, képzelete, a lényét alkotó alapvető pszichés 

konstruktumok. Általában a tudattalan, az ösztön-én megnyilvánulásai után való kutatásban 

úgy képzeljük a mélyre ásást, hogy igyekszünk minél korábbi élményeket fellelni és 

értelmezésbe vonni. A „mély” és a „korai” bizonyos szinten tehát valóban jelenthetnek 

egyezést, de – mint Winnicott csecsemő-megfigyelései is bizonyítják – csak korlátozott 

mértékben. Ugyanis a csecsemőnek megfelelő – pszichikai, fizikai – érési szintig el kell jutnia 

ahhoz, hogy a „mély” tapasztalatokra szert tehessenek. A páciens ugyan általában nem hoz 

elő a legkorábbi csecsemőkorból emlékeket (emléknek vélt tudásokat, vélekedéseket 

önmagáról), mégis hajlamos időben korábbra helyezni a „mély” tapasztalatokat, így azt a 

benyomást keltve a terapeutában, hogy az valóban úgy és akkor történt. Máskor éppen az 

analitikus következtet vissza valamifajta „mély” emlék megjelenése vagy az interakcióban 

megjelenő jellegzetesség kapcsán a páciens életének „korai” időszakára. Azonban az 

ilyenfajta idői elhelyezésekkel igencsak óvatosan kell bánnunk: a túl korai időszakban éppen 



a csecsemő éretlensége zárja ki azt, hogy bizonyos cselekedeteket, tapasztalatokat 

megszerezzen (pl. átmeneti tárgyként használjon valamit). Ha komolyan vesszük Winnicott 

megállapításait, tartózkodunk az elhamarkodott kijelentésektől, és a páciens beszámolójában 

továbbá az önéletrajz-írásokban sem az „objektív igazságot” keressük, viszont az általa 

megformált narratívumból az illető pszichés állapotára következtethetünk.  

Például
2
 amikor a major depressziós páciens sírva, kezét harapdálva, ülés közben előre-

hátra himbálva felsőtestét előadja, hogy az anyjának 2 hónap után vissza kellett mennie 

dolgozni, őt viszont  még nem vették fel bölcsődébe, mert nem töltötte be a 6 hónapot. Így 4 

hónapig a nagyi vigyázott rá, de anyja mindig mellétett a kiságyba egy kis rongybabát, hogy 

ne érezze a hiányát. Ő pedig meg tudott nyugodni, amikor megtapintotta a rongybabát, mert 

az anyját helyettesítette. Ez a történet nem az átmeneti tárgy korai használatáról, hanem a 

páciens mostani regresszív, támaszkereső magatartásáról beszél elsősorban. 

Az emlékezet számára nem csupán a kora csecsemőkori időszak esik ki: gondoljunk csak 

a kisgyermekkori amnéziára. Freud klasszikus értelmezése szerint az érzelmi okokból történő 

elfojtás áll ennek hátterében; egyes magyarázók az idegrendszer fejletlenségével hozzák 

összefüggésbe a jelenséget; mások a nyelvi képességek hiányával; míg lehetséges, hogy a 

kisgyerekek azért nem emlékeznek, mert a felnőttektől gyökeresen eltérő módon észlelik a 

világot, így a korábbi élményeikhez egyszerűen nem férnek hozzá (Baddeley, 1997/2001). 

Ám a kisgyerekeknek az „amnézia időszakában” vannak bizonyos emlékeik – mutat rá 

Nelson (2008), aki szerint az önéletrajzi emlékezet kialakulása, a szelf fejlődése („a szelf 

megértése” – utalva annak konstrukció jellegére), valamint a kulturális hálóba illeszkedés 

szorosan összefüggő folyamatok. A reprezentációs szelf – egyben az epizodikus memória – 

megjelenésével (2-4 év) a gyerekek ezt-azt már elmesélnek, elsősorban a napi történésekből. 

Amennyiben megfelelő a reprezentációs szelf, kialakul a narratív szelf (3-6 év): erre az 

időszakra tehető az egyedi történetek megformálásának, valamint a jövőre vonatkoztatott 

történetek kialakításának kezdete. Ez azonban még nem elegendő az önéletrajzi emlékezet 

teljes potenciális működéséhez: az csak a kulturális szelf megjelenésével (5-7 év) következik 

be. Nelson szerint a gyermekkori amnézia meghaladásában lényeges a kognitív-idegrendszeri 

fejlődés; magyarázható az autonoesis-sel (epizodikus memória, én-központú tudatossággal, ld. 

