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ÖSSZEFOGLALÓ

A pszichobiográfia m" fa ját Sigmund Fre ud Le o nar do-es  szé je óta tart juk szá mon, amely ben
Fre ud a m" vé szi kre a ti vi tás pszi cho ló gi ai meg ha tá ro zó it vizs gál ta. Amel lett, hogy a jól is mert
for dí tá si prob lé ma mi att (ke se ly!-ká nya) az ér tel me zés ér vé nyes sé ge meg kér d# je lez he t#,
szá mos kri ti kus ki emel te Fre ud Le o nar dó val va ló túl zott azo no su lá sát, fel té ve a kér dést,
hogy le het sé ges-e egy ál ta lán tu do má nyos pszichobiográfiát ír ni. A pszi cho a na lí zis ala pí tó já -
nak mun kás sá ga nyo mán 1960-ig mint egy 300 ha son ló pszichobiográfia szü le tett, emel lett ha -
tást gya ko rolt az USA-ban az 1930-as évek t#l perszonológia né ven is mert té vált sze mé lyi ség -
pszi cho ló gi ai irány zat ra, mely nek ve ze t# alak jai, G. W. Allport és Hen ry A. Murray szin tén
dol goz tak élet tör té ne tek kel. A pszi cho ana li ti kus pszichobiográfia alap ve t# prob lé mái (ina dek -
vát adat ke ze lés, spe ku lá ci ók, dog ma ti kus ér tel me zé sek) és a nomotetikus meg kö ze lí tés fel vi -
rág zá sa kö vet kez té ben az élet tör té ne tek ta nul má nyo zá sa az 1950-es és 80-as évek közt hát -
tér be szo rult. A pszi cho ló gi á ban be kö vet ke zett „narrative for du lat” azon ban is mét
el fo gad ha tó vá és nép sze r" vé tet te az élet tör té ne tek elem zé sét, ami nek kö vet kez té ben a ki lenc -
ve nes évek t#l a pszichobiográfia va ló sá gos re ne szán szát fi gyel het jük meg. Az új tö rek vé sek
a pszi cho ana li ti kus és perszonológiai tra dí ci ó kat nar ra tív né z# pont ok kal igye kez nek in teg rál -
ni. A kor társ pszichobiográfia fó ku sza is tá gult: m" vé szek mel lett tu dó sok és tör té ne ti-po li ti -
kai fi gu rák élet raj zá nak elem zé sé re is vál lal ko zik a ko ráb bi nál jó val explicitebb mód szer tan
(pl. „a pszi cho ló gi a i lag ki emel ke d# té nye z#k el s#d le ges in di ká to rai”, „prototipikus szcé nák”)
al kal ma zá sá val, emel lett fon tos sá vált az ös  sze ha son lí tó elem zés is („multiple case psycho -
biography”). A cikk ben ar ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel met, hogy amel lett, hogy a pszi cho bio -
gráfia mint kva li ta tív ku ta tá si esz köz na gyon jól hasz no sít ha tó a kre a ti vi tás pszi cho ló gi á já nak,
il let ve a sze mé lyi ség egé szé nek a ta nul má nyo zá sa so rán, ki vá ló an fel hasz nál ha tó a pszi -
cho ló gu sok kép zé sé ben is. Az egy sze mél  lyel va ló el mé lyült fog lal ko zás ugyan is fel ké szít
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a pszi cho te rá pia és egyéb kon zul tá ci ós for mák szem lé le té nek el sa já tí tá sá ra és al kal ma zá sá -
ra, és el mé lyí ti a szak ma m" ve lé sé hez szük sé ges em ber- és ön is me re tet.

Kulcs sza vak: pszichobiográfia, pszi cho a na lí zis, perszonológia, kre a ti vi tás, sze mé lyi ség ku ta tás,
pszi cho ló gus kép zés, di a ló gus

BE VE ZE TÉS

A pszichobiográfia so kat vi ta tott mód sze re im már egy év szá za dos múlt ra te kint vis  sza: Freud
1910-ben je len tet te meg út tö r# je len t# sé g", Le o nar do da Vin ci egy gyer mek ko ri em lé ke cí m"
esszé jét (ma gya rul: 1982). A meg kö ze lí tés a 20. szá zad el s# fe lé ben f# ként a m" vé szet pszi cho -
ló gi át „m" ked ve lés b#l” "z# pszichoanalitikusok kö ré ben lett nép sze r": 1960-ig mint egy 300 ha -
son ló in dít ta tá sú m" szü le tett, de mint szem lé let az iro da lom kri ti ká ra is je len t#s be fo lyást gya -
ko rolt (Kraft, 1998). A pszichobiográfia azon ban nem so ká ig ma radt a pszi cho a na lí zis „bel ügye”.
Az élet tör té net re kon cent rá ló idiografikus sze mé lyi ség pszi cho ló gi ai (perszonológiai) ku ta tás az
1930-as évek t#l G. W. Allport (1980) és Hen ry Murray (2008) mun kás sá ga nyo mán is mert mód -
szer ré vált az Egye sült Ál la mok ban; Allport egye ne sen úgy fo gal ma zott, hogy „az élet tör té net
az az alap ve t# kri té ri um, amely hez va la men  nyi más mód szert mér ni kell” (i. m. 428–429.). 
A szá zad má so dik fe lé ben a nomotetikus szem lé let el# tér be ke rü lé se, majd he ge món ná vá lá sa
nyo mán azon ban mind a pszi cho ana li ti kus, mind a perszonoló giai ku ta tá si ha gyo mány hát tér be
szo rult a sze mé lyi ség ku ta tás ban, és a pszichobiográfia év ti ze dekre „kegy vesz tett” mód szer ré vált
(Barenbaum és Winter, 2003; Runyan, 1997). Bár a nomotetikus pers pek tí vá val kap cso la tos kri -
ti kák már a het ve nes évek ben meg je len tek („hol van a sze mé lyi ség a sze mé lyi ség ku ta tás ban? 
– kér dez te Rae Carlson 1971-ben), va ló di vál to zást csak a nyolc va nas és ki lenc ve nes évek hoz -
tak, ami kor a „nar ra tív for du lat” (Har gi tai, 2007; Lász ló, 2005) nyo mán új ra sza lon ké pes sé vált
az élet tör té net-elem zés a sze mé lyi ség pszi cho ló gi á ban és az al kal ma zott te rü le te ken. A nar ra tív
pszi cho ló gia és a kor társ pszichodinamikus szelfelméletek (Karterud és Monsen ed., 1999) 
el ter je dé se nyo mán a pszichobiográfiai ku ta tás nak va ló sá gos re ne szán sza ala kult ki (McAdams,
1988, 2001; Elms, 1994, 2007; Runyan, 1997); né hány év vel ez el#tt pe dig a mo dern pszichobio -
grá fiai tö rek vé sek el s# szin té zi se is meg szü le tett (Schultz ed., 2005).

Ta nul má nyom ban a kor társ pszichobiográfiai el kép ze lé sek el mé le ti, mód szer ta ni és gya -
kor la ti sa já tos sá ga it sze ret ném be mu tat ni azok fon tos tör té ne ti el#z mé nye i vel együtt. A sze -
mé lyi ség ku ta tá si vo nat ko zá sok mel lett kü lö nös hang súlyt fek te tek a kre a ti vi tás sze mé lyi ség-
lé lek ta ni hát te ré nek vizs gá la ti le he t# sé ge i re is. Egy részt azért, mert a pszichobiográfia m" fa ja
lé nye gé ben a kre a ti vi tás ku ta tás ból ere dez tet he t# (Blum, 2001), más részt az al ko tó fo lya mat di -
na mi ká já ra irá nyu ló vizs gá ló dá sok so rán ma gam is kí sér le tez tem pszichobiográfiai elem zé -
sek kel (K#váry, 2008, 2009). A kor társ pszichobiográfia ele me i nek al kal ma zá sa nyo mán las -
san meg gy# z# dé sem mé vált, hogy a mód szer rend kí vü li je len t# ség re te het szert nem csak 
a sze mé lyi ség és a kre a ti vi tás ku ta tá sá ban, ha nem a pszi cho ló gus kép zés ben is, még pe dig az
élet tör té ne ti ku ta tá sok nyo mán el mé lyü l# ön is me re ten és a pszi chi kum m" kö dé sé re vo nat kozó
tudás in teg rá lá sán és gya kor la ti al kal ma zá sán ke resz tül.

66 K!VÁRY Zoltán 



A PSZICHOBIOGRÁFIA TÖR TÉ NE TI EL!Z MÉ NYEI

A pszichobiográfiai el já rás – az alap ját kép z# pszi cho a na lí zis hez ha son ló an – nem a sem mi b#l
ke let ke zett, ha nem fon tos és be azo no sít ha tó tör té ne ti el# ké pei van nak. Az egyik a Plutarkhosz
út tö r# mun kás sá ga nyo mán ki bon ta ko zó élet raj zi iro da lom, amely so ká ig po li ti kai és tör té nel -
mi ala kok ra kon cent rált. A m" vé szek éle te és sze mé lyi sé ge irán ti ko mo lyabb ér dek l# dés
azon ban csak jó val ké s#bb, a 16. szá zad ban je lent ke zett (Wittkower és Wittkower, 1999): 
a „re ne szánsz” szót va ló szí n" leg el s# ként hasz ná ló Giorgio Vasari A leg ki vá lóbb fes t"k, szob -
rá szok és épí té szek éle te (1978) cím mel el# ször 1550-ben meg je lent köny vét Fre ud is el# sze -
re tet tel idé zi Le o nar do-ta nul má nyá ban. Az élet rajz írás a 19. szá zad ban, a ro man ti ka ide jén érte
el m" fa ji csúcs pont ját, amely kor szak szel le mi sa já tos sá gai a pszi cho a na lí zist is alap ve t# en be -
fo lyá sol ták (K#váry, 2011). „Az élet rajz írás vi rág ko ra a XIX. szá zad volt – ír ja Schöpflin Aladár
(1933, ol dal szám nél kül) –, amely új ra fel fe dez te és új ra al kot ta a tör té nel met, el#bb hogy ro -
man ti kus ih let tel el me reng jen raj ta, utóbb, hogy lel ke sí t# pél da tárt te remt sen ben ne a je len szá -
má ra s vé gül, hogy tu do má nyos mód szer rel prag ma ti ku san meg is mer je.” Az iro dal mi és
pszi cho ló gi ai élet rajz írás kö zé ko ránt sem egy sze r" ha tár vo na lat húz ni. Lohmann (2008) úgy
vé li, hogy Fre ud élet m" ve bi zo nyos szem pont ból egy no vel la fü zér rel kez d# dik 
(a Ta nul má nyok a hisz té ri á ról eset elem zé sei) és egy tör té nel mi re génnyel (Mó zes és az egy -
is ten hit) zá rul, és az sem vé let len, hogy a pszi cho a na lí zis aty ja 1930-ban meg kap ta Frank furt
vá ros iro dal mi Goe the -dí ját (Schwielbusch, 1994). Ezt a ha tárt nem csak a pszi cho ló gia ol -
da lá ról ba jos ki je löl ni. Ha pél dá ul Fre ud ba rát já nak, az író Stefan Zweignek olyan lé lek ta ni
elem zé sek ben b# vel ke d# élet raj zi írá sa i ra gon do lunk, mint a Fre ud ról szó ló es  szé je (1993) vagy
a Küz de lem a dé mon nal (1946), ak kor iga zat ad ha tunk Moghaddamnak (2004), aki sze rint 
a pszi cho ló gia szin te kép te len olyan kri té ri um rend szert fel mu tat ni, amely alap ján az iro da lom -
tól egy ér tel m" en és vi lá go san meg kü lön böz tet he t# vol na.

A pszichobiográfia má sik for rá sa az or vo si szem lé le t" patográfia. A patográfia gyö ke rei
Pla tón nak és Arisz to te lész nek zse ni a li tás és #rü let kap cso la tát bon col ga tó fej te ge té se i ig nyúl -
nak vis  sza (Schioldann, 2003). Az el s# mo dern, pszi chi át ri ai szem lé le t" elem zés Jacques-
Joseph Moreau (de Tours) (1804–1884) La psychologie morbide dans ses rapport avec la
philosophie de l’histoire ou l’influence des névropathies sur le dynamisme intellectual (A pszi -
cho pa to ló gia a tör té ne lem fi lo zó fi á já val va ló kap cso la ta i ban vagy az ideg be teg sé gek ha tá sa
az in tel lek tu á lis di na miz mus ra) cí m" köny ve volt, amely az élet rajz írás nagy szá za dá ból, 1859-b#l
szár ma zik. A m" je len t#s ha tást gya ko rolt az 1864-ben meg je lent Láng ész és "rült ség hí res-
hír hedt szer z# jé re, Cesare Lombrosóra (2000). Lombrosónak a de ge ne rá ci ó ról szó ló né ze tei
a ma gyar szár ma zá sú Max Nordau el gon do lá sa i val együtt nagy ban be fo lyá sol ták a ko ra be li
gon dol ko dást, ami egyút tal a medikális dis kur zus el# re tö ré sét is tük rö zi (Foucault, 2000). 
A Fre ud Le o nar do-ta nul má nyá ban is sze rep l# ’patográfia’ ki fe je zést 1899-ben hasz nál ta el# -
ször Paul Julius Möbius né met pszi chi á ter, aki szá mos ilyen jel le g" m" vet írt, töb bek közt
Rous seau -ról, Goet hé r#l, Scho pen ha u er r#l és Nietz sché r#l. A ké s#b bi patográfiaírók kö zül Freud
mel lett ki emel het jük Ernst Kretschmer és a fi lo zó fus-pszi chi á ter Karl Jaspers ne vét; utób bi el -
s# sor ban a Strindbergr#l és Van Gogh ról pub li kált köny vé vel ír ta be a ne vét a m" faj tör té ne -
té be (Jaspers, 1965). A patográfia Schioldann sze rint or vo si, pszi cho ló gi ai és pszi chi át ri ai
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szempon tú élet rajz, amely az egyén bi o ló gi ai sé rü lé keny sé gét, fej l# dé sét, sze mé lyi sé gét,
élet tör té net ét és men tá lis, il let ve tes ti be teg sé ge i nek tü ne te it elem zi ko rá nak szociokulturális
kon tex tu sá ban an nak ér de ké ben, hogy ezen fak to rok nak az il le t# dön té si fo lya ma ta i ra, vi sel -
ke dé sé re és tel je sít mé nyé re gya ko rolt ha tá sát be mu tas sa (Schioldann, 2003). Patográfiák
Ma gyar or szá gon is szü let tek, pél dá ul Pertorini Re zs# Csontváryról írt mun ká ja (1966).

