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1. A pszichoanalízis iskolái

•Ösztönpszichológia

•Énpszichológia

•Tárgykapcsolat-elméletek

•Kötődéselmélet

•Szelf-pszichológia

•Interszubjektív-Kapcsolati

•Neuropszichoanalízis



A pszichoanalízis kutatási 

módszertana
• 1. Junktim.

• 2. Szisztematikus megfigyelés (pl. Mahler)

• (3. Kísérleti elrendezés).



Énpszichológia

• Anna Freud (1895-1982) – elhárítások 

(elhárító/énvédő mechanizmusok)

• Heinz Hartmann (1894-1970)

• Margaret Mahler (1897-1985) –

szeparáció-individuáció

• Erik H. Erikson (1902-1994) –

pszichoszociális fejlődés.



A. Freud



Az elhárítások modern 

rendszerezése
Alacsony szintű (primér): hasítás-

idealizáció-leértékelés, projektív 

identifikáció, acting out.

Magasabb szintű (szekundér, neurotikus): 

elfojtás, intellektualizálás, ellentétbe 

fordítás.

Egészséges: szublimáció, humor.

Fejlődési vonalak.



Heinz Hartmann

• Adaptáció

• Konfliktusmentes én-magvak.



Margaret Mahler (1897-1985)

• A gyermek „pszichológiai születése”. A 

primér autizmustól a szeparáció 

individuációig (első 36 hónap).



Erikson



Erikson

• Identitás és identitás diffúzió.



A pszichoszociális fejlődés



Tárgykapcsolat elméletek

• „A libido nem gyönyörkereső, hanem 

tárgykereső”. (Ronald Fairbairn)

• Melanie Klein (1882-1960) és a kleiniánus 

iskola. Wilfred R. Bion (1897-1979), 

Rosenfeld, Segal. A pszichózisok 

pszichoanalitikus megközelítése.

• Függetlenek: Donald W. Winnicott (1896-

1971), Balint, Fairbairn.



M. Klein

• Pozíciók (paranoid-szkizoid, depresszív; 

Ps<>D)

• Tudattalan fantáziák (Susan Isaacs)



Bion

• Béta elemek.

• Alfa funkció.

• Maternal reverie, container funkció.



Winnicott

• Átmenetiség.

• Holding.

• Hamis szelf (nárcisztikus patológia).



Szelf-pszichológia

• Heinz Kohut (1913-1981).

A nárcizmus jelentősége. Tükör, idealizáló 

és iker áttétel.



Klinikai Integráció: Otto F. 

Kernberg (1928-)



Integráció

• Kleiniánus tárgykapcsolat elmélet.

• Én-pszichológia.

36. hónap előtt: szelf reprezentáció; 

tárgyreprezentáció; +/- affektus.

Utána: konfliktus patológia.



Klinikai integráció

• A személyiség hármas felosztásának 

modellje (pszichotikus-borderline-

neurotikus (egészséges).

• A borderline személyiség pszichoterápiás 

kezelése (TFP).

• A nárcizmus „nature” hangsúlyú 

megközelítése (Kohut-Kernberg vita)



Kötődés-elmélet

• John Bowlby (1907-1990)

• Mary Ainsworth (1913-1999)

A kötődési mintázatok állandósága.



Kötődés

Stabilitása: „…a kisgyerek kötődési viselkedése, melyet 

egy húsz perces laboratóriumi vizsgálat (pl. Ainsworth 

Idegen helyzet vizsgálata) során figyelhetünk meg, elég jól 

bejósolja a felnőttkori kötődést és alkalmazkodási 

készséget… ha pedig egy terhes anyával készítünk egy 

interjút saját gyermekkori kötődési kapcsolatairól, az interjú 

által mutatott kép bejósolja azt a kötődést, melyet a 

születendő gyermek az ő irányába megmutat, miként azt a 

gyerek egyéves korában elvégzett húsz perces 

laboratóriumi vizsgálata jelzi…” (Allen 2013, 93. old.).

A stabilitást befolyásoló tényezők.



Kötődési stílusok

Biztonságos;

Bizonytalan: ambivalens/elkerülő;

Dezorganizált-biztonságos, dezorganizált-

ambivalens, dezorganizált-elkerülő.



Interszubjektivitás

• Daniel N. Stern (1934-2012). (magszelftől 

a verbális szelfig - 1985).



Stern és a kapcsolati-

interszubjektív irány
• Most pillanat és találkozás pillanatok.

• Érzelemszabályozás a pszichoanalízisben 

>mentalizáció.

• Az áttételi helyzet mint új tapasztalat.



Köszönöm a figyelmet!