Tulving 1973; 1986); valamint különösen jelentős a szociális interakciók szerepe, amikor is a 

szülők, gondozók a történeteik, meséik révén „megtanítják emlékezni” a gyereket. Mindezek 

mellett azonban egyfajta funkcionális átalakulás is történik: a 2. évtől kezdődően – az én-
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történetek megjelenésével – folyamatosan, és a kulturális szelf megjelenésével zárul le. Az 

újfajta funkcionális rendszer lehetőséget ad a memória feletti közvetlen kontrollra, és 

biztosítja az emlékek téri-idő elrendezhetőségét. A rendszer kialakulásában kulcsfontosságú a 

nyelv, valamint az a – szűkebb és tágabb kultúrára egyaránt jellemző – perspektíva, amit a 

szülők, az iskola, a társadalom közvetít. A kulturális hálóba való bekerüléskor a gyerek 

átveszi környezete szokásrendszerét, elvárásait, lehetőségeit, és bár cselekedetei nem mindig 

ideálisak, a mikro- és makrokörnyezetének értékei leképeződnek benne. Az önéletrajzi 

emlékezet szintén kultúrafüggő és csakis kontextusban elemezhető. 

Így talán nem meglepő, hogy az önéletrajzíró páciensek közül azokra, akik felnőttkoruk 

egy részét az előző rendszerben töltötték, jellemzőbb a születési adatok után a szülők 

foglalkozásának kommentár nélküli megnevezése („apám nyugdíjas lakatos, anyám 

háztartásbeli”), mint a fiatalabbakra. Véleményem szerint ez a szocialista rezsim önéletrajzi 

sémáihoz való igazodásnak tekinthető, amely az elbeszélő részéről bizonyára nem tudatos. 

De adódhatnak nagyobb – az önéletrajz-írói gyakorlatot meghatározó – különbségek az 

iskolázottság, a foglalkozás, a lakóhely, a világnézet stb. vonatkozásában is. Az a kifejezés, 

hogy „és akkor az Úr Jézus azt mondta, hogy:...” egyaránt származhat érzékcsalódásoktól 

szenvedő pszichotikustól és egy mélyen vallásos, rendszeres bibliaolvasó neurotikustól 

(egészségestől ti. azért nem, mert akkor nem állna osztályos kezelés alatt), az utóbbi esetben a 

megfogalmazás  nem jelez  patológiát. 

Bruner (2008) szintén az önéletrajzi emlékezet, felidézés kulturális vonatkozásait emelte 

ki, de jóval dinamikusabb kultúra- vagy környezetfogalommal dolgozott, mint Nelson.  

Bruner szerint önéletrajzok megformálásakor a szelf újra- meg újrakonstruálja saját magát: 

azt, hogy kicsodák-micsodák vagyunk, hogy mik estek meg velünk, és hogy jelenleg mit és 

miért teszünk. A keletkező történetek nem rögtönzés, hanem felhalmozás eredményei, és az 

aktuális helyzethez alkalmazkodva választunk a készletelemekből. Az elbeszélés-, egyben 

szelf-alakítás mind a belső, mind a külső körülményekből, jellemzőkből táplálkozik, így 

természetesen saját élmények, emlékek, érzések, hiedelmek stb. fontos forrásai a 

történeteknek. A szubjektum mellett a külvilágnak, tehát az aktuális, az elbeszélőt körülvevő 

kultúrának szintén nagy szerepe van: az elvárások, vagy éppen csak az, amit feltételez az 

elvárásokkal kapcsolatban, mindenképpen rendkívüli befolyással van a születendő 

narratívumra (egyben az újjáalakuló szelfre).   

