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Gyógyító hipnózis

Határesetek

Visszatekintve magam is kíváncsi vagyok arra, hogy mi késztetett a
hipnoterápia megtanulására. A 80-as évek elején terápiás borúlátásom
a filozófia irányába vitt. Az elmebetegség ontológiai kérdései izgal-
masabbak lettek, mint a gyógyítás. Ám ekkor meghallgattam egy
elôadást a hipnózisról. BÉI már abban az idôben világhírû 
hipnóziskutató volt, terápiával is foglalkozott. Lenyûgözött az
egyénisége, a lelkesedése, a naivitása, a jóhiszemûsége és az a
képessége, hogy belevon egy sajátos érzelmi atmoszférába, amelyben
fokozatosan feloldódik az ellenállásod és a kritikus hozzáállásod.
Szóval, meghipnotizál.

Nekem akkor pontosan erre volt szükségem. Beindultam.
Elvégeztem a hipnózis-kiképzôkurzust, és az elsô páciensem rögtön
egy borderline (határeseti személyiségzavar a pszichózis és a neurózis
között) férfi lett, akit magamban szorongó oroszlánnak neveztem el.
1983 végén kezdtem el az illetô egyéni pszichoterápiáját. 1985 ele-
jéig éber beszélgetésekbôl állt a kezelés, utána szupervíziós segítséggel
hipnózist is alkalmaztam. Hirtelen olyan terápiás közegben találtam
magam, amely félelmetesebb, izgalmasabb, érdekesebb és örömtelibb
volt minden eddiginél. Mintha ismeretlen dimenzió nyílott volna
meg elôttem. A lidérces hipnózisok fél évig tartottak, majd jött egy
nyugodtabb szakasz, amikor az élményeket kezdtük átdolgozni.
Eközben annyira megviseltek az átéltek, hogy kiújult a nyombélfeké-
lyem és kiszámíthatatlanul viselkedtem. Hogy egyensúlyra leljek,
önismereti pszichodráma csoportba, majd analitikusan orientált
egyéni terápiába jelentkeztem. Sohasem felejtem el a javulás pil-
lanatát. Nagyon feszült, zaklatott voltam, szinte elviselhetetlen
gyomorgörcsök kínoztak. Az analitikusom férfi volt, és természetesen
irigyeltem lelki tartása miatt. Minden gyermeki elégedetlenségemet
és dühömet rázúdítva kérdeztem, hogy mikor leszek már jobban egy
kicsit. És akkor bekövetkezett az, amirôl addig csak olvastam. Már-
már sírtam dühömben és kétségbeesésemben, amikor a díványon
fekve hallottam, hogy mögöttem ülve együtt érzôen dörmög. Nem
is értettem pontosan, hogy mit mond, de a kín melegséggé olvadt
bennem. Megszerettem, és hálát éreztem iránta, hogy törôdik velem.
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A határeseti páciens minden egyes hipnoterápiás ülésérôl
hangkazettát készítettem. Szorgalmasan vittem a szupervízióba, ahol
az általam nagyra becsült kollégák hüledezve hallgatták. Mint utólag
megtudtam, volt idô, amikor el akartak tanácsolni a hipnózis foly-
tatásától. Egy év után a terápiát sikeresen lezártuk. Idejét láttam
annak, hogy esetismertetés formájában leírjam a történteket. Ez a
pszichoterápiás képesítésem megszerzéséhez kellett. Viszont volt egy
bökkenô. Nem ismertem a határeseti betegek hipnoterápiájának a
külföldi irodalmát, és még csak hozzá sem tudtam jutni. Itthon pedig
ilyen terápiát tudtommal nem végzett senki. Leírásom elméleti része
meglehetôsen zavaros lett, mivel az általam ismert szakmai nyelvvel
nem tudtam kifejezni azt, ami történt.