Bár Fre ud lé nye gé ben el zár kó zott a fi lo zó fi ai ins pi rá ci ók tól, két ség te len, hogy az in di vi -
duum ta nul má nyo zá sá val és a bio grá fia sze re pé vel kap cso lat ban je len t#s ha son ló sá gok fe dez -
he t#k fel a 19. szá zad vé gé nek élet fi lo zó fi ai el gon do lá sai és a ké s#b bi pszi cho a na lí zis közt.
Wilhelm Dilthey, a mo dern hermeneutika aty ja 1883-as Be ve ze tés a szel lem tu do mány ok ba cí -
m" írá sá ban hang sú lyoz ta az egész em ber egye di sé gé re irá nyu ló vizs gá la tok szük sé ges sé gét,
amely nek leg f#bb esz kö ze a bio grá fia. „A bio grá fia fon tos se géd esz köz egy iga zi re ál pszi cho -
ló gia to váb bi fej l# dé se számára… Az élet rajz író va ló sá gos el já rá sát az ant ro po ló gia és a pszi -
cho ló gia tu do má nyá nak ar ra a prob lé má ra va ló al kal ma zá sa ként je löl het jük meg, hogy egy élet -
egy sé get, fej l# dé sét és sor sát ele ven né és ért he t# vé te gye” (Dilthey, 1974, 121). Dilthey
ta nít vá nyán, Sprangeren ke resz tül nagy ha tás sal volt Allport szem lé le té re, aki 1923-ban ná la
vé gez te poszt dok to ri ta nul má nya it (Barenbaum és Winter, 2003). A má sik fon tos kap cso ló dá -
si pont Nietz sche sze mé lye. Fre ud kre a ti vi tás sal és a m" vész lé lek ta ná val kap cso la tos né ze -
tei – ame lyek nek a meg for má ló dá sa inherens kap cso lat ban áll a pszichobiográfia lét re jöt té -
vel – szá mos pon ton rej té lyes át fe dést mu tat nak Friedrich Nietz sche fel fo gá sá val (K#váry,
2011). Nietz sche a m" vé szi sze mé lyi ség (pon to sab ban a rá le hen ger l# és am bi va lens ha tást
gya kor ló Richard Wag ner) és az al ko tá si fo lya mat pszi cho ló gi á já nak ma gya rá za ta so rán a pszi -
cho a na lí zis sel meg egye z# fo gal ma kat (hip nó zis, ne u ró zis, hisz té ria, ösz tön, szub li má ció)
hasz nált Fre ud fel lé pé sét mint egy 15 év vel meg el# z# en (Nietz sche, 1994). A nyil ván va ló Fre -
ud–Nietz sche kap cso lat ere de tét lé nye gé ben a mai na pig nem si ke rült meg nyug ta tó an tisz táz -
ni (Bókay, 1995; Lohmann, 2008). Idé zett ta nul má nyom ban ar ra igye kez tem rá mu tat ni, hogy
a né ze tek ha son ló sá ga kap cso lat ban áll hat az zal, hogy mind a ket ten az apát és az énideált kép -
vi se l# ide a li zált Má sik kal (Wag ner, Le o nar do) va ló em pá ti ás azo no su lás ra (vagy in du lat át té tel -
re?) épü l# pszi cho ló gi ai (pszichobiográfiai) vizs gá ló dá sok és az eh hez kap cso ló dó „ön ana lí zis”
nyo mán ala kí tot ták ki nem csak kreativitásfelfogásukat, de a ko ráb bi szub jek tum el mé le te ket meg -
ha la dó és a hu sza dik szá za di gon dol ko dást lé nye ge sen be fo lyá so ló hermeneutikai rend sze re -
i ket is. Elem zé sem a kor társ el kép ze lé sek kö zül az egy re na gyobb je len t# sé g" „multiple case”
pszichobiográfia- (Isaacson, 2005) né z# pont ját al kal maz za, és egyút tal ar ra is igyek szik rá -
mu tat ni, hogy a sze mé lyi ség pszi cho ló gia nagy fel is me ré sei leg több ször idiografikus,
hermeneutikai és élet tör té ne ti meg kö ze lí té sek, eset ta nul má nyok nyo mán szü let tek, amely nek
so rán a má sik sze mély és az én meg is me ré se el vá laszt ha tat la nul össze fo nó dik egy más sal. 
Ez egyéb ként nem csak a pszi cho a na lí zis re jel lem z#, hi szen Murray, Erikson, Maslow és má -
sok is ha son ló kép pen ala kí tot ták ki alap ve t# el kép ze lé se i ket a sze mé lyi ség m" kö dé sé r#l
(Runyan, 2005).
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A PSZICHOBIOGRÁFIA MINT M$ FAJ MEG SZÜ LE TÉ SE
– FRE UD LE O NAR DO-TA NUL MÁ NYA

A Bé csi Pszichoanalitikusok Tár sa sá gá nak ta lál ko zó in ké szült jegy z# köny vek sze rint Fre ud
alap ve t# en úgy vél te, hogy a patográfia kép te len bár mi újat ki mu tat ni a vizs gált sze mél  lyel
(leg több ször m" vés  szel) kap cso lat ban (Mack, 1971). Az # ér dek l# dé se sok kal in kább ar ra irá -
nyult – mint ar ra már a há rom év vel a Le o nar do-ta nul mány el#tt szü le tett Gradiva-elemzés
(2001) utol só fe je ze té ben is utalt –, hogy meg tud ja, hon nan ered a köl t#i anyag és a m" vész
spon tán is me re te a lé lek mély sé ge i r#l, amit a pszi cho ló gus csak oly nagy fá rad ság gal ké pes
fel szín re hoz ni. A Le o nar do-es  szé nem az egyet len, és nem is az utol só er re irá nyu ló pró bál -
ko zá sa volt Fre ud nak; évek kel ké s#bb Goet hé r#l (1917), majd Dosz to jevsz kij r#l (1998) is kö -
zölt pszi cho ana li ti kus elem zé se ket, ám ezek sem je len t# sé gük ben, sem ha tá suk ban nem köze -
lí tik meg a Le o nar do da Vin ci egy gyer mek ko ri em lé két.

A m" faj te rem t# ta nul mányt a meg je le né sé t#l kezd ve nap ja in kig szá mos ko moly bí rá lat
ér te. Az elem zés nagy ré sze az úgy ne ve zett „ke se ly" fan tá zi á ra” épül, ame lyet Fre ud Le o nardo
egyik nap ló rész le te nyo mán bon tott ki. A be jegy zés, mely sze rint cse cse m# ko rá ban ál lí tó lag
böl cs# je szé lé re te le pe dett egy ke se ly", és far ká val meg bö köd te a szá ját, az egyet len rész a m" -
vész nap ló já ban, ahol gyer mek ko rá ról be szél. Fre ud ana li ti ku si ta pasz ta la tai és az egyip to mi
ke se ly" mi to ló gi á ra vo nat ko zó is me re tei nyo mán egy rend kí vül iz gal mas és ko he rens narratí -
vu mot dol go zott ki Le o nar do pszichoszexuális fej l# dé sé r#l, ami sze rin te ki mu tat ha tó ha tást gya -
ko rolt a re ne szánsz mes ter éle té nek ala ku lá sá ra, a m" vé szet hez és a tu do mány hoz va ló vi szo -
nyá ra. Azon ban már Fre ud éle té ben ki de rült, hogy az ál ta la for rás ként hasz nált Merezskovszkij
ros  szul for dí tot ta az olasz nibio szót, amely va ló já ban nem ke se ly"t, ha nem ká nyát je lent. 
A fél re for dí tás je len t# sé gé nek túl ér té ke lé se a m" egé szé nek meg íté lé sé ben azon ban hi ba for -
rá sa le het, hi szen „a fan tá zia pszi cho ló gi ai je len t# sé gé nek szempontjából… vé gül is lé nyeg -
te len, hogy mi lyen ma dár volt az, amely Le o nar dót böl cs# jé ben meg lá to gat ta” – ír ja szer kesz -
t#i be ve ze té sé ben Er#s Fe renc, hoz zá té ve, hogy „egyéb ként egy 1919-ben be tol dott jegy zet ben
(31. sz. jegy zet) ma ga Fre ud is ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy a nagy ma dár nak nem kel lett
fel tét le nül ke se ly! nek len ni” (Er#s, 2001, 117). A pszichobiográfiai ér tel me zés nek egyet len,
„single cue”-ra tör té n# fel épí té sét a kor társ meg kö ze lí té sek alap ve t# hi ba ként tart ják szá mon,
akár csak a pszi cho pa to ló gi á ra épü l# ér ve lést (amely be Fre ud óva tos sá ga el le né re ma ga is be -
le csú szott), és a gyer mek ko ri lel ki tör té né sek meg fe le l# men  nyi sé g" adat hí ján tör té n# re konst -
ruk ci ó ját is (Schultz, 2005a). Meyer Schapiro (1956) ar ra mu ta tott rá, hogy Fre ud va ló szí n" -
leg in do ko lat la nul tu laj do ní tott lé lek ta ni je len t# sé get a Szent An na har mad ma gá val cí m"
fest mény kom po zí ci ó já nak. Fre ud sze rint ez a szo kat lan el ren de zés (Sz"z Má ria Szent An na
ölé b#l daj kál ja a gyer mek Jé zust) azt az élet raj zi tényt és lé lek ta ni szi tu á ci ót tük rö zi, mi sze rint
Le o nar dó nak két any ja volt, ugyan is pár évig édes any ja ne vel te, majd ap já hoz ke rül ve an nak
fe le sé ge lett a má so dik any ja. Schapiro sze rint ez az áb rá zo lá si mód ko ránt sem volt olyan rit -
ka a kor ban, mint azt Fre ud fel té te lez te, ezért a lé lek ta ni ere det re uta ló ma gya rá zat nem t" nik
helyt ál ló nak. Schuster (2005) a m" vé szet pszi cho ló gi ai elem zé sek kel kap cso lat ban ál ta lá nos ér -
vé ny" nek tart ja, hogy egy adott kor m" fa ji áb rá zo lá si kon ven ci ó i nak ki me rí t# is me re te nél kül
nem sze ren csés mes  sze me n# lé lek ta ni kö vet kez te té se ket le von ni a m" vek alap ján.
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A kri ti kák egyik leg mar kán sabb cso port ját azok az ál lí tá sok kép vi se lik, ame lyek sze rint
Fre ud az elem zés so rán olyan mér ték ben azo no sult a m" vés  szel, hogy a ta nul mányt lé nye gé -
ben az Álom fej tés meg szü le té sé hez ve ze t# ön ana lí zis foly ta tá sá nak kel le ne te kin te ni. Er re már
Fre ud élet rajz író ja, Ernest Jo nes is utalt (idé zi Wittkower és Wittkower, 1999). Alan C. Elms
(1994, 2005), a kor társ pszichobiográfia egyik ve ze t# sze mé lyi sé ge sze rint en nek az azo no -
su lás nak a hát te ré ben rész ben Fre ud nak a sa ját any já val kap cso la tos am bi va len ci á ját kell sej -
te nünk, aki ra jon gó ero ti kus sze re te té vel ugyan úgy fi xál ta fi át és meg ra bol ta an nak fér fi as sá -
gát, aho gyan azt Fre ud Le o nar do any já ról fel té te lez te ér tel me zé sé ben. Elms má sik el gon do lá sa
még me ré szebb hi po té zi se ket tar tal maz. Az élet rajz ok alap ján köz tu dott, hogy Fre ud fe le sé -
ge, Martha na gyon kön  nyen te her be esett, ami nek nyo mán sú lyos egész ség ügyi komp li ká ciók
lép tek fel ná la (a b# sé ges gyer mek ál dás okoz ta eg zisz ten ci á lis ne héz sé gek r#l nem is be szél ve).
A ko ra be li fo gam zás gát lá si mód sze rek kez det le ge sek és drasz ti ku sak vol tak, ezért a Fre ud há -
zas pár jobb hí ján a sze xu á lis érint ke zés fel füg gesz té se mel lett dön tött, ami nek kö vet kez té ben
Fre ud asz ké ti kus élet mód ra ren dez ke dett be (er re Angus McLaren is utal, lásd 2002). Elms 
a Martha hú gá val, Minnával foly ta tott ál lí tó la gos vi szon  nyal kap cso la tos plety ká kat – ame lyek
fel te he t# en Jungtól ered tek – ha tá ro zot tan cá fol ja, és vé le mé nye sze rint Fre ud a szá zad el s#
év ti ze dé re tény le ge sen ön meg tar tóz ta tó vá vált (Fre ud és Minna Bernays kap cso la tá ról lásd
Rudnytsky, 2011). A rö vid id# alatt be fe je zett Le o nar do-elem zés meg írá sá ra irá nyu ló sür ge -
t#, er#s bel s# ösz tön zést Elms sze rint a homoerotikus li bi dó el# tér be ke rü lé se (lásd a Wilhelm
Fliess-, Jung- és Ferenczi-barátságokat: Jo nes, 1983; Lohmann, 2008) és an nak szub li má ció
for má já ban tör té n# el in té zé si le he t# sé ge ad ta. Ez utób bi fo lya mat szá má ra a Fre ud sze rint ha -
son ló konf lik tu sok kal küz d# Le o nar do alak já val va ló el mé lyült fog lal ko zás ide á lis te rep pé vál -
toz ha tott. Elms úgy vé li, hogy az a ki fe je zés, amit egy Jungnak 1910-ben írt le vél ben Fre ud
hasz nál az absz ti nen cia évei után id# sza ko san új ra fel lob ba nó ösz tön kész te té se i nek le írá sá ra
– „eroticizmusom in di án nya ra” –, va ló já ban er re, és nem a tény le ges sze xu á lis te vé keny ség
új ra é le dé sé re vo nat ko zik (Elms, 1994, 46).