Az önéletrajzokkal, élettörténetekkel kapcsolatban tehát nem szabad megfeledkeznünk 

arról, hogy milyen kontextusban, milyen – várható – közönség előtt készülnek, hiszen a 

felidézés kontextusa is nagyban meghatározó az emlék előhívását, formálását tekintve (Halász 



és Király, 2013). Így természetesen a terápiás helyzetben születő élettörténet mindenképpen a 

pszichoterápiás kultúrába illeszkedik, és a páciens tudattalan törekvéseiben jelen van az ehhez 

való idomulás, az őt én-elbeszélésre bírók vélt vagy valós kívánságainak figyelembe vétele. 

Ez nem azt jelenti, hogy a történetmondók minden tekintetben igyekeznek megfelelni az 

elvárásoknak, de azt igen, hogy hatottak rájuk a pszichoterápiáról hallottak – olvasottak, és 

nem kezelhették teljesen ismeretlen területként a pszichoterápiát, az analízist, hiszen ez 

hozzátartozik a kultúránkhoz. A kezelésre jelentkezők általában nem ismerik behatóbban az 

analitikus terápiákat, valamiféle ismeretük van az analízisről, esetleg Freud elméleteiről, vagy 

legalább a pszichiáterekről, pszichológusokról. 

Egy 76 éves, 6 elemit végzett nyugdíjas TSz-dolgozónő azzal keresett meg, hogy 

gyanakszik: a legkisebb fia pszichológushoz jár. Arról jutott erre a következtetésre, hogy 38 

éves férfi mostanában megemlítette, hogy gyerekkorában voltak rossz dolgok is a családban, 

és ezzel kapcsolatosan szemrehányást tett az anyjának. „Márpedig a pszichológusok szoktak 

foglalkozni az emberek gyerekkorával, azok meséltetik az ilyesmikről.” 

A páciensekre mindenképpen hatnak a terápiáról ismert vagy ismerni vélt dolgok, így az 

önéletrajz-formálásukban is felszólító jelleggel működnek ezek a tudások, fantáziák, 

hiedelmek. A terápia kezdetén írott önéletrajzukban aktiválódnak ezek a jellemzők, így akár 

azt is feltételezhetjük, hogy a gyermekkori emlékek nagyobb hangsúlyt kapnak a páciensek 

történeteiben, mint például kísérleti személyek csoportjában (vagy éppen az álláskeresők 

önéletrajzaiban, ami talán nem szorul bizonyításra). Tehát valószínűsíthető, hogy kora 

gyermekkori emlékek különösen nagy – az átlagos önéletrajzoknál jóval nagyobb – 

mértékben kerülhetnek elő a páciensek elbeszéléseiben. Kérdés, hogy ezekben mit kezdjünk 

az előkerülő – még a gyermekkori amnézia fedése alól felbukkanni vélt – emlékekkel, amikor 

a fejlődéselméletek alapján semmi létjogosultságuk, hiszen az „amnézián túli” első emlékek 

legkorábban csak 2-3 éves korban keletkeznek, de az ekkori emlékek még általában 

fragmentáltak, nem komplex történetként, inkább villanófény-szerűen épülnek fel (Pillemer és 

White, 1989).  

Ennek ellenére egyes elbeszélők ennél korábbi időpontokból vélnek felidézni kerek, 

letisztult történeteket. Ezek ugyan eleget tesznek a Winnicott általi követelményeknek, vagyis 

a gyerek az élmény megszerzéséhez megfelelő fejlődési fokon állt – viszont a történetek 

önéletrajzi konstrukcióba illesztésének nem. Az éles, magabiztosan előadott, eseményszerű 

emlékekről, amelyeket az amnéziás időszakra vonatkoztatnak, nem vagyunk képesek 

megállapítani, hogy valóban van-e valami alapjuk, és lehetséges-e, hogy a páciens csakugyan 

kivételes memóriával rendelkezik (legalábbis bizonyos történésekre kiterjesztve). Ez sem 



teljesen kizárható, azonban valószínűbb, hogy a gyerek és a környezet számára egyaránt 

meghatározó élményről lehetett szó, amit a felnőtt könnyedén beillesztett saját emlékei közé. 