Bár reménykedtem, hogy elfogadják, a vizsga és egyben az
esetvédés tökéletes kudarccal végzôdött. 1986 októberében beléptem
egy professzori szobába, ahol udvariasan mosolyogva fogadott 
a szakma négy legnagyobb tekintélye, két hölgy és két férfiú, MKE,
BE, BB és FJ. Megkértek, hogy röviden foglaljam össze az esetet.
Néhány barokkos körmondat után belém fagyott a szó. Akkoriban
úgy beszéltem, hogy néha még magam sem tudtam, mit akarok,
mivel az összes asszociációt, ami eszembe jutott, szerettem volna
kimondani. Ma már tisztában vagyok azzal, hogy milyen idegesítô
lehetett ez. Néhány éve valamilyen rendezvényen idegbiológiai
fejtegetéseim végeztével az egyik kolléganô, akivel legalább 10 éve
nem találkoztam, nevetve felkiáltott: „Jé, érthetô, amit mond!”. 

BE, aki elôadásaiban egy kegyelmi állapotban felhúzott svájci óra
könyörtelenségével sorolja fel az adott témához tartozó összes
elméletet, rosszallóan kifejtette, hogy a hipnózissal pszichotikus
regressziót idézek elô, növelem a páciens szenvedését, ami már súrol-
ja a mûhiba határát, és mindenképpen ártalmas. Ezért nem javasolja,
hogy megkapjam a pszichoterápia végzéséhez szükséges jogosítványt.

BB eddig tegezett, most magázásra áttérve megvilágította elôttem
a terapeutává válás fényes ösvényét, amely még elôttem áll. MKE
hangtalan, ám kifogástalan mosolya II. Erzsébet királynôt idézte,
amint éppen meneszti a kormányt. FJ is mosolygott, ám csalódott-
nak látszott, mert nem értette, miért nem családterápiát végeztem 
hipnózis helyett. Késôbb, egy pszichoterápiás tanfolyamon rám

szegezett tekintettel példabeszédet tartott azokról a renitens
diákokról, akik ahelyett, hogy megtanulnák, hogyan kell megírni
egy esetet, mindenfajta haszontalansággal foglalkoznak.
Megbélyegeztek.

A vizsgáról kibotorkálva éltem meg, milyen élmény az elidege-
nedés, a személyiség egységének az átmeneti szétszakadása. Aztán úgy
gondoltam, hogy nem történt nagy baj. Mert igaz ugyan, hogy a
jelen volt tekintélyek szerint határeseti személyiségzavarban nem
ajánlott a hipnózis, de az esetem sikeres, és ez fontosabb mindennél.
Ugyanakkor beláttam, hogy nem tudtam a terápiás folyamatot
elméletileg megalapozni, és ez hiba volt. BÉI és intézetének, az
ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszékének munkatársai önzetlen
segítségével keresgélni kezdtem a szakirodalomban. Közben 
1988-ban a hágai hipnózis-világkongresszuson elôadtam az eset rövid
kivonatát, kiemelve a primitív védekezô mechanizmusok 
hipnoterápiás átdolgozását, és sikerem volt vele. A kongresszuson
megvettem Wester és Smith klinikai hipnózisról szóló könyvét, és
elkezdtem olvasni. Elképesztô dolog történt! A kb. 30 oldalas tárgy-
kapcsolat-elméleti fejezet minden mondatát le tudtam fordítani, de
semmit sem értettem belôle. Az irodalomjegyzékbôl kijelöltem
azokat a könyveket és cikkeket, amelyeket el kellett olvasnom, hogy
megértsem magát a tanulmányt. Másfél év alatt sikerült több ezer
oldalnyi angol nyelvû irodalmon átrágnom magamat. Cikket írtam az
esetbôl a svéd hipnoterápiás folyóiratba, a Hypnosba.

