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Abb. 1: Sigmund Freud 1919
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Zu diesem Band

Die letzten zwei Kriegsjahre und die Nachkriegszeit waren für Freud sehr
schwer. Seine drei Söhne waren an der Front (Giefer & Tögel, 2016). Am
18. Juni 1917 wurde Hermann Graf, der Sohn von Freuds Schwester Rosa,
an der italienischen Front schwer verwundet und erlag einen Tag später seinen Verletzungen (Freud, 2010e, S. 157; Neue Freie Presse, 5.8.1917,
S. 10). Freuds Söhne überlebten, aber Martin geriet Ende Oktober 1918
in Gefangenschaft.
Ab Frühjahr 1918 wurde der Mangel an allem Lebensnotwendigen immer deutlicher. Freud erwähnte in seinen Briefen immer wieder die Lebensmittelknappheit, ja sogar Hunger.
Infolge des Krieges verlor Freud sein ganzes in österreichischen Staatspapieren angelegtes Vermögen (ca. 150 000 Kronen) und 100 000 Kronen der Lebensversicherung seiner Frau (Bertin, 1989, S. 287). Die vom
dem Budapester Brauereibesitzer Anton von Freund für die Psychoanalyse
gestiftete Summe von 1 Million Kronen gingen durch Geldentwertung weitgehend verloren (Jones, 1960–1962, Bd. 3, S. 236f.).
Vor diesem Hintergrund fertigte Freud Ende Januar 1919 ein erstes Testament an und bestimmte darin, dass seine Frau Martha über die Verteilung
des Besitzes entscheiden soll (SFP). Ein Jahr später, am 25. Januar 1920,
starb Freuds Tochter Sophie. Nur fünf Tage vorher war der großzügige
Gönner Anton von Freund gestorben.
Trotz alledem nahm die psychoanalytische Bewegung ihre Tätigkeit
wieder auf: Im September 1918 fand in Budapest der V. Internationale
Psychoanalytische Kongress statt und im September 1920 tagte der VI. In11
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ternationale Psychoanalytische Kongress in Den Haag. Im gleichen Jahr
wurde auch der Internationale Psychoanalytische Verlag gegründet.
Schließlich begannen sich auch Ehrungen zu häufen: Im Mai 1918
fertigte der Wiener Maler Ferdinand Schmutzer eine Radierung an (Leupold-Löwenthal, 1986, S. 158f.; Jones, 1960–1962, Bd. 3, S. 236),
Ende 1919 verlieh der Präsident der österreichischen Nationalversammlung
Freud den Titel eines ordentlichen Professors (Gicklhorn & Gicklhorn, 1960,
S. 130) und im Juli 1920 begann der Bildhauer Paul Königsberger, an
einer Büste von Freud zu arbeiten (Freud, 2004h, S. 211).
In diesen politisch und privat ereignisreichen vier Jahren veröffentlichte
Freud relativ wenig. Außer ein paar kurzen – wenn auch wichtigen – Artikeln erschien als einzige größere Arbeit sein Buch Jenseits des Lustprinzips.
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1917-01
A pszichoanalízis egy nehézségéről
[Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse]

Erstveröffentlichung:
Nyugat, 10. Jg. (1917), H. 1, S. 47–52.
Am 16. November 1916 schrieb Freud an Ferenczi, dass er den ungarischen Publizisten Hugo Ignotus (eigentlicher Name Hugo Veigelsberg)
getroffen und ihm „einen Aufsatz für seine Zeitschrift versprochen [habe],
den ich bald beginnen werde“ (Freud, 1992g, Bd. II/1, S. 229).
Ignotus, der bei der Tageszeitung Magyar Hírlap und der Zeitschrift Szerda gearbeitet hatte, gründete 1908 gemeinsam mit Ern ő
Osvát und Miksa Fenyő die Literaturzeitschrift Nyugat (Der Westen)
und war in den Jahren 1908 bis
1929 ihr Chefredakteur. Er war
mit Ferenczi befreundet und 1913
Gründungsmitglied der Psychoanalytischen Gesellschaft von Budapest
(Harmat et al., 2018, S. 206–208;
Roudinesco & Plon, 2004, S. 455).
Der versprochene Aufsatz erschien am 1. Januar 1917 im ersten
Heft des 10. Jahrgangs von Nyugat.
15
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Die deutsche Fassung erschien kriegsbedingt ein halbes Jahr später
(Freud, 2009h, S. 555) im ersten Heft der Imago von 1917 auf den
Seiten 1–7.
Im Folgenden wird zuerst die ungarische Originalveröffentlichung wiedergegeben; im Anschluss daran folgt der deutsche Text.
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Prof. Dr. Sigmund Freud
A pszichoanalízis egy nehézségéről
1