Mivel azonban a felnőtt, a gondozó is fontosnak ítélte ezt a történetet, az közös történetükké, 

közös életrajzi (mi-) emlékké válhatott, így a gyerek töredékei, benyomásai automatikusan 

kiegészíttetnek a szülői történetmesélés, közös élményeik felemlegetése révén: vagyis a 

felnőtt önéletrajzi emlékeiből a gyerekre is vetül valamennyi, ami a sokszori hallgatás, a 

családi legendáriumban tárolás és többszöri előhívás révén a gyerekben a saját történet 

illúzióját kelti. Az ilyenfajta, korainak tűnő emlékek felbukkanása megint csak inkább arról 

tudósít, hogy hogyan szervezte az egyén az identitását és milyen aktuális állapotban van: 

vagyis ne a „mi történt?”, hanem a „miért konstruálódik ez így?” kérdést próbáljuk 

megválaszolni a korai – de a megélés szempontjából mégsem túl „korai” – emlékkel 

kapcsolatban. 

Bár önéletrajzi emlékezetünk időben korlátozott, a nyelv előtti tartomány mégis képes 

olyan élményeket raktározni, amelyek folyamatosan hatással vannak a későbbi életünkre, 

vagyis mégis szép számmal vannak „csomagjaink” a narratív és kulturális szelf előtti időkből. 

Stern (1994) szerint a narrativitás előtti időszakban is keletkeznek sémák arra vonatkozóan, 

hogy a világnak hogy kell működnie, méghozzá a csecsemő saját tapasztalatai révén. A nyelv 

előtti időben hat különböző séma kialakulását feltételezi, melyek az érzékelés különböző 

területeihez kötődnek, és amelyek együttesen a „másokkal együtt lenni-sémahálózatot” 

alkotják. Az egyik, a többinél átfogóbb tag-séma a holisztikus „protonarratív boríték”, melyet 

a gyerek akkor raktároz el, készít – természetesen nem tudatosan –, amikor valamiféle 

motiváció, cél vezérli, és ez interaktív helyzetben történik (ami a korai időszakban eléggé 

jellemző, tehát ez a tapasztalatok gyakoriak). Ilyenkor valamiféle narratívum-szerű struktúra 

keletkezik, az elbeszélésbe szerveződés követelményei (Bruner 1986/2001) tulajdonképpen 

teljesülnek, ugyanis a csecsemő állapotát az anya nem csupán regisztrálja, hanem annak 

valamiféle szándékot, mögöttes jelentést tulajdonít – amit a csecsemő a kötődési kapcsolat, az 

interszubjektivitás révén feltérképez és „borítékká” alakít, vagyis olyan általános 

tapasztalatként szerez meg, amelybe későbbi élményei beilleszthetők. 

A stern-i csecsemő aktív – már a narrativitás előtti szinteken meghatározó élményeket 

szerez, „elbeszélés előtti elbeszéléseket” formál –, viszont a kötődés révén rendkívül 

kiszolgáltatott, elsősorban az anyának. (A problémákkal küszködő, például depressziós, a 

gyerek motívumaira, szükségleteire és állapotaira centrálni nem képes, esetleg nem akaró 

anya a „borítékok”, a kapcsolati minták alakulására akkor is nagy hatással van, ha a gyerek 

aktív csecsemőként éppenséggel arra törekszik, hogy „újraélessze” az olykor – a kapcsolatuk 



szempontjából – halottnak tűnő, eléggé jelen nem lévő anyát.) Bár nincsenek „korai” 

emlékeink, mégis meghatározóak a csecsemőkori tapasztalatok, a protonarratívumok, 

amelyek nem tudatosak és később elég nehezen – csak kapcsolati rendszerben, és nem csupán 

a belátás révén – alakíthatók.  

Így a páciensek önéletrajzaiban – ha rejtetten is – mégis folyamatosan jelen vannak a 

korai, az önéletrajzi emlékezet által el nem érhető viszonyok, hiszen a korai tárgykapcsolati 

jellegzetességek a későbbi történésekben leképeződnek, a későbbi események is ebbe a 

protonarratív szinten kialakult „borítékba” sorolódnak. Az életút-elbeszélésekben tetten 

érhetők a tárgykapcsolati zavarok, amelyek azonosítása elengedhetetlen a páciens 

motívumainak és elakadásainak megértésében (ld. Péley, 2002a; Péley, 2002b.). A 

tulajdonképpeni kezelés alapját éppen ezen jellegzetességek feltárása képezheti. 
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