Az olvasottakat összevetettem a terápiás folyamattal, majd 
elôvettem a hangkazettákat és szóról szóra leírtam a hipnózis-
üléseket. Sokszor elolvastam ezeket a jegyzeteket, mire derengeni
kezdett, hogy mi is történt a terápiás kapcsolat tudatos szintjének
kulisszái mögött. És ekkor olyan szemtelenségre vetemedtem, ami,
azt hiszem, párját ritkítja a szûkebb szakmán belül. Elhatároztam,
hogy újból megírom az esetet, és ismét benyújtom a pszicho-
terapeutai szakképesítés elnyeréséért. Nyoma sem volt a korábbi
leírás elméleti zûrzavarának, ehelyett a naprakész irodalomra
támaszkodva új megvilágításba sikerült helyeznem az elméleti tanul-
ságokat. Elérkezett a vizsga napja. Tudtam, hogy a kockázat óriási,
de reméltem, hogy irodalmi jártasságom pajzsként fog védeni a
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támadásokkal szemben. Roppant szellemi párviadalra készültem,
annál is inkább, mert az elnök BB volt, aki, állítása szerint, hetente
4-5 idegen nyelvû szakkönyvet olvas el. Mielôtt bementem volna,
BB kijött, félrevont, és halkan elnézést kért azért, ahogyan a korábbi
vizsgán velem bánt. Amit akkor mondtam, pontosan úgy gondolom
ma is, hogy nekem szükségem volt erre a kudarcra azért, hogy 
tanulhassak belôle, és még nagyobb erôfeszítésekre serkentsen. Nem
volt semmi küzdelem, elismerést kaptam. BB ettôl kezdve kitüntetô
figyelemmel követte a munkásságomat, minden cikkemet, sôt, 
még a „versikéimet” is leközölte az általa szerkesztett Pszichoterápia
címû lapban.

A sikertelen vizsga többi tanúja közül FJ néhány alkalommal nyil-
vánosan megdicsért, mondván, hogy ha a rokona lenne beteg, csak
rám bízná a hipnoterápiáját. MKE örömmel tett eleget a meghívá-
soknak, hogy a Miskolci Mentálhigiéniai Mûhely rendezvényein
elôadásokat tartson, amelyeket TF-fel és az idôközben sajnálatosan
fiatalon elhunyt Kunt Ernô antropológus barátunkkal együtt
szerveztünk. Vele sohasem került szóba az a bizonyos vizsga. Ám egy
tudományos rendezvény díszvacsoráján egymás mellett ültünk.
Óvatosan kritizálni kezdte az akkor elhangzott elôadásomat, utalva az
objektív bizonyítás hiányára. A szkizofréniák hipnoterápiájának
alanyközi elképzelésérôl volt szó. Tudtam, hogy a köztünk történt
régi dolog is terítékre került. Nem visszakoztam, hanem nyíltan
kimondtam, hogy amit csinálok, az nem más, mint hipotetikus konst-
rukciók gyártása, és ha valakinek nem tetszik, cáfolja meg, illetve 
ha tetszik, végezze el az aprómunkát a bizonyítás érdekében, mivel
én erre nem érek rá. Különben sem nagyon érdekel, hogy mi lesz a
sorsuk ezeknek a feltevéseknek, mivel pusztán élvezetes játéknak
tekintem a kidolgozásukat. Gondolom, nem csodálnivaló, hogy
ezután rosszullétre hivatkozva a szobájába vonult. Amikor néhány év
múlva kiemelt referátumot tartottam a Magyar Pszichiátriai Társaság
Vándorgyûlésén, ismét egy új elméletrôl, a kapcsolati idegbiológiáról,
már nem mondott semmit. Szeretet sugárzott a tekintetébôl.

BE fokozatosan fogadott el. Elsô alkalommal szó nélkül biccen-
tett, majd, amikor az Irma-esetem publikációja után találkoztunk, azt
mondta, hogy meghajlik elôttem. 2001-ben, második Goldschmidt-

díjam átvétele után pedig közölte, hogy azért irigyel, mert szabad
vagyok. Egyébként a sokat vitatott határeseti páciens terápiájának
közléséért kaptam elsô Goldschmidt-díjamat a Magyar Pszichiátriai
Társaság grémiumától 1992-ben. Nos, éljen a szabadság!