A Le o nar dó val va ló azo no su lás ban Blum (2001) sok kal in kább a szelf fel épí té sé nek le -
he t# sé gét lát ja, ami le he t# vé tet te Fre ud szá má ra, hogy egyút tal b# vít se a pszi cho ana li ti kus
mód szer hasz ná la ti le he t# sé ge it. A Le o nar do-ta nul mány ban – amely nek egyik leg na gyobb
erénye Vikár György sze rint az, hogy „szo kat lan vi lá gos ság gal mu tat ja be a pszi cho ana li ti kus
mód szert” (Vikár, 1982, 325) – a pszi cho a na lí zis meg te rem t# je a gyer me ki pszichoszexuális
fej l# dés r#l fel vá zolt nagy ív" el kép ze lé sé nek szin te va la men  nyi kon cep ci ó ját fel vo nul tat ja.
Elem zé se az ösz tön el mé le ti meg fon to lá sok mel lett (az orá lis fan tá zi ák és az ödipális sze xu á -
lis kí ván csi ság szub li má ci ó ja) már jö v# be mu ta tó el kép ze lé sek csí rá it is ma gá ban fog lal ja.
Blum úgy vé li, hogy a meg fe le l# en ki dol go zott mód szer ta ni és el mé le ti hát tér ak ko ri hi á nyá -
nak is me re te nyo mán egy ér tel m", hogy a Fre ud írá sá ban meg fo gal ma zott gon do la tok út tö r#
je len t# sé ge el hal vá nyít ja az ál ta la el kö ve tett na iv hi bák kö vet kez mé nye it. Amel lett, hogy (1)
a ta nul mányt a Le o nar do-té má ban szá mos m" vé szet tör té nész is meg ke rül he tet len nek tart ja,
(2) ezt az es  szét te kint jük a m" vé szi kre a ti vi tás pszi cho ana li ti kus meg ér té sé re irá nyu ló el s#
ko moly kí sér let nek és min den ké s#b bi, ha son ló pró bál ko zás el#z mé nyek nél kü li #s min tá já nak.
Ezen felül a mun ká ban olyan pszi cho ana li ti kus té mák és fo gal mak ke rül nek be ve ze tés re, ame lyek
a ké s#b bi év ti ze dek ben a pszi cho a na lí zis fej l# dé sé ben meg ha tá ro zó je len t# sé g" vé vál tak. 
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Itt nem csak a (3) ho mo sze xu a li tás egy for má já nak a patogenezisére vo nat ko zó hi po té zi sek re
kell gon dol ni, ha nem (4) a narcizmus kon cep ci ó já ra, il let ve ar ra a fel is me rés re, hogy (5) a preödi -
pális fej l# dé si fá zis nak, az anya-gye rek kap cso lat nak óri á si be fo lyá sa van az egyé ni sors ala -
ku lá sá ra. Fre ud sze rint Le o nar dó nak si ke rült a Mona Lisa mo so lyá ban meg ra gad ni a n#b#l ere -
d# „ha tár ta lan gyen géd ség ígé ret” és a „bal jós la tú fe nye ge tés” egy ide j" je len lét ét (Fre ud, 1982,
305). Ez a ket t#s ség, vé li Fre ud, az anya-imá gó ból ered, és on nan ve tül rá a fest mény mo dell -
jé re. Az anya rep re zen tá ció ilyen jel le g" am bi va lens le kép z# dé se olyan ké s#b bi tárgy kap cso -
lat-el mé le ti fej l# dés mo del lek ben vált alap kon cep ci ó vá, mint ami lyen Melanie Kleiné vagy
Edith Jacobsoné (Fó nagy és Target, 2005; Mitchell és Black, 2000).

Fre ud sür ge tett sé gét azon ban más szem pont ok is ve zé rel het ték. Ér de kes pri o ri tá si kér dé -
se ket vet fel az a tény, hogy a homoszexualitásnak az es  szé ben elem zett vál to za tá val kap cso -
lat ban Fre ud a ta nul mány 43. láb jegy zet ében utal Isidor Sadgernek, a ko rai pszi cho a na lí zis
egyik fon tos alak já nak a ku ta tá sa i ra. Sadger ho mo sze xu á li sok ana lí zi se nyo mán hang sú lyoz -
ta az anya ko rai ha tá sá nak a sze re pét a be ál lí tó dás ki ala ku lá sá ban, emel lett azon ban – Paul
Nacke nyo mán – # hasz nál ta az ana li ti ku sok kö zül el# ször a „narcizmus” ki fe je zést. Sadgernek
nagy sze re pe volt a pszichobiográfiai mód szer ki ala ku lá sá ban is. A Le o nar do-ta nul mány évé -
ben, 1910-ben meg je len te tett egy pszi cho ana li ti kus bio grá fi át Heinrich von Kleistr#l, s#t már
két év vel ko ráb ban, 1908-ban is írt egyet Conrad Ferdinand Meyerr#l (Mijolla szerk., 2005).
El kép zel he t#, hogy Fre ud sa ját m" vé szet pszi cho ló gi ai írá sa meg je len te té sé vel kap cso la tos si -
et sé ge va ló já ban a bé csi mes ter szá má ra ki tün te tett je len t# sé g" el s#bb sé gi kér dé sek kel áll ösz -
 sze füg gés ben.

A KLAS  SZI KUS PSZICHOBIOGRÁFIA VI RÁG ZÁ SA ÉS HA NYAT LÁ SA

Fre ud út tö r# ku ta tá sa it kö ve t# en a mód szert az ana li ti ku sok egy re szé le sebb kör ben kezd ték
al kal maz ni m" vé sze ti al ko tá sok és a m" vé szek sze mé lyi sé gé nek elem zé sé re. 1912-t#l Otto
Rank és Hanns Sachs szer kesz té sé ben meg je lent az Imago cí m" fo lyó irat, „ki zá ró lag a pszi -
cho a na lí zis nek a szel le mi al kal ma zá sa szá má ra” (Fre ud, 1990, 130). A fo lyó irat adott te ret
azok nak a pszi cho ana li ti kus mun kák nak, ame lyek a ve le ha tá ros szel lem tu do má nyi ágak kal
(ant ro po ló gia, fi lo zó fia, iro da lom, te o ló gia, nyel vé szet) va ló át fe dé se ket és a le het sé ges kap -
cso ló dá si pon to kat vizs gál ta. Az Imago 1937-ig lé te zett, és a m" vé sze ti té mák kal fog lal ko zó
írá sok leg fon to sabb kér dé sei Schönau (1998) sze rint (1) a m" vész és a ne u ro ti kus ro kon sá gá -
nak ki mu ta tá sa; (2) az élet rajz és a m" vek ös  sze füg gé se i nek tag la lá sa; va la mint (3) a patográfia
és a pszichobiográfia mód sze ré nek legitimizálása volt. 

A ko rai pszichoanalitikusok kö zül szá mo san ír tak pszichobiográfiai elem zé se ket, pél dá -
ul a már em lí tett Isidor Sadger, de szü let tek írá sok Shakes peare -r#l és a Ham let r#l (Jo nes),
Wag ner r#l (M. Graf), IV. Amenhotepr#l (Karl Abraham) és Lu ther r#l (P. Smith). A ki bon ta -
ko zó ban le v# mód szer r#l a tí zes évek ben szá mos át te kin t# ta nul mány szü le tett, pél dá ul
Dooley Psychoanalytic study of genius cí m" 1916-os ta nul má nya (Runyan, 2005). A pszicho -
bio gráfia fel len dü lé se nagy el len ál lást vál tott ki a m" vé sze tet ked ve l#k kö ré ben, mi vel a szer z#k
– el s# sor ban az iro dal mat – „úgy ke zel ték, mint va la mi fé le kön  nyen hoz zá fér he t# mú ze u mot,
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amely nek ki ál lí tá si tár gya it új hi po té zi sek bi zo nyí tá sá ra hasz nál ták” (Schönau, 1998, 32). Ezek
a hi po té zi sek leg in kább pszi cho pa to ló gi ai jel le g" ek vol tak. A pszi cho a na lí zis ko rai sze mé lyi -
ség kon cep ci ó i ban és m" vé szet szem lé le té ben a patográfiai elem meg ha tá ro zó té nye z# nek
szá mí tott, így nem vé let len, hogy a pszichobiográfiai vizs gá la tok klas  szi kus kor sza ká ban, 
a 20. szá zad el s# fe lé ben a patográfiai té nye z#k az elem zé sek lé nye ges ré szét al kot ták. Az egyik
leg is mer tebb ilyen jel le g" mun ka Marie Bo na par te her ceg n# 1933-as, Edgar Allan Poe-ról írt
700 ol da las, mo nu men tá lis mun ká ja volt, amely ben az ana li ti kus n# töb bek közt az ame ri kai
író-köl t# fel té te le zett nekrofíliája alap ján vont le kö vet kez te té se ket. „Edgar Allan Poe pszi cho -
pa ta volt, nem per verz. Ha bár a hos  szan tar tó gyer mek ko ri tra u mák nekrofíliát ered mé nyez -
tek ná la, ez fé lig el foj tott, fé lig szub li mált nekrofília volt. Eb ben a té nye z# ben ta lál juk a kul -
csot pszichoneurózisához, ka rak te ré hez, éle té hez és mun kás sá gá hoz” – ír ta Bo na par te (idé zi
Warner, 1991, 454). Bo na par te her ceg n# köny vé vel egy id# ben szü le tett meg az el s# ha zai pró -
bál ko zás: Szil ágyi Gé za köl t#, „a ma gyar Baude laire”, aki Ferenczihez járt ki kép z# ana lí zis be,
a Ferenczi ha lá la kor meg je lent Lé lek elem zé si ta nul má nyok ban pub li kál ta Vaj da Já nos pok la
cí m" pszichobiográfiai ta nul má nyát (Szil ágyi, 1993).

A pszichobiográfia e for má ját szá mos bí rá lat és kri ti ka ér te, nem csak a patomorfizálás, ha -
nem a meg bíz ha tat lan adat ke ze lés és a dog ma ti kus ér tel me zé sek mi att is. Az ame ri kai ana li ti -
kus, Edmund Bergler ne ve va ló szí n" leg azért lett is mer tebb szé le sebb kör ben, mert olyan je len -
t#s ko ra be li iro da lom kri ti ku sok ref lek tál tak el ret ten ve mun kás sá gá ra, mint Lionel Trilling
(1979) vagy Malcolm Cowley (1976). Bergler elem zé se i ben az írói kre a tív te vé keny sé get az orá -
lis fixációra és pszi chi kus ma zo chiz mus ra épü l# ne u ró zis ként ír ta le, amely az al ko ho liz mus hoz
és a homoszexualitáshoz ha son lít, és gyak ran együtt is jár azok kal (Bergler, 1947). Az 1950-es
évek ben a pszi cho a na lí zi sen be lül is meg je len tek olyan mar káns tö rek vé sek, ame lyek meg pró -
bál ták tisz táz ni a pszichobiográfia le he t# sé ge it és tu do má nyos stá tu szát. A pszi cho ana li ti kus m" -
vé szet pszi cho ló gia ki emel ke d# alak ja, Ernst Kris 1952-es Psychoanalytic explorations in art
(2000) cí m" klas  szi ku sá nak The ima ge of the artist cí m" fe je ze té ben ki mu tat ta, hogy a re ne szánsz
kor tól kezd ve az élet raj zi szer z#k min dig ak kor tet tek uta lást a m" vész gyer mek kor ára, ami kor
sze mé lyi sé gé nek spe ci á lis és ki vé te les ter mé sze tét igye kez tek de monst rál ni. Kris Giotto és
Dan te ko ra be li élet raj za i nak pél dá ján ke resz tül mu tat ja be, ho gyan vált ez a for mu la nép sze r" vé
és szé les kör ben el ter jedt té, és hang sú lyoz za, hogy az er re va ló írói és ol va sói fo gé kony ság pszi -
cho ló gi a i lag a fre u di „csa lád re gén  nyel” (Fre ud, 2003) és a ranki „h#s szü le té sé nek mí to szá val”
(Rank, 1914) kap cso la tos fan tá zi ák ból szár maz tat ha tó. Eh hez tár sul még „a gyer mek ké pes sé -
ge i nek a túl ér té ke lé sé re irá nyu ló ál ta lá nos kész ség”, hogy azo kat „kü lön le ges nek és egye dül ál -
ló nak is mer jük el”, amely „at ti t"d nyil ván va ló mó don kap cso ló dik ah hoz, hogy igyek szünk jö -
v# re vo nat ko zó jós lá so kat ten ni a gyer mek vi sel ke dé si meg nyil vá nu lá sai alapján… A nár ciz mus
b" vö le té ben élünk” (Kris, 2000, 72). Ezek a lé lek ta ni té nye z#k a te het ség fel fe de zé sé nek le gen -
dá ját is be fo lyá sol ják, il let ve azt is, aho gyan a kü lön bö z# for rá sok ból nyer he t# ada to kat fel dol -
goz zuk. Kris sze rint a m" vész mi to ló gi á ja a kü lön fé le pszi cho ló gi ai, tár sa dal mi és tör té ne ti té -
nye z#k egy más ra ha tá sá nak kö vet kez té ben ala kult ki, amely nagy ban be fo lyá sol ta a m" vé szek
élet rajz írá sá nak ha gyo má nya it, így a pszi cho ló gi ai szem pon tú bio grá fi át is.