A Nyugatnak

Megmondom elöljáróba, hogy nem értelmi természetű nehézséget gondolok – nem olyasmit, minél fogva a hallgatónak vagy olvasónak az esze ne
érhetne fel a pszichoanalízishoz. Hanem indulatbeli természetűt – olyasmit,
amivel a pszichoanalízis az ember érzését idegeníti el magától s csökkenti
arra való hajlandóságát, hogy törődjék vele vagy adjon rá. Látnivaló, hogy
a két nehézség a végén egy. Aki valamit nem tud megkedvelni, az egyhamar
nem is tudja megérteni.
Az olvasóra való tekintettel, kit még egészen érdekeletlennek gondolok
el, valamivel messzebbről kell kezdenem. A pszichoanalízisben sok egyes
megfigyelésből s benyomásból végre elméletféle alakult ki, mely libidó-elmélet néven lett ismeretes. Tudnivaló, hogy a pszichoanalízis az úgymondott
ideges zavarok megmagyarázásával s elhárításával foglalkozik. E probléma
számára megfogó pontra volt szükség, s elhatározták, hogy ez után a lélek
ösztönéletében kereskedjenek. Az emberi ösztönéletről való feltevések lettek
hát az idegesség felől való felfogásaink alapja.
A lélektan, ahogy iskoláinkon tanítják, igen kevéssé kielégítő feleleteket
ad, ha a lelkiélet problémái felől kérdezzük meg. S felvilágosításai sehol sem
fogyatékosabbak, mint az ösztönök felől.
Ránk van hagyva, hogy hogy jutunk ebben első tájékozódáshoz. A népszerű
1