Felhasznált irodalom

Wester W. C. II., Smith A. H. Jr. (Eds.): Clinical Hypnosis – a multidisciplinary
approach. Philadelphia: Lippincott. 1984.

„Szorongó oroszlán” – Esettanulmány 
egy határeseti személyiség hipnoterápiájáról

Nem írok szakszerû bevezetést a borderline, azaz határeseti személyi-
ségzavarról. Helyette segítek felidézni azt a benyomást, amely az ilyen
egyéniségrôl mindegyikünkben él. Ôk azok az ismerôseink, akik
nagyhangúak, agresszívek, egy pillanat alatt dühbe gurulnak semmisé-
gek miatt, kitöréseik során pedig önmagukat fizikailag is megsérthetik.
Alkoholt, drogot fogyasztanak, indokolatlanul lehangolódnak, szoron-
ganak, átmenetileg furcsa, bizarr elképzeléseik és félelmeik lehetnek.
Kapcsolataikban állhatatlanok, egyik percben rajonganak valakiért, a
másikban már gyûlölik ugyanazt a személyt, felelôtlenek, ide-oda
hányódnak az érzelmi kapcsolatokban, sohasem tudnak tartósan elkö-
telezôdni. Ugyanakkor magukat nagyra tartják, és lekezelik az embe-
reket. Okosak, sármosak, olyanok, mint az elveszett gyerekek, akik
folyton valami komiszsággal hívják fel magukra a környezetük figyel-
mét. Ilyen páciens kezelésérôl szól az alábbi beszámoló.

1983 ôszén egy 43 éves férfi kért tôlem telefonon segítséget. Elsô ta-
lálkozásunk alkalmával elkísérte a felesége is, aki mindvégig megszep-
penten hallgatott szürke kosztümjében. A férfi magas, erôs alkatú volt,
hatalmas állkapcsával és riasztóan erôs hangjával oroszlánra emlékezte-
tett. Ijesztô megjelenésével furcsa ellentétben állt az, ahogyan elôadta
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panaszait. Drasztikus alkoholelvonást kért, súlyos alkoholistának valót.
Elmondása szerint hétvégente züllött alakokkal eszméletvesztésig iszik,
kötekedik, nem tudja, mit mûvel. Alkalmi ivócimboráit józanul meg
sem ismeri. Az ilyen alkalmak után rettenetesen szégyelli magát, úgy
gondolja, hogy mindenki tudja róla, milyen ember. Ha megy az utcán,
olvasnak a gondolataiban. Meg sem érdemli az ember nevet, féregnek
tekinti önmagát. Állandóan feszült, hajszolt, mintha valami elôl mene-
külnie kellene. Nagyon indulatos és türelmetlen mindenkivel, ismerô-
sökkel és ismeretlenekkel egyaránt.

Nem alkoholelvonást, hanem az elsô interjú folytatását javasoltam a fe-
lesége nélkül, mert úgy véltem, hogy a magatartászavar hátterében
elsôsorban személyiségfejlôdési probléma bújik meg. Második találko-
zásunkkor elmondta, hogy gyermekkora óta menekülnie kell. 10 éves
korában apját 3 év börtönre ítélték, mert kulák volt. Ezt nagyon szé-
gyellte, legszívesebben a föld alá bújt volna. Ráadásul anyja és a csalá-
dot irányító anyai nagyapja mindig azt hajtogatták, hogy „olyan leszel,
mint az apád!”. Nem is érezte jól magát otthon. Reggeltôl estig csa-
vargott a folyóparton. Amikor hazakerült, nagyapja mindennek
lehordta, anyja szíjjal verte meg. Mindezt az egész falu szeme láttára.
Apja a büntetését letöltve hazakerült, de nem lett jobb a helyzete, a
család szégyenének tartották. Nem is nagyon volt vele kapcsolata. Be-
osztottként nehezen viseli el a fônökeit, legszívesebben megverné
ôket, ha kekeckednek vele. Jelenleg vezetô beosztásban dolgozik.
Nem érzi jól magát a házasságban. Minden nôben az anyját keresi.
Még ha meg is találja azt, akit keres, nem boldog vele. 