Né hány év múl va David Beres igye ke zett tisz táz ni a pszichobiográfia hely ze tét The
contribution of psychoanalysis to the biography of the artist – commentary on methodology
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(A pszi cho a na lí zis hoz zá já ru lá sa a m! vész élet raj zá hoz – kom men tár a mód szer r"l) cí m" cik -
ké ben (Beres, 1959). Beres sze rint az ana li ti kus nak ha tá rok kö zé kell szo rí ta ni az ér dek l# dé -
sét, és ügyel nie kell ar ra, hogy elem zé sei so rán #riz ked jen a tár gyá val va ló azo no su lás tól, mi -
ként at tól is, hogy eset le ges tu dat ta lan, hosztilis ér zé se it he lyez ze át rá. A kli ni kai ta pasz ta lat
fel hasz nál ha tó az élet tör té net ada ta i nak új ra ér tel me zé se kor, ám egy részt a tény nek el fo ga dott
adat ról ki de rül het, hogy csu pán mí tosz, más részt az ér tel me zés pla u zi bi li tá sát nem sza bad ösz -
 sze ke ver ni a bi zo nyos ság gal. Az al ko tá sok ban ki mu tat ha tó sa já tos sá gok ös  sze füg gé sei a fel -
té te le zett gyer mek ko ri ese mé nyek kel ko ránt sem ma guk tól ér te t# d#k; Beres pél da képp az angol
ana li ti kus n#, El la Sharpe Shakes peare sze mé lyi sé gé vel és ko rai él mé nye i vel kap cso la tos
spe ku lá ci ó i ra utal, amit Sharpe az író al ko tá sai és az éle té r#l hoz zá fér he t# ada tok alap ján re -
konst ru ált. Ugyan csak prob le ma ti kus le het, ha a pszi cho ana li ti kus tu dást nem ana li ti ku sok pró -
bál ják hasz no sí ta ni m" vé sze ti kér dé sek meg vá la szo lá sá ban. Ilyen ese tek ben ti pi kus hi ba
lehet a túl zott ál ta lá no sí tá sok fel hasz ná lá sa, pél dá ul hogy egy vers preödipális vagy ödipális
konf lik tu so kat fe jez ki, ami túl so kat nem tesz hoz zá a meg ér tés hez, vagy an nak a meg ál la -
pí tá sa, hogy a m" vész ne u ro ti kus vagy pszi cho ti kus prob lé mák tól szen ve dett. A la i ku sok mély -
lé lek ta ni ele me zé sei, mond ja Beres, sok eset ben meg ma rad tak a pszi cho a na lí zis m" vé szet fel -
fo gá sá nak azon a ko rai szint jén, ami kor az ana li ti ku sok az álom fej tés min tá já ra a tu dat ta lan
konf lik tu sok je len lét ét igye kez tek ki ol vas ni a m" vek „manifeszt” tar tal má ból.

An nak el le né re, hogy a Kris és Beres tol lá ból meg je le n# bel s# kri ti kák fel hív ták a fi gyel -
met a mód szer ta ni tisz tá zás és a patomorfizáló szem lé let t#l va ló el tá vo lo dás fon tos sá gá ra, 
a klas  szi kus pszichobiográfia a szá zad kö ze pé re el vesz tet te nép sze r" ség ének és hi te lé nek je len -
t#s ré szét. A nomotetikus meg kö ze lí té s" sze mé lyi ség ku ta tás öt ve nes évek t#l kez d# d# di a dal -
út já nak a nyo mán a di na mi kus ki in du lá sú élet tör té net-elem zés – le szá mít va Erikson mun ká -
it (1968, 1991) és az an nak nyo mán ki bon ta ko zó „pszichohistóriai” irány za tot (Bo tond, 1991)
– né hány év ti zed re mar gi na li zá ló dott tu do má nyos mód szer ré vált. 

AZ IDIOGRAFIKUS SZE MÉ LYI SÉG KU TA TÁS 20. SZÁ ZA DI HA GYO MÁ NYAI

Ami kor a 20. szá zad utol só év ti ze de i ben új er# re ka pott a pszichobiográfiai meg kö ze lí tés, az
el mé le ti és mód szer ta ni ala pok új ra de fi ni á lá sa kor egy részt fon tos nak t"nt a tra di ci o ná lis
pszi cho ana li ti kus bio grá fi á hoz va ló vi szony tisz tá zá sa (mi az, ami meg tart ha tó, mi az, amit kor -
ri gál ni kell), más részt an nak az át gon do lá sa, hogy a pszi cho a na lí zis mel lett mi lyen más te ó -
ri ák és el já rá sok kap hat nak he lyet a mo dern, ma gát ki mon dot tan ek lek ti kus ként de fi ni á ló
pszichobiográfia esz köz tá rá ban. Ez utób bi ese té ben el s# sor ban azon szer z#k mun kás sá ga jö -
he tett szó ba, akik (1) a sze mé lyi ség idiografikus meg kö ze lí té sét al kal maz ták mun kás sá guk során;
(2) jel lem z# volt rá juk egy faj ta nyi tott, integratív szem lé let, ami mo dell je i ket ru gal mas sá tet -
te és (3) ki fe je zett el kép ze lé se ik vol tak a sze mé lyi ség ku ta tás mód szer ta ná val kap cso lat ban.
Runyan (1997, 2005) úgy vé li, hogy ezek a kon cep ci ók a Cronbach ál tal de fi ni ált két fé le tu do -
má nyos pszi cho ló gi ai meg kö ze lí tés (kor re lá ci ós és kí sér le ti) mel lett egy har ma dik cso por tot al -
kot nak, ame lyet # „történeti-interpretatív pszi cho ló gi á nak” ne vez. „A nar ra tív mód sze re ket
alkal ma zó történeti-interpretatív pszi cho ló gi át – ír ja Runyan – a kli ni kai eset ta nul má nyok ban,
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a pszichobiográfiában és az élet tör té ne tek ta nul má nyo zá sá ban hasz nál ják meg ha tá ro zott szo -
ci á lis, kul tu rá lis és tör té ne ti kon tex tus ban” (2005, 21). A kö vet ke z#k ben rö vi den utal nék azok -
nak az ame ri kai sze mé lyi ség pszi cho ló gu sok nak a mun kás sá gá ra, akik a 20. szá zad ban hoz -
zá já rul tak az idiografikus sze mé lyi ség ku ta tás és az élet tör té net-elem zés fej l# dé sé hez.

(a) Gor don W. Allport, aki 1930 és 1967 közt a Har vard Egye tem egyik ve ze t# sze mé lyi ség -
ku ta tó ja volt, en cik lo pé di kus mun ká já ban, A sze mé lyi ség ala ku lá sá ban (1980) 11 cso port ba
so rol ta azo kat a pszi cho ló gi ai esz kö zö ket, ame lyek a sze mé lyi ség vizs gá la tá ra al kal ma sak.
Ezen be lül a 3. cso port a „Sze mé lyes do ku men tu mok és eset ta nul má nyok” el ne ve zést kap ta,
ame lyek az élet tör té net-elem zé sek ben adat for rás ként hasz no sít ha tók. Ide tar toz nak az (a) ön élet -
rajz ok, (b) nap lók, (c) le ve lek, (d) nyílt kér d# ívek (nem a stan dar di zált tesz tek), (e) a szó beli
be szá mo lók, pél dá ul az in ter júk és (f) bi zo nyos iro dal mi al ko tá sok. Ezek az úgy ne ve zett els#
sze mé ly" do ku men tu mok, ame lyek mel lett hasz nál ha tunk még har ma dik sze mély t#l szár ma -
zó be szá mo ló kat is, pél dá ul (g) eset ta nul má nyo kat, (h) élet tör té ne te ket, (i) élet raj zo kat. Az els#
sze mé ly" do ku men tu mok ese té ben Allport több mint egy tu cat, az írás meg szü le té sé nél sze -
re pet ját szó le het sé ges mo tí vu mot em lít (vé de ke zés, iro dal mi igény, ka tar zis stb.), amit az elem -
z# nek fel tét le nül tisz táz nia kell. Az, hogy a do ku men tum elem zés és az eset ta nul mány-írás során
a pszi cho ló gu sok nem min den eset ben lép nek túl a min den na pi lé lek ta ni gon dol ko dás szín -
vo na lán, még nem je len ti azt, hogy meg kel le ne kér d# je lez ni a mód szer tu do má nyos al kal maz -
ha tó sá gát és hasz nát. Allport sze rint iga zá ból ez az egyet len di men zió, amin ke resz tül az egyé -
ni ség fel tá rul ko zik: „ki ta gad hat ja, hogy ép pen az élet tör té net az, ami r#l be szé lünk, ha az
em be ri sze mé lyi ség szó ba ke rül?” (i. m., 428–429).

(b) Nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy a 20. szá za di ame ri kai idiografikus sze mé lyi ség ku ta tás nagy -
részt a Thematic Apperception Tes tet meg al ko tó Hen ry Murray „kö pö nye gé b#l” bújt el#.
Murray ere de ti leg bi o ló gus volt, de har min cas évei ele jén, 1926 kö rül egyi de j" leg há rom olyan
ta lál ko zás tör tént az éle té ben, ami nek kö vet kez té ben az USA egyik leg na gyobb sze mé lyi ség pszi -
cho ló gu sá vá érett. Be le sze re tett Christiana Morganbe (aki Rosenzweig sze rint gya kor la ti lag a TAT-
teszt ér tel mi szer z# je volt, lásd Duncan, 2002a), ez zel ös  sze füg gés ben meg is mer ke dett a jungi
pszi cho ló gi á val és ké s#bb ma gá val Junggal is. Eu ró pá ba utaz va Murray ha jón át szel te az At lanti-
óce ánt, rá ta lált a Moby Dick író já ra, Herman Melville-re. A ró la írt pszichobiográfia Murray
el s# pszi cho ló gi ai té má jú mun ká ja lett, és a kér dés egész éle tén át fog lal koz tat ta (Elms,
1994; Taylor, 2009). Bár so sem fe jez te be Melville bio grá fi á ját, a té má ban meg je lent négy köz -
le mé nye Barresi és Juckes sze rint „fel te he t# en a leg si ke re sebb kí sér let, amit pszi cho ló gus tett
an nak ér de ké ben, hogy be ha tol jon egy iro dal mi gé ni usz kre a tív el mé jé be” (1997, 705).
Murray perszonológiaként el hí re sült el kép ze lé se it nagy sza bá sú mun ká já ban, az 1938-as
Exlporations in personality-ben (2008) mu tat ta be a nagy kö zön ség nek; a könyv mód szer ta ni
ré szé ben olyan ne ves pszi cho ló gu sok m" köd tek köz re társ szer z# ként, mint az effektancia-
kompetencia mo tí vum ki dol go zó ja ként is mert Robert White, a Picture Frustration Tes tet (PFT)
ki dol go zó Sa ul Rosenzweig, vagy a ma gát ak ko ri ban még Erik Homburgerként azo no sí tó Erik
H. Erikson. Murray ezt kö ve t# en év ti ze de ken át a Har vard ve ze t# sze mé lyi ség pszi cho ló gu sa
volt, ta nít vá nyai kö zé tar to zott mo ti vá ci ós sze mé lyi ség el mé le tét to vább fej lesz t# David Winter
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és David McClelland, a Berkeley-n meg ala pí tott, igen je len t#s IPAR (Institution of Personality
Assassment and Research) el s# igaz ga tó ja, Do nald MacKinnon, a mo dern af fek tus el mé let je -
les kép vi se l# je, Silvan Tomkins, a „nem kí vánt én” ku ta tá sá val fog lal ko zó Daniel Ogilvie, vagy
ko runk egyik ve ze t# nar ra tív sze mé lyi ség pszi cho ló gu sa, Dan P. McAdams. A perszonológia
a pszi cho a na lí zis mel lett a kor társ pszichobiográfia leg fon to sabb el mé le ti és mód szer ta ni alap -
ját je len ti.