Die mir zugängliche Ausgabe der Nummer der Zeitschrift Nyugat enthält nur den
digitalisierten Text ohne Angabe der Seitenwechsel (kein Faksimile des Originalaufsatzes), vgl. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nyugat-nyugat
-1908-1941-FFFF0002/1917-40F786/1917-1-szam-41F786/prof-dr
-sigmund-freud-a-pszichoanalizis-egy-nehezsegerol-BF986/ [Anmerkung des
Herausgebers].
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felfogás elválasztja egymástól az éhséget s a szerelmet, mint azoknak az ösztönöknek képviselőit, melyek az egyes lényt egyfelől arra hajtják, hogy magamagát fenntartsa, másrészt arra, hogy magát tovább szaporítsa. E közelfekvő
megkülönböztetéshez mi is hozzá csatlakozunk s a pszichoanalízisben külön
vesszük az önfenntartó vagy énes ösztönöket a nemi ösztönöktől, s az erőt,
mellyel a nemi ösztön a lelki életben jelentkezik, libidó-szexuális vágyakodásnak nevezzük, megfelelően az énes ösztönök közül például az éhségnek,
például a hatalmi hajlandóságnak.
E feltevés talaján tesszük meg első nevezetes felfedezéseinket. Rájövünk,
hogy a neurotikus betegségek megértése számára a nemi ösztönöknek mindeneknél nagyobb a jelentőségük – hogy a neurózisok úgyszólván specifikus
megbetegedései a nemi működéseknek. Hogy a libidó mennyiségén fordul meg,
kielégíthetőségén s kielégítéssel való levezethetésén, hogy valamely neurózisban
meg lehessen-e betegedni vagy sem. Hogy a megbetegedés formáját is megszabja a mód, ahogy az egyes ember a nemi működés fejlődései útját megtette,
vagyis, ahogy mi mondjuk: a megrögződések, melyek fejlődése során a libidóval
megestek. S hogy a lelki befolyásolás egy bizonyos, nem egyszerű technikája
formájában van szerünk, hogy a neurózisok némely csoportjait egyszerre meg is
magyarázzuk, vissza is fejlesszük. Gyógyító fáradságunknak legtöbb a foganata
annál az osztály neurózisnál, mely mind az énes ösztönök s a nemi ösztönök
egymás közt való összeütközéséből származik. Mert az emberrel (a többi állathoz képest) megesik, hogy nála a nemi ösztönök követelményei, mint amelyek
messze túlnyúlnak önmagán az egyes lényen, az én számára veszedelemnek
tetszenek, mely vagy önfenntartását vagy önbecsülését fenyegeti. Ilyenkor az
én védelembe helyezkedik, a nemi ösztönöktől megtagadja a kívánt módú kielégítést, s azokat a pótkielégülésnek ama kerülő útjaira szorítja, melyek ideges tünetek gyanánt jelentkeznek. Már most a pszichoanalitikus gyógyítás azt
tudja végbevinni, hogy ezt az egyes emberben végbement elnyomási folyamatot revízió alá vonja s a (fentebb megírt) összeütközést jobb, az egészséggel
megférhetőbb végre vigye. Az értetlenség e miatt ellenünk fordul s a nemi ösztönök e számba vételét mint egyoldalút veti szemünkre. Mert hogy az embernek egyéb érdekei is vannak mint a nemiek. Mi ezt egy percre sem felejtettük
el, nem is tagadtuk. A mi egyoldalúságunk olyan, mint a vegyészé, ki minden
szervezetet a vegyi vonzás erejére vezet vissza. Ezzel még nem tagadja, hogy van
nehézkedési erő is. Csak éppen értékelését a fizikusra hagyja.
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A gyógyító munka rendjén a betegnél azzal kell törődnünk, hogy a libidó
mint oszlik szét nála – utána járunk, hogy libidója mely objektum-képzetekhez van lekötve s azt felszabadítjuk, hogy az énnek rendelkezésére adjuk.
Mindezek során igen különös képünk alakult arról, hogy a libidó az embernél
legeleinte mint oszlik meg. Nem lehetett, tudniillik, kitérnünk a feltevés elől,
hogy az egyes ember fejlődésének kezdetén minden libidója (vagyis minden
erotikus törekvése, szerelmi képessége) saját személyére van szegezve – mint
mi mondjuk: saját énjétől van lefoglalva. Később történik csak, a nagy életszükségek kielégítésének mintájára, hogy a libidó az énről az énen kívül eső
objektumokra ömlik át, s csak ekkor van végre módunk, hogy a libidós ösztönöket ilyenekül ismerjük fel s az énes ösztönöktől elkülönböztessük. Ez
objektumokról a libidó újra leválasztható s visszavonható az énre.
Az állapotot, melyben az én a libidót önmagán tartja, narcisszizmusnak
nevezzük, emlékezvén a görög rege Narcisszosz ifjára, ki önnön tükörképébe
maradt szerelmes. Az egyes emberről tehát úgy gondoljuk, hogy a narcisszizmustól az objektumos szerelem felé halad. De azt meg nem hisszük, hogy
bármikor is az én minden libidója átmenne az objektumokra. Egy bizonyos
summa libidó mindig megmarad az énnél s a legfejlettebb objektumos szerelem mellett is marad az emberben egy bizonyos fok narcisszizmus. Tartály
az én, melyből ömlik az objektumok számára rendeltetett libidó, s hová az
objektumokról megint visszafolyhat. Az objektumos libidó elébb énes libidó
volt s megint átváltozhatik ilyenné. A személy teljes egészsége számára fontos, hogy libidója a teljes mozgékonyságot el ne veszítse. Hogy e viszonyt
érzékletesen tudjuk elgondolni: gondoljunk egy protoplazma állatocskára,
melynek vastagon-folyékony állománya pszeudopodiákat (vendéglábacskákat) sugároz ki, folytatásokat, melyekbe a testi állomány tovább terjed. Melyeket azonban mindig vissza lehet vonni úgy, hogy a protoplazmagőcs alakja
megint helyreáll.
Amit e vázlatban leírni igyekeztem, az a neurózisok libidó-elmélete, amelyen épül e beteges állapotok mivoltáról való minden felfogásunk, ellenük
való minden gyógyító eljárásunk. Magától értetődik, hogy a libidó-elmélet
feltevéseit a rendes állapot felől is megállóknak véljük. Narcisszizmusról beszélünk a kis gyereknél s a kezdetleges embernél is a narcisszizmusa
túlbőségének tudjuk be, hogy hisz gondolatainak mindenhatóságában s a
külső világbeli események menetére a mágia technikájával akar befolyni.
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