Borderline személyiségzavart diagnosztizáltam, és egyéni pszichoterá-
piát javasoltam heti 1 alkalommal, amely két és fél évig tartott. Ezalatt
rendszeresen eljárt az ülésekre. Ha nem tudott jönni, mindig értesített.
Nagyon elkötelezett volt a változásra.

Kezdettôl fogva furcsa, ambivalens érzéseim voltak vele kapcsolatban.
Egyrészt erôteljes orgánuma, megjelenése miatt féltem tôle, másrészt
gyámoltalansága, szorongása együttérzést és segítô odafordulást hívott
elô belôlem, így szorongó oroszlánnak neveztem magamban. Volt

még egy zavaró érzésem, amelynek nem ismertem az okát. Olyan volt,
mintha gépnek, kávéautomatának tartana, amelybe bedobja a pénzt,
hogy csillapítsa a szomját. Ezt akkor értettem meg, amikor úgy 1 év
múlva arról kérdeztem, hogy milyen érzés az emberek szemébe néz-
ni. Bevallotta, hogy gyermekkora óta kerüli a tekinteteket. Inkább le-
süti a szemét, csak ne kelljen mások szemébe néznie. Sohasem tudott
nagyapja szemébe nézni, mert félt tôle, és apjáéba sem, mert szégyen-
kezett miatta. Ekkor jöttem rá, hogy a furcsa érzés abból származott,
hogy soha sem találkozott a tekintetünk, mindig egy kicsit feljebb, a
fejem fölé nézett. 

Lerészegedései ritkábbak lettek, de továbbra is szorongott, hajszolt
volt. Ekkor, 1985 elején, hipnoterápiával folytattuk a kezelést. Úgy
gondoltam, hogy ennek segítségével megtaláljuk személyiségének bel-
sô, jó magvát és a jónak érzékelt külvilág képét, amely életének kez-
dete óta a megnyugtató, biztonságot adó személyiségrész kialakulását
segítette elô. Ezért arra kértem, hogy képzeljen el egy rétet. Olyan
rétet, amely bizonyára hasonlít mindazokhoz a rétekhez, amelyeken
valaha is volt, de ez mégis egy kicsit más, ôrá jellemzô, a saját rétje,
képzeletének a terméke.

Az elsô hipnoterápiás ülésen rét helyett vég nélküli mocsaras, lápos
vidéket látott maga elôtt. Késô téli, borús idô volt, esett az esô, és
ugyanolyan hajszoltnak érezte magát, mint éber állapotban. Állandóan
ment és ment, nem volt egy perc nyugta. Attól tartottam, hogy nem
fogunk találni egyetlen nyugalmas helyet sem, ahol megpihenhet, ami-
kor hirtelen felélénkült. Fokozódó izgalomban mondta, hogy a mo-
csár kezd átváltozni vízzé, bokáig ér, és ô szalad benne, rohan boldo-
gan, mint gyermekkorában. Jó szaladni a vízben. Mindenhová követi
a napsugár, mint egy színpadi reflektor. Ezzel ért véget az elsô képzele-
ti munka (imagináció). Éber állapotban visszaemlékezett arra a négy-
éves kori eseményre, amikor véletlenül kukoricaszemet dugott a saját
fülébe, és az beszorult. Anyja sikertelenül próbálta kipiszkálni, dühö-
sen szidta. Úgy emlékszik rá, hogy fakanállal még beljebb is tolta.
Mindenesetre beszakadt a dobhártyája, és a füle érzékeny lett a vízre.
Pedig hogy szeretett fürdeni, úszni a folyóban!
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