(c) A Murray kö re i b#l in dult Sa ul Rosenzweig har var di éve it kö ve t# en a Fre u dot egy kor ven -
dé gül lá tó worcesteri Clark Universityn dol goz ta ki a Picture Frustration Tes tet 1938 és 1943
közt. Ezt meg el# z# en, 1936-ban pa pír ra ve tett egy pro fe ti kus ta nul mányt Some imp li cit
common factors in diverse forms of psychotherapy cím mel, amely ben – a pszi cho te rá pia tör -
té ne té ben el# ször – rá mu ta tott ar ra, hogy a kü lön bö z# te rá pi ás mód sze rek ugyan azon prob lé -
mák ese té ben egy aránt ha té ko nyak le het nek. A ha tás je len t#s rész ben ugyan is nem a te rá pi ás
tech ni ká ból, ha nem az olyan kö zös té nye z#k b#l (common factors) fa kad, mint ami lyen pél -
dá ul a te ra pe u ta sze mé lyi sé ge (Duncan, 2002b). Rosenzweiget er# sen fog lal koz tat ta az iro -
da lom, a kre a ti vi tás és a tör té ne lem, va la mint a sze mé lyi ség egye di sa já tos sá ga i nak ta nul má -
nyo zá si le he t# sé gei. Az öt ve nes évek t#l kezd ve igye ke zett egy sé ges szem lé let be in teg rál ni
el kép ze lé se it, amit „idiodinamikának” (idiodynamics) ne ve zett el. Az egye di ség ta nul má nyo -
zá sá ban az élet tör té net re és az egyén di na mi kus fej l# dé sé re he lyez te a hang súlyt. Az idio dina -
mi kai meg kö ze lí tés – Duncan meg ha tá ro zá sa sze rint – „az élet tör té net di na mi ká já ra fó ku szál
a bio ge ne ti kus és kul tu rá lis kör nye ze ti ha tá sok köl csön ha tá sát ta nul má nyoz va az in di vi du á -
lis tör té né sek mát ri xá ban, és a kre a tív fo lya mat ra kon cent rál” (Duncan, 2002a, 36). Az idio -
di namikai szem lé let ki dol go zá sa után Rosenzweig szá mos pszichobiográfiai köny vet pub li -
kált, pél dá ul Fre ud ame ri kai út já ról, Hen ry és William Jamesr#l, Herman Melville-r#l,
Nathaniel Hawthorne-ról és Lewis Carrollról. 

(d) Erik H. Erikson pszi cho ana li ti kus te vé keny sé ge mel lett tag ja volt Murray le gen dás
Harvard-beli ku ta tó cso port já nak és dol go zott az IPAR kö te lé ké ben is (Ale xan der, 2005).
Erikson ku ta tá sai so rán ar ra fel is me rés re ju tott, hogy „a pszi cho ana li ti kus mód szer lé nye gét
te kint ve tör té nel mi mód szer” (Erikson, 2002, 19). En nek nyo mán út tö r# jel le g" kí sér let be kez -
dett: élet tör té ne ti elem zé se ken ke resz tül meg pró bál ta meg ra gad ni az egyé ni pszi chi kum és 
a tör té nel mi kö zeg köl csön ha tá sát. Erikson el# ször az 1950-ben meg je le n# Gyer mek kor és tár -
sa da lom ban (2002) mu tat ta be, hogy egy tör té nel mi (Hit ler) és egy iro dal mi alak (Gor kij) ifjú -
ko rá nak pszi cho ana li ti kus elem zé se nyo mán ho gyan le het ál ta lá nos ér vé ny" meg ál la pí tá so -
kig el jut ni egy adott kor és kö zeg men ta li tá sá ra vo nat ko zó an. Ez zel túl is lé pett a ha gyo má nyos
ér te lem ben vett pszichobiográfia ke re te in: az 1958-as A fi a tal Lu ther cí m" nagy ha tá sú köny -
vét (ma gya rul 1991) nem csak a pszichobiográfusok tart ják nagy becs ben (Ale xan der, 2005),
ha nem Nor man O. Brown 1959-es Life against death-ével együtt az úgy ne ve zett pszicho -
história egyik ala pí tó írá sa ként tart ják szá mon (Bo tond, 1991). Eb ben a m" vé ben Erikson arra
vál lal ko zott, hogy de monst rál ja, hogy „ho gyan vá lik az egyé ni »eset« fon tos, s#t tör té nel mi
ese mén  nyé” (Erikson, 1991, 18). Az eriksoni pszichohistória és a pszichobiográfia ku ta tá si te -
rü le te két ség te le nül át fe dés ben van egy más sal. A pszichohistória „a pszi cho ló gia (kü lö nö sen
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a pszi cho a na lí zis) al kal ma zá sa a múlt ra vo nat ko zó ku ta tá sok ban. Hol ré gen volt hí res em be -
re ket fek tet a kép ze let be li pszi cho ana li ti kus dí vá nyá ra, hol a csa lád és a gyer mek kor tör té ne -
ti va ri á ci ó it vizs gál ja […] hol pe dig a tö me gek, tár sa dal mi cso por tok di na mi ká ja mö göt ti pszi -
chés ru gó kat igyek szik meg ta lál ni” (Bo tond, 1991, 12). Ezen de fi ní ció – amely exp li ci te utal
pszichohistóriai meg kö ze lí té sek há rom vizs gált te rü le té re – a pszichobiográfiát a pszicho -
história rész te rü le te ként ke ze li. Ezt tá maszt ja alá Erikson fel fo gá sa is, hi szen mi e l#tt 1969-ben
meg je len tet te vol na má sik je len t#s pszichobiográfiáját (Gandhi’s truth. On the origins of militant
nonviolence), ku ta tá sa i nak mód szer ta nát egy év vel ko ráb ban On the nature of psychohistorical
evidence. In search of Gan dhi cí men pub li kál ta (1968). A kor tá ras pszi cho ana li ti kus de fi ní -
ci ók Eriksonnal szem ben in kább azt hang sú lyoz zák, hogy az át fe dé sek el le né re lé nye gi kü -
lönb sé gek van nak a pszichohistória és a pszichobiográfia közt. „A pszichobiográfia a pszicho -
história je len t#s esz kö ze a ve ze t# tör té nel mi sze mé lyek ta nul má nyo zá sá ban. Ám a ket t# nem
te kint he t# azo nos nak, mi vel a pszichohistória f# képp a cso port vi sel ke dés sel fog lal ko zik”
(Shiner, 2005, 1388). A mo dern pszichobiográfia egy ál ta lán nem ref lek tál a pszichohistóriára
(Schultz szerk., 2005), fel te he t# en azért, hogy a szél s# sé ges Lloyd De Mause-féle is ko la
(Botond, 1991) nyo mán meg le he t# sen sza lon kép te len né vált irány zat tól el ha tá ro lód jék.

1968-as cik ké ben Erikson azt igye ke zett tisz táz ni, hogy a pszi cho ana li ti kus és tör té ne ti ku -
ta tá sok met szés pont já ba he lyez he t# „pszi cho -his tó ri ai” vizs gá la tok nak mi lyen mód szer ta ni el ve -
ket kell kö vet nie. Amel lett, hogy a ku ta tó al kal maz za Fre ud alap ve t# fel fe de zé se it – el foj tás, ambi -
va len cia, gyer mek ko ri él mé nyek – a vizs gált sze mély szö ve ge i nek ol va sá sa kor (mi ként # is tet te
Lu ther írá sa i nak és Gan dhi ön élet raj zá nak elem zé se so rán), fi gye lem be kell ven nie, hogy az ön -
élet rajz szer z# je tu dat ta lan viszontáttételi re ak ci ó kat ala kít hat ki ta nul má nyo zó já ban. Erikson sze -
rint ezek alól még a leg ki vá lób ban kép zett tör té nész sem tud ja ki von ni ma gát, hiszen leg több ször
tud tán kí vü li mo ti vá ci ók ha tá sá ra emel ki, hagy fi gyel men kí vül, sze ret vagy gy" löl bi zo nyos dol -
go kat vizs gált sze mé lyé vel kap cso lat ban. Eb b#l a szem pont ból az ana li ti kus még el#ny ben is érez -
he ti ma gát, mi vel a ki kép z# ana lí zi se kö vet kez té ben töb bé-ke vés bé rá lá tá sa van e tor zí tó mo tí -
vu mok ra. A ku ta tó nak ezért nem csak azt kell tisz táz nia, hogy az ön val lo más ok író ja és an nak
kö zös sé ge éle té ben mi lyen funk ci ót töl te nek be a vizs gált fel jegy zé sek, ha nem azt is, hogy az #
sa ját éle te és kö zös sé ge szá má ra mi lyen je len tés sel bír nak azok (1. táb lá zat).

1. táb lá zat. Amit a pszichohistóriai (~pszichobiográfiai) elem zés so rán tisz táz ni kell (Erikson, 1968) 
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Erikson sze rint ezt a di ag ram ma ti kus for mu lát ma gá ban az elem zés ben is fel le het hasz -
nál ni, pél dá ul ak kor, ami kor tör té ne ti ana ló gi át ke re sünk a vizs gált sze mély éle te egy mo men -
tu má nak vagy egé szé nek az ér tel me zé se kor. Ilyen eset ben az ös  sze ha son lí tott sze mé lyek ak -
tu á lis és élet tör té ne ti hely ze tét, il let ve kör nye ze tük ak tu á lis és tör té ne ti ál la po tát kell ös  sze vet ni
egy más sal. Eb ben az elem zé si mód szer ben egyéb ként fel fe dez he t# a mai „multiple case”
pszichobiográfia (Isaacson, 2005) el# ké pe is. 

(e) Nap ja ink egyik ve ze t# ame ri kai sze mé lyi ség pszi cho ló gu sa, Dan McAdams a nar ra tív pszi -
cho ló gi át és a murray-i ha gyo má nyo kon nyug vó perszonológiát in teg rál ja az eriksoni iden ti -
tás ku ta tás sal. A nyolc va nas évek ben bon ta ko zott ki mun kás sá ga; szá mos, a té má ba vá gó köny -
ve je lent meg, pél dá ul a Power and intimacy: identity and the life story (1988) és az R. Ochberg gel
szer kesz tett Psychobiography and life narratives. McAdams sze rint sze mé lyi ség szá má ra a célt
és az egy sé get (iden ti tás) az élet tör té net b#l szár maz tat ha tó di na mi kus narratívák biz to sít ják.
Meg al ko tott egy pszichobiográfiai elem zés re ki vá ló an al kal maz ha tó, és em pi ri ku san le tesz -
telt struk tu rá lis mo dellt, amely sze rint az iden ti tást al ko tó élet tör té ne te ket négy el s#d le ges (nuk -
le á ris epi zó dok, imá gók, ide o ló gi ai hát tér, generativitási for ga tó könyv) és két má sod la gos 
(te ma ti kus vo na lak, nar ra tív komp le xi tás) vál to zó ha tá roz za meg, ame lyek köl csö nö sen befo -
lyá sol ják egy mást (McAdams, 1988). (Er re ké s#bb még vis  sza té rek.) McAdams emel lett foko -
zott er# fe szí té se ket tesz a sze mé lyi ség el mé le tek hi e rar chi kus mo dell alap ján tör té n# in teg rá -
ci ó já ra (McAdams és Pals, 2007), va la mint a mo dern pszichobiográfiai és sze mé lyi ség ku ta tá si
irány za tok egy más hoz kö ze lí té sét is szor gal maz za (McAdams, 2005).

(f) A mo dern pszichobiográfia meg szü le té se id# ben ös  sze kap cso ló dott az ame ri kai pszi cho -
a na lí zis nek a szelfpszichológia for má já ban tör té n# meg új ho dá sá val. Ezen áram la tok közt fon -
tos ös  sze kö t# ka pocs a Robert Stolorow – Ge or ge Atwood szer z# pá ros mun kás sá ga (Karterud
és Monsen eds., 1999). Stolorow Murray egyik leg je len t# sebb kö ve t# jé nél, a pszichobiográfia
tör té ne té ben is ki emel ke d# sze re pet ját szó Robert W. White-nál ír ta PhD-dolgozatát a Har var don,
majd az 1970-es évek ben a Rutgers Universityre ke rült. Itt dol go zott egy má sik ki vá ló
Murray-tanítvány, az af fek tus ku ta tó Silvan Tomkins as  szisz ten sé vel, Ge or ge Atwooddal.
Tomkins nagy ha tá sú af fek tus- és for ga tó könyv-el mé le tet fej lesz tett ki, amely ko moly sze re -
pet ját szott pszi cho ana li ti kus szelfpszichológia ösz tön tant le cse ré l# mo ti vá ci ós el gon do lá sa -
i ban (Karterud és Monsen eds., 1999), for ga tó könyv-mo dell je pe dig ál lan dó hi vat ko zá si
pont ja a kor társ pszichobiográfusoknak (McAdams, 2005; Schultz, 2005c). Tomkins ha tá sá ra
jött lét re a szo ros együtt m" kö dés Stolorow és Atwood közt. Kö zös mun kás sá guk a szub jek ti -
vi tás ter mé sze té nek fel tá rá sá ra irá nyul, mely nek so rán igye kez nek in teg rál ni a pszi cho a na lí zist
a hermeneutikával, a fe no me no ló gi á val és az egzisztenciálfilozófiával. Hang sú lyoz zák, hogy
a pszi cho a na lí zis nek sza kí ta nia kell po zi ti vis ta örök sé gé vel és az em be ri szub jek ti vi tás sal, 
a sze mé lyes él mény és vi sel ke dés ér tel mé vel kell fog lal koz nia (Stolorow és Atwood, 1984). Így
ta lál koz tak ös  sze Heinz Kohutnak A szelf hely re ál lí tá sa cí m" köny vé ben (2007) ki fej tett „tiszta
pszi cho ló gi át” kö ve te l# prog ram já val, és ezt in teg rál va lét re hoz ták a pszi cho ana li ti kus
szelfpszichológia egyik mar káns irány za tát, az „alanyköziség el mé le tét” (Karterud és Island,
1999). Faces in a cloud. Subjectivity in personality theory cí m" 1979-es köny vük, amely ben
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a 20. szá za di meg ha tá ro zó sze mé lyi ség el mé le tek szub jek tív meg ha tá ro zott sá gát mu tat ták ki,
fon tos hi vat ko zá si pont a mo dern pszichobiográfiai irány zat szer z# i nél (Elms, 2007; Runyan,
1997), Atwood Kyle Ar nold dal írt mun ká ja Nietz sché r#l (2005) pe dig he lyett ka pott a már
több ször em lí tett 2005-ös Handbook of psychobiographyban. 

A „NAR RA TÍV FOR DU LAT” ÉS A PSZICHOBIOGRÁFIA RE NE SZÁN SZA

Az egyé ni éle tek tu do má nyos vizs gá la tá nak az igé nye és csak a het ve nes évek kri ti kai hang -
ja i nak (Carlson, 1971) fel er# sö dé se nyo mán, il let ve a „nar ra tív for du lat” (Bruner, 2005;
Hargi tai, 2007; Lász ló, 2005; McAdams, 1988) kö vet kez té ben ke rült új ra fó kusz ba. A pszicho -
bio gráfia, mint m" faj új ra é le dé se e fo lya ma tok ha tá sá ra a nyolc va nas évek ben kez d# dött James
Anderson, William Runyan, Alan C. Elms, Dan McAdams és má sok út tö r# mun kái nyo mán.
Az el múlt két év ti zed ben – f# ként az Egye sült Ál la mok ban – a nar ra tív pers pek tí va nép sze -
r" vé vá lá sá val va ló sá gos re ne szán sza ala kult ki a pszichobiográfiai ku ta tá sok nak (Barenbaum
és Winter, 2003). A Jo ur nal of Personality 1988-ban te ma ti kus pszichobiográfia-számmal je -
lent ke zett McAdams, Elms, Anderson, Runyan, Irving Ale xan der, Rae Carlson, David Winter,
Richard Ochberg és má sok írá sa i val, ami ké s#bb Psychobiography and life narratíve cím mel
könyv for má já ban is meg je lent. 1994-ben Elms pub li kál ta Uncovering lives cí m" köny vét
(Elms, 1994), Runyan Studying lives: psychobiography and the structure of personality
psychology cím" ta nul má nya pe dig he lyet ka pott az ame ri kai aka dé mi ai ki adó mo nu men tá lis
Handbook of personality psychology cí m" ki ad vá nyá ban (Runyan, 1997). Az ez red for du ló után
egy re több fo lyó irat és ké zi könyv vált nyi tot tá a pszichobiográfia irá nyá ba: 2007-ben már 
a te kin té lyes The Guilford Press ál tal meg je len tett Handbook of research methods in personality
psychology is tar tal ma zott pszichobiográfiai fe je ze tet, Alan C. Elms Psychobiography and case
study methods cí m" írá sát (Elms, 2007). Az év ti zed kö ze pé re meg szü le tett a tö rek vé sek el s#
szin té zi se, a William Todd Schultz szer kesz tet te Handbook of psychobiohraphy McAdams,
Runyan, Elms, Ale xan der, Ogilvie, Atwood és má sok köz re m" kö dé sé vel (Schultz ed., 2005a).
Az „új” pszichobiográfia si ke rei el# se gí tet ték a pszi cho ana li ti kus ha gyo mány új já szü le té sét
és át ala ku lá sát is. Az Annual of Psychoanalyis 2003-as szá mát a szer kesz t#k a pszichobiográ fiá -
nak szán ták, amely nek szer z# gár dá ja né mi át fe dést mu tat a pszi cho a na lí zis nek nem el kö te le zett
Handbook of psychobiography-éval (James Anderson, Alan C. Elms, William Runyan). Az újabb
ana li ti kus pró bál ko zá sok el tá vo lod tak az ere de ti fre u di ösz tön el mé let t#l és az egopszichológiai
for ma liz mus tól, és tárgy kap cso lat-el mé le ti és szelfpszichológiai kon cep ciók kal gaz da go dott.
Anderson né hány év vel ez el#t ti ta nul má nya (2003) pél dá ul Winnicott, Kernberg és Kohut mun -
ká i nak fel hasz ná lá sát ja va sol ja a pszi cho ana li ti kus bio grá fu sok szá má ra.

A mo dern pszichobiográfiai meg kö ze lí tés fej l# dé se ez zel azon ban ko ránt sem állt meg,
ha nem to váb bi for má ló dá si le he t# sé ge ket rejt ma gá ban. Elms (2007) sze rint a leg szem be t" -
n#bb ten den cia, hogy az egyén re irá nyu ló ér dek l# dés el moz dul ni lát szik a ha son ló ese tek ösz -
 sze ha son lí tó vizs gá la ta fe lé („multiple case psychobiography”, Isaacson, 2005). Emel lett a fel -
hal mo zó dó idiografikus ku ta tá si ered mé nyek olyan adat bá zis ki ala ku lá sá hoz ve zet het nek,
amely le he t# vé te szi majd a bio grá fi ai ka te gó ri ák ös  sze ha son lí tó vizs gá la tát. Elms hang sú lyozza,
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hogy en nek fel hasz ná lá sa so rán a kvan ti ta tív ku ta tás tól és a sta tisz ti kai pró bák hasz ná la tá tól sem
kell majd el zár kóz ni, mi vel ez nem je lent vis  sza té rést a so kat bí rált nomotetikus ál lás pont hoz.

A KOR TÁRS PSZICHOBIOGRÁFIA EL MÉ LE TI ÉS MÓD SZER TA NI
VO NAT KO ZÁ SAI

Mi ben nyújt újat a kor társ pszichobiográfia a ko ráb bi el#z mé nyek hez ké pest? El# ször is a szer -
z#k igye kez tek tisz táz ni a „rossz hír be” ke ve re dett klas  szi kus mód szer hez va ló vi szo nyu kat,
hi szen leg több ször az ez el len meg for má ló dott, rész ben jo gos kri ti kák nyo mán szok ták két -
ség be von ni az irány zat lét jo go sult sá gát. Schultz (2005b) sze rint a rossz pszichobiográfiák léte -
zé se nem mond sem mit a pszichobiográfiáról ál ta lá nos ság ban, és az el kö vet he t# hi bák is me -
re té ben kön  nyeb ben le het sé ges ki vá ló elem zé se ket ír ni (2. táb lá zat).

2. táb lá zat. A jó és a rossz pszichobiográfia jel lem z#i (Schultz, 2005a)

Runyan (1997) már a nyolc va nas és ki lenc ve nes évek ben fel hív ta a fi gyel met a pszicho bio -
grá fiával kap cso lat ban a redukcionizmus ve szé lye i re, a ko rai élet ese mé nyek re konst ruk ci ó i nak
buk ta tó i ra, il let ve a gyer mek ko ri ha tá sok túl di men zi o ná lá sá nak és a ké s#b bi ek fi gyel men kí vül
ha gyá sá nak ká ros kö vet kez mé nye i re. Ki emel ten fog lal ko zott az zal is, hogy ho gyan le het kri ti -
ka i lag ér té kel ni az al ter na tív pszichobiográfiai ma gya rá za to kat (Runyan, 2005b). Van Gogh
fütörténetének tu cat nál több, zöm mel pszi cho ana li ti kus ma gya rá za tát ös  sze vet ve fel te szi a kér -
dést: ho gyan le het a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján el dön te ni, hogy me lyik ma gya rá zat áll -
hat kö ze lebb az igaz ság hoz? Sze rin te azok a ma gya rá za tok és ér tel me zé sek el fo gad ha tók, ame -
lyek (1) lo gi ku san hang za nak; (2) szé les ha tó kö r" ek, va gyis szám ba ve szik a kér dé ses ese mé nyek
jó né hány ta lá nyos as pek tu sát; (3) túl élik a tesz te lést vagy a cá fo la tuk ra tett kí sér le te ket; (4) össz -
hang ban van nak szá mos ren del ke zés re ál ló, re le váns bi zo nyí ték kal; (5) fe lül r#l tá mo ga tot tak, va -
gyis kon zisz ten sek az em be ri m" kö dés r#l vagy az adott sze mély r#l va ló tu dá sunk kal; és (6) meg -
bíz ha tó sá guk ve tek szik az al ter na tív ma gya rá za to ké val.

a) El mé le ti hát tér
„A pszichobiográfiát ért leg gya ko ribb kri ti ka min den bi zon  nyal a pszi cho ana li ti kus el mé let hez
f" z# d# sú lyos füg g# sé gi vi szony ra vo nat ko zik” – ír ta Alan C. Elms (1994, 9). Az ana li ti kus meg -
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kö ze lí tés az élet tör té net ala ku lá sát alap ve t# en meg ha tá ro zó ér zel mi kér dé se ket he lye zi a kö -
zép pont ba, és a pszichobiográfiai elem zés nem m" kö d# ké pes e szem lé let nél kül. A pszicho -
biográfusnak azon ban en nél gaz da gabb el mé le ti ar ze nál áll a ren del ke zé sé re. Elms (2007)
Erikson fej l# dé si mo dell jét, Murray szük ség le te ket hang sú lyo zó te ó ri á ját és an nak McClelland-
és Winter-féle ki egé szí té se it, il let ve Tomkins scriptelméletét hoz za fel pél da képp. Runyan
(2005) tör té ne ti kon tex tus ban mu tat ja be, hogy az élet tör té ne tek ta nul má nyo zá sá ra ho gyan ha -
tot tak kü lön fé le el mé le tek és mód sze rek a 20. szá zad so rán az alap ve t# pszi cho ana li ti kus el -
kép ze lé sek t#l (Fre ud) a perszonológiai ha gyo má nyon át (Allport, Murray, White) egé szen 
a mai nar ra tív mo del le kig (McAdams, Wiggins). McAdams (2005) sze rint a pszichobiográfiák
szer z# i nek még a je len le gi nél is sok kal bát rab ban kel le ne me rí te ni ük egyes sze mé lyi ség pszi -
cho ló gi ai kon cep ci ók ból. En nek so rán azon ban fi gye lem be kell ven ni ük a sze mé lyi ség há rom
m" kö dé si szint jét (vo ná sok, jel leg ze tes al kal maz ko dá si for mák, élet tör té ne tek), ame lyek
mind egyi ké nek fon tos sze re pe le het az élet tör té net ala ku lá sá ban és a sze mé lyi ség meg ér té sé -
ben, hasz ná la tuk azon ban más és más el mé le ti és mód szer ta ni meg kö ze lí tést igé nyel. Elms
(1994) rá mu tat, hogy ez a kap cso lat ko ránt sem egy ol da lú; a pszichobiográfia és a pszi cho ló -
gia köl csö nö sen so kat te het nek egy má sért. Nem csak az élet tör té ne ti vizs gá la tok nak kell a szi -
go rúbb sze mé lyi ség ku ta tá si mód szer ta ni el ve ket fi gye lem be ven ni ük, de a sze mé lyi ség pszi -
cho ló gia is so kat me rít het a pszichobiográfiából, pél dá ul azt, hogy a sta tisz ti ka i lag szig ni fi káns
je len sé gek he lyett hasz no sabb a sze mé lye sen je len t#s té nye z# ket fel tár ni. Nem árt szem el#tt
tar ta ni azt sem, hogy sok ki emel ke d# el mé let al ko tó – Fre ud, Jung, Maslow, Piaget, Erikson,
Laing, Murray, Allport vagy Tomkins – egye di ese tek b#l vagy mind ös  sze né hány eset alap -
ján ál lí tot ta fel nagy ha tá sú mo dell jét (Schultz, 2005b).

b) Adat ke ze lé si mód sze rek
A bio grá fi ai vizs gá la tok ese tén el s# lé pé se a té ma ki vá lasz tá sa, ami sok eset ben ko ránt sem ra -
ci o ná lis dön té si fo lya mat ered mé nye („Hagyd, hogy a té ma vá las  szon té ged!” – ajánl ja Elms).
Ilyen kor – aho gyan már Erikson (1968) is rá mu ta tott – cél sze r" tisz táz ni az elem z# sze mé lyes
mo ti vá ci ó it, mi vel ezek ak kor is lé tez nek, ha nem aka runk tu do mást ven ni ró luk, és óha tat la -
nul be fo lyá sol ják né z# pon tun kat. A túl zott szub jek ti vi tás el ke rü lé se vé gett fon tos, hogy az ele -
mez ni kí vánt sze mély ne le gyen se túl sá go san po zi tív (pl. Te réz anya) se túl sá go san ne ga tív
(pl. Hit ler) ha tás sal ránk; a leg jobb ki in du lá si pont az am bi va len cia (Elms, 1994). Ez után hoz -
zá fér he t# ada to kat ke re sünk az il le t# r#l; itt lép nek be a kép be az Allport (1980) ál tal em lí tett
el s# és har ma dik sze mé ly" do ku men tu mok (élet rajz ok, val lo má sok stb.). 

A kü lön fé le for rá sok ból szár ma zó ada to kat ez után ér té kel ni, sze lek tál ni, cso por to sí ta ni és
ér tel mez ni kell. Irving Ale xan der 1988-as Jo ur nal of Personality-ban meg je lent cik ké ben és
1990-es, Fre ud, Jung és Sullivan pszichobiográfiájával fog lal ko zó köny vé ben (Personology:
method and content in personality assassment and psychobiography) mu tat ta be alap ve t# en
pszi cho ana li ti ku san ori en tált mo dell jét, amely a bio grá fi ai anyag szer ve zé sé ben és sze lek tá -
lá sá ban nyújt hat se gít sé get. Ale xan der (3. áb ra) nyolc olyan jel leg ze tes sé get so rol fel, amely
a pszi cho ló gi ai elem zés ben hasz no sít ha tó, ki emel ke d# je len ség re utal az élet tör té net ben
(„primary indicators of psychological saliency”). Ezek a gya ko ri ság, az el s#bb ség, a hang sú -
lyos ság, az izo lált el# for du lás, az egye dül ál ló mi volt, a be fe je zet len ség, a hi bák, tor zí tá sok és
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ki ha gyá sok, va la mint a ta ga dás (idé zi Schultz, 2005c). A Le o nar do nap ló já ban el# for du ló egyet -
len gyer mek ko ri uta lás pél dá ul ezek alap ján az „egye dül ál ló ság” ka te gó ri á já ba so rol ha tó.

3. táb lá zat. Az élet raj zi ada tok ér té ke lé sét se gí t# alexanderi és schultzi mo del l (Schultz, 2005b)

Schultz (2005c) sze rint Ale xan der el gon do lá sai nyo mán tö mén te len men  nyi sé g" ki emel -
ke d# mo men tu mot le het azo no sí ta ni. De hon nan tud hat juk, hogy ezek kö zül me lyik az, ame -
lyik iga zi kulcs mo tí vum le het az il le t# sze mély éle té ben? Azo kat az élet tör té ne ti ese mé nye -
ket és em lé ke ket, ame lyek fel te he t# en ilyen mi n# sé get hor doz nak, Schultz prototipikus
szcé ná nak ne ve zi, és fel te vé se sze rint ezek mo dell-ér té k" ek le het nek a vizs gált egyén sze mé -
lyi sé gé nek meg ér té sé ben. Ezek ben a szcé nák ban szá mos, a vizs gált sze mély éle te szem pont -
já ból ki emel ke d# fon tos sá gú mo tí vum és konf lik tus s" r" sö dik ös  sze. Min den prototipikus
szcéna alexanderi ér te lem ben ki emel ke d#, de nem min den ki emel ke d# ese mény prototipikus.
Schultz öt sa já tos sá got so rol fel, amely nek nyo mán a szcé nák azo no sít ha tó ak: az ér zel mi in -
ten zi tás, az át ha tó jel leg, a fej l# dé si krí zis hez és a csa lá di konf lik tu sok hoz kap csolt ság, és 
a pro ta gonista be le-ve tett sé gi ér zé se (3. áb ra). Fel té te lez he t# ezek alap ján, hogy a 24 éves
Salvador Dalí 1929-es ta lál ko zá sa ké s#b bi fe le sé gé vel, Galával ki me rí ti a prototipikus szcéna
kri té ri u ma it, mi vel an nak igen je len t#s ér zel mi, csa lá di és m" vé szi kö vet kez mé nyei vol tak
(K#váry, 2008). 

A nar ra tív irány ból kö ze lí t# Dan McAdams élet tör té net-elem zé si mo dell je – ame lyet köny -
vé ben (1988) Erikson Fi a tal Lutherjének új ra ér tel me zé se nyo mán mu tat be – 4 el s#d le ges
(nuk le á ris epi zó dok, imá gók, ide o ló gi ai hát tér, generativitási for ga tó könyv) és 2 má sod la gos
(te ma ti kus vo na lak, nar ra tív komp le xi tás) vál to zót tar tal maz. Ezek egy más sal köl csön ha tás -
ban áll nak (4. áb ra). A pszichobiográfiai elem z# mun ka so rán ezen vál to zók és egy más ra tett
ha tá suk az egyén élet tör té net ében ki mu tat ha tók, amely nagy se gít sé get nyújt hat az élet raj zi
anyag rend sze re zé sé ben és ér té ke lé sé ben, majd ké s#bb az elem zés ben is. A te ma ti kus vo na -
lak ese té ben a ha ta lom és az in ti mi tás mo tí vu ma a té ma jel le gé t#l füg g# en fel cse rél he t# más,
Murray és kö ve t#i ál tal le írt té nye z#k kel (lásd pl. Smith ed., 1992). A nar ra tív komp le xi tás az
én fej lett ség ének a függ vé nye, amit McAdams sze rint Jane Loevinger (1997) mo dell je se gít sé -
gé vel le het be azo no sí ta ni. A vál to zók egy más ra gya ko rolt ha tá sa nyo mán hi po té zi sek ál lít ha tók
fel az élet tör té net r#l, ame lye ket mind szö veg elem zés sel, mind em pi ri kus ku ta tás al kal ma zá sá val
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le het tesz tel ni, at tól füg g# en, hogy a vizs gá lat él# vagy már el hunyt sze mély re irá nyul-e
(McAdams, 1988).

1. áb ra. Az iden ti tás élet tör té net-mo dell je McAdams (1988) sze rint

Ter mé sze te sen eb ben a fá zis ban más struk tu rá ló mód sze rek is al kal maz ha tók, f# ként ha
a McAdams ál tal hang sú lyo zott sze mé lyi ség di men zi ó kon (vo ná sok, tö rek vé sek és cé lok,
élet tör té ne tek) túl az elem z# ér dek l# dé se a di na mi kus és szub jek tív mo men tu mok ra is ki ter jed.
A mo dern pszi cho a na lí zis re épü l# ér té ke lés és ér tel me zés a ben s# él mé nyek meg vi lá gí tá sá ra
fel hasz nál hat ja Winnicott ha mis szelf/reális szelf kon cep ci ó ját és az át me ne ti je len sé gek kel kap -
cso la tos el mé le tét, ki mu tat hat ja a Kernberg ál tal meg fo gal ma zot tak nyo mán a szelf fel és a tár -
gyak kal kap cso la tos ta pasz ta la tok szub jek tív szer ve z# dé si el ve it és szín vo na lát, vagy Kohut
alap ján meg ra gad hat ja a tük rö z# szelftárgyakkal va ló in ter ak ci ók kö vet kez mé nye it (Anderson,
2003).

c) Ér tel me zé si mo del lek
A pszichobiográfus az allporti el s# és har ma dik sze mé ly" do ku men tu mok nyo mán ös  sze gy"j -
tött élet tör té ne ti anya got – pél dá ul a fent be mu ta tott mo del lek se gít sé gé vel – igyek szik ér té -
kel ni, sze lek tál ni és ren dez ni, amely után rá tér het a konk rét ér tel me zés re. Elms (1994, 2007)
úgy vé li, hogy a pszichobiográfiai ku ta tás fo lya ma ta alap ve t# en nem kö vet sem mi lyen el# re
meg ha tá ro zott sztenderdet. Az elem zés for má ja min den eset ben a vizs gált sze mély t#l, a vizs -
gá ló sze mé lyé t#l, a pub li ká lás he lyé t#l, az írás ter ve zett hos  szá tól és még szá mos egyéb vál -
to zó tól függ. A rö vi debb pszichobiográfiák ugyan va la me lyest ha son lít hat nak az APA-
szabványhoz (iro dal mi át te kin tés, hi po té zi sek, ada tok, meg be szé lés, konk lú zió), de még ezen
ese tek ben is ke vés sé va ló szí n", hogy a ku ta tá si fo lya mat szi go rú an kö vet né a ti pi kus pszi cho -
ló gi ai vizs gá lat me ne tét. 

Elms sze rint a (1) té ma vá lasz tás után a (2) pró ba hi po té zi sek meg fo gal ma zá sa kö vet ke zik;
ak kor va gyunk a leg sze ren csé seb bek, ha az il le t# élet tör té ne té b#l ki bon ta ko zik va la mi meg -
ol da ni va ló ta lány, ami ne he zen ma gya ráz ha tó a be vett attribúciós sé mák kal. (Pl. Mi le he tett
an nak a hát te ré ben, hogy Dalí ös  szes 1929-es fest mé nyén meg ta lál ha tó a tá tott po fá jú, sö ré -
nyes orosz lán fej?) El kez d# dik az (3) ere de ti ada tok gy"j té se kü lön bö z# for rá sok ból: ez ál ta -
lá ban a vizs gált sze mély r#l hoz zá fér he t# élet rajz ok alap ján kez d# dik (har ma dik sze mé ly"
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doku men tu mok), és ki ter jed az ön élet rajz ok ra, me mo á rok ra, nap lók ra, le ve le zés re, kre a tív pro -
duk tu mok ra (el s# sze mé ly" do ku men tu mok). A pszichobiográfusok ál ta lá ban egy id# után le -
áll nak az adat gy"j tés sel, mi vel a túl zot tan nagy men  nyi sé g" narratívum már za va ró le het. 
Az ada tok nyo mán (4) felül le het vizs gál ni a kez de ti hi po té zist, amely ben nagy sze re pet ját szik
az ál ta lunk hasz nált el mé le ti ke ret (pszi cho a na lí zis, perszonológia, nar ra tív el mé le tek). Ezt kö -
ve t# en (5) fo ko za to san fó ku szál juk az adat gy"j tést, amely nek so rán az ada tok ér té ke lé sé hez
hasz nál hat juk Ale xan der el kép ze lé sét a pszi cho ló gi ai szem pont ból ki emel ke d# je len sé gek el -
s#d le ges in di ká to ra i ról, vagy Schultz prototipikus szcé ná kat azo no sí tó mód sze rét. A kü lön bö -
z# fel hasz nált adat for rá sok szám ta lan el lent mon dást tar tal maz hat nak. Ezek ke ze lé sé re (6) Elms
az élet rajz írók és tör té né szek né hány el já rá sát ja va sol ja: ahol le het, el s#d le ges for rás ra kell tá -
masz kod ni, ha még is má sod la gos for rást kell hasz nál ni, ak kor a ku ta tó nak tisz táz nia kell az
il le t# szer z# nek a protagonistával va ló vi szo nyát (lásd Erikson, 1968). A pszichobiográfia m" -
fa já ban (7) a ku ta tás ite ra tív jel le g". Ahe lyett, hogy a vizs gá lat ala nyá ról hoz zá fér he t# ada to -
kat egyet len nagy ku pac ba hal moz nánk, hogy az tán ab ból húz zuk el# a konk lú zi ó kat, el# ször
az el# ze tes ada tok alap ján pró ba hi po té zi se ket al ko tunk, az tán ada to kat ke re sünk, ame lyek eze -
ket iga zol ják vagy cá fol ják, sz" kí tik vagy el moz dít ják a hi po té zi sek fó ku szát, ezt kö ve t# en to -
váb bi bi zo nyí té kok után né zünk (ame lyek a ki in du ló hi po té zis alap ját ké pe z# ada tok tól füg get -
le nek), ezek is mét iga zol ják vagy cá fol ják, sz" kí tik vagy mó do sít ják fel te vé se in ket. Az ite ra tív
elem zé si el já rás tel jes mér ték ben le kép zi az eu ró pai fi lo zó fia szá má ra rég óta is mert
hermeneutikai kört (Dilthey, 1974; Me zei, 1997). Ezt kö ve ti (8) az ér vé nyes kö vet kez te té sek
azo no sí tá sa és be ha tá ro lá sa, amit fel te he t# en (9) a té ma ite ra tív ta nul má nyo zá sa kö vet más
kuta tók ál tal. Hogy ezek kö zül me lyik lesz a helyt ál ló, azt to váb bi tesz te lé sek, az id# és az olva -
sók dön tik el.

William M. Runyan (1997) né hány év vel ko ráb ban egy fo lya mat mo dellt dol go zott ki az
elem zés re vo nat ko zó an (2. áb ra). Eb ben a kü lön bö z# fá zi sok nem fel tét le nül kö ve tik meg ha -
tá ro zott sor rend ben egy mást; a szá mok a mo del len csak a be azo no sí tás cél ját szol gál ják.

2. áb ra. Runyan (1997) mo dell je a pszichobiográfiai elem zés meg ha tá ro zó i ról és fo lya ma tá ról

Az élet tör té ne ti elem zés egy spe ci á lis, de egy re je len t# sebb for má ja a több eset pár hu za -
mos fel dol go zá sá ra irá nyu ló „multiple case” pszichobiográfia (Isaacson, 2005). A több sze -
mély vizs gá la tát tar tal ma zó pszichobiográfiák ese tén a Isaacson sze rint kö vet ke z# jel leg ze tes
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ki in du ló pont ok adód hat nak. (1) Egy olyan pro duk ció sze mé lyi ség pszi cho ló gi ai hát te rét igyek -
szünk fel tár ni, ami két sze mély m" ve; (2) egy kap cso lat mind két ol da lát meg akar juk vi lá gí -
ta ni; (3) ös  sze aka runk ha son lí ta ni két sze mélyt, akik ben van va la mi kö zös (pl. mind ket ten
írók); (4) egy po li ti kai, tör té nel mi, tár sa dal mi, vagy kul tu rá lis moz gal mat aka runk ta nul má -
nyoz ni; il let ve (5) el mé let épí tés, tesz te lés vagy fej lesz tés cél já ból hasz ná lunk több eset re épü -
l# pszichobiográfiát. A több ese tet vizs gá ló pszichobiográfiának két alap ve t# al tí pu sa lé te zik:
(a) a sze mé lyek közt di rekt/in di rekt kap cso lat van; il let ve (b) ka te go ri kus pá ro sí tást vagy egy -
di men zi ós ös  sze ha son lí tást is al kal maz ha tunk. Bi zo nyos ese tek ben ezek át fe dés ben le het nek
egy más sal. Né hány éve egy elem zé sem ben Csáth Gé za és Kosz to lá nyi De zs# anya gyil kos sá -
got fel dol go zó m" ve i nek (Anya gyil kos ság, Édes An na) pszichobiográfiailag meg ra gad ha tó hát -
te rét vizs gál tam (K#váry, 2009). Csáth és Kosz to lá nyi uno ka test vé rek vol tak és együtt n#t tek
fel (di rekt kap cso lat, a tí pu sú meg kö ze lí tés), de éle tük ben és m" ve ik ben fon tos kö zös mo tí -
vu mok van nak (iro da lom, pszi cho a na lí zis, mor fi um, anya gyil kos ság – b tí pu sú meg kö ze lí tés).
E mo tí vu mok ha son ló sá gai és el té ré sei rá vi lá gí ta nak az al ko tás ban sze re pet ját szó ins pi rá ci -
ós és elaborációs fo lya ma tok (Kris, 2000) egyé ni és ál ta lá nos sa já tos sá ga i ra. Fon tos ha zai vo -
nat ko zás, hogy az elem zés so rán az ada tok struk tu rá lá sá hoz (de nem ma gya rá zat képp) fel hasz -
nál tam Szon di nak a csa lá di tu dat ta lan m" kö dé sé re vo nat ko zó ka te gó ri á it (libidotropizmus,
operotropizmus, idealotropizmus, morbotropizmus), hogy az ös  sze ha son lí tó elem zés szá má -
ra tám pon to kat nyer jek (Szon di, 1996). 

A PSZICHOBIOGRÁFIA MINT MÓD SZER EL HA TÁ RO LÁ SA ÉS
GYA KOR LA TI HASZ NA

A fen ti ek alap ján a pszichobiográfia az idiografikus szem lé le t" pszi cho ló gi ai ku ta tás esz kö -
ze ként tart ha tó szá mon, amely az is mert kvan ti ta tív esz kö zök kö zül a szö veg elem zés sel és az
eset ta nul mán  nyal áll ro kon ság ban, és ered mé nye it a hermeneutikai tra dí ció kon tex tu sá ban kell
ér té kel ni (Szokolszky, 2004). A szö veg elem zés t#l ab ban kü lön bö zik, hogy a tág ér te lem ben vett
„szöveg”szerz#jét nem csak an nak egyik funk ci ó ként tart ja a szá mon, ha nem meg ra gad ha tó
ágens ként, amel  lyel kap cso lat ban a fel lel he t# írá sos ada tok nyo mán pszi cho ló gi ai ki je len té sek
fo gal maz ha tók meg. Az eset ta nul mány ál ta lá ban kli ni kai fó ku szú, amit a mo dern pszichobiográfia
igyek szik el ke rül ni, e mel lett az eset is mer te té sek ben eti kai és jo gi okok ból szá mos tényt el kell
hall gat ni, ami a meg ér tés hez szük sé ges „élet ös  sze füg gé sek” (Dilthey, 1990, 67) és a kö vet kez -
te té sek validálhatóságát kor lá toz za.

A klas  szi kus fre u di pszichobiográfia a m" vé szi kre a ti vi tást meg ha tá ro zó di na mi kai és fej -
l# dé si té nye z#k elem zé sé re irá nyult. Az ér tel me zés nyo mán fel tá ru ló ös  sze füg gé sek nemcsak
az al ko tá si fo lya mat bi zo nyos as pek tu sa it vi lá gí tot ták meg, ha nem a pszi chi kus m" kö dés egé -
szé re néz ve fon tos meg lá tá sok hoz ve zet tek (Blum, 2001). Ugyan ezt hang sú lyoz za Schultz
(2005c) is: a m" vé szek élet raj zá nak pszichobiográfiai vizs gá la ta nem csak a kre a ti vi tás pszi -
cho ló gi á ját vi lá gít hat ja meg, ha nem ál ta lá ban az el me- és sze mé lyi ség m" kö dést is. A 20. szá -
zad má so dik fe lé t#l kezd ve egy re több pszi cho ló gus vall ja, hogy a kre a ti vi tás a sze mé lyi ség
egész sé ges funk ci o ná lá sá nak szi no ni má ja (Csíkszentmihályi, 2008; Fromm, 1959; Maslow,
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2003; Winnicott, 1999), ezért mi nél job ban meg is mer jük a kre a ti vi tást, an nál töb bet tu dunk
meg a sze mé lyi ség egész sé gé nek fel tét ele i r#l. Tény, hogy a nagy ha tá sú sze mé lyi ség pszi cho -
ló gi ai kon cep ci ók je len t#s ré sze is idiografikus mód szer rel, élet tör té ne tek ta nul má nyo zá sa nyo -
mán szü le tett (Schultz, 2005a).

A pszichobiográfiai vizs gá lat pszi cho ana li ti kus in du lá sa kor leg több ször már nem él#
sze mé lye ket vett cél ba, ezért nél kü löz nie kel lett a fel tá ró mód szer két leg fon to sabb esz kö zét:
az egyé ni as  szo ci á ci ó kat és az indulatáttételes hely zet elem zé sét. A meg kö ze lí tés kri ti ku sai ezért
gyak ran in kább „él# m" vé szek id# köz ben el vég zett ana lí zi se it” (Kraft, 1998, 27) ja va sol ták
a bi zony ta lan pszichobiográfiai elem zé sek he lyett. (Az már egy más kér dés, hogy az al ko tó
m" vé szek leg több ször igye kez nek el ke rül ni a fel tá ró te rá pi á kat, mi vel fél tik al ko tó ké pes ségük
for rá sa it, lásd Schuster, 2005). Az el hunyt m" vé szek, po li ti ku sok, tör té nel mi ala kok, tu dó sok
élet raj zá nak elem zé se azon ban po zi tív vo nat ko zá sok kal is bír. Az él# sze mé lyek (te rá pi ás) ese -
te i nek is mer te té se min dig tö re dé kes, mi vel az eti kai vo nat ko zá sok mi att sok fon tos té nye z#t
el kell hall gat ni, pél dá ul az il le t# ne vét, amely – mint már utal tam rá – szá mos ne héz sé get vet
fel a validálással kap cso lat ban. A meg kö ze lí tés min dig nyil vá nos ada tok kal dol go zik, ezért 
a kö vet kez te té sek igaz ság tar tal má nak tesz te lé se ke vés bé prob le ma ti kus (Elms, 1994). 
A m" vé szek kel fog lal ko zó pszichobiográfia ese té ben alap elv, hogy „sem mi él# nem ve he t#
iga zán szá mí tás ba” (Schultz, 2005c), ami tö ké le te sen egy be vág az zal, amit Gadamer „az id# -
be li tá vol ság hermeneutikai je len t# sé gé nek” ne ve zett (Gadamer, 2003, 326).  

A pszichobiográfiai mód szer al kal ma zá sa mel let ti má sik érv a sze mé lyi ség pszi cho ló gia
sa já tos sá ga i hoz kap cso ló dik. McAdams (2005; McAdams és Pals, 2007) hang sú lyoz ta, hogy
a sze mé lyi ség ku ta tás há rom alap di men zi ó já nak (sze mé lyes disz po zí ci ók, jel leg ze tes al kal maz -
ko dá si for mák és élet tör té ne tek) ku ta tá sa mind kér dé se i ben, mind mód szer ta nuk ban el kü lö -
nül egy más tól. Az el s# az in di vi du á lis kü lönb sé ge ket igyek szik meg ra gad ni, és kor re lá ci ós
vizs gá la tok ra ala poz, a má so dik a mo ti vá ci ós té nye z# ket, a cé lo kat és a szük ség le te ket hang -
sú lyoz za, és sok ban épít het a la bo ra tó ri u mi kí sér le tek re, míg a ho lisz ti kus szem lé le t" har ma -
dik te rü let, amely az iden ti tást al ko tó narratívákat ku tat ja, csak az egyé ni ese tek elem zé sé re
tá masz kod hat. Ha son ló kép pen lát ja Willam M. Runyan is (1997), aki sze rint a történeti-
interpretatív mód szer re épü l# élet tör té net-elem zés a kí sér le ti és kvan ti ta tív el já rá sok (kor re -
lá ci ós mód szer) mel lett a har ma dik meg kö ze lí té si le he t# ség a sze mé lyi ség tu do má nyos ku ta -
tá sá ban. Runyan azon ban még en nél to vább is megy. Az utób bi id#k ál ta lá nos ten den ci á ja az
in teg rá ci ó ra tö rek vés a hu mán tu do má nyok ban; ám ezek a tö rek vé sek – mond ja Runyan – rend -
re csak a sze mé lyi ség pszi cho ló gia „ke mény” (hard) pó lu sá hoz tar to zó el mé le te ket és mód sze -
re ket érin tik (vi sel ke dés ku ta tás, kog ni tív pszi cho ló gia, pszichometrikus és bi o ló gi ai tra dí ci -
ók). Runyan sze rint id# sze r" vol na, hogy a sze mé lyi ség ku ta tás „pu ha” (soft) pó lu sá hoz
tar to zó meg kö ze lí té sek (pszi cho a na lí zis, fe no me no ló gi ai-hu ma nisz ti kus pszi cho ló gia, kul tu -
rá lis pszi cho ló gia, nar ra tív pers pek tí va) is el in dul ja nak egy faj ta szin té zis irá nyá ba. En nek meg -
al ko tá sá ban fon tos sze re pet játsz hat na az egyé ni élet tör té ne tek ta nul má nyo zá sa; emel lett per -
sze az fel ölel né az ide tar to zó el mé le ti tö rek vé se ket, kvan ti ta tív-em pi ri kus ku ta tá so kat és 
a kli ni kai eset ta nul má nyok ta nul sá ga it is. Runyan azt is hang sú lyoz za, hogy a „szoft szin té zis”
lét re ho zá sa azért is id# sze r" és fon tos, mert a „hard szin té zis”, an nak in teg rá ló dá sa a bi o ló -
gi á val (lásd kog ni tív ideg tu do mány) olyan tu do má nyos he ge mó nia le he t# sé gét ve tí ti el# re,
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amely a csak idiografikus-hermenutikai-kvantitatív ala pon meg kö ze lít he t# je len sé gek és kér -
dé sek – sze mé lyi ség és élet tör té net, szub jek tív él mé nyek, a szö ve gek és je len té sük, a kul tu -
rá lis-tör té ne ti ha tá sok – tu do má nyos ku ta tá sá nak el sor va dá sá hoz ve zet het. 

Vé ge ze tül sze ret ném ki emel ni, hogy a pszichobiográfiai vizs gá ló dá sok nagy szol gá la tot
te het nek a pszi cho ló gus szak em be rek kép zé sé ben is. A pszi cho ló gus ok ta tás ban nagy hang súly
he lye z# dik az el mé le ti kép zés re és a kvan ti ta tív ku ta tá si és mé ré si mód sze rek el sa já tí tá sá ra.
A gya kor la ti (se gí t#) mun kát vég z# pszi cho ló gus kom pe ten ci á já nak fej lesz té se sok kal ne he -
zeb ben meg old ha tó, no ha a dip lo ma meg szer zé se után a leg töb ben gya kor la ti te rü le te ken he -
lyez ked nek el. A se gí t# mun ká ban al kal ma zott mé lyebb és át fo góbb tu dás meg szer zé sét nem
le het ki zá ró lag a rá épí tett kép zés re hagy ni, mi vel az alap dip lo má val ren del ke z# pszi cho ló gus -
nak olyan fel ada to kat kell tud ni el lát ni, mint a krí zis in ter ven ció vagy a szupportív te rá pia
(Bagdy szerk., 1998). A pszi cho te rá pi ás ha té kony ság vizs gá la tok sze rint (Duncan, 2002b) a se -
gí t# fo lya mat si ke res sé ge 40%-ban a kli ens sze mé lyi sé gé t#l függ, a tech ni ka és a placebohatás
(el vá rá sok, hit) 15-15%, míg a kap cso lat mi n# sé ge 30%-ban meg ha tá ro zó. Az ok ta tás te hát
ak kor tud ja a leg ked ve z#b ben be fo lyá sol ni a jö v# be ni szak em be rek si ke res sé get, ha nagy hang -
súlyt fek tet a hall ga tók sze mé lyi sé gé nek (ön is me ret ének) és em pá ti ás kész sé ge i nek fej lesz -
té sé re. 

A pá lya szo ci a li zá ció ok ta tás ba in teg rá lá sá nak ne héz kér dé sei kö zé tar to zik, hogy ho gyan
le het biz to sí ta ni a hall ga tók szá má ra a meg fe le l# ön is me re tet az in téz mé nyen be lül (mi vel 
a ta nu ló cso por tok nem le het nek egyút tal ön is me re ti cso por tok is), és eset ve ze té si ta pasz ta la tok
át élé se nél kül ho gyan te het nek szert olyan, a na iv pszi cho ló gi án túl mu ta tó em ber is me ret re és
szem lé let re, ami gya kor lat ban is al kal maz ha tó tu dás sá vál hat. Vé le mé nyem sze rint ezt a tu -
dást és szem lé le tet csak olyan el mé lyült, egyé ni mun ká val le het meg ala poz ni, ami nem a sze -
mé lyi ség vo ná sok kor re lá ci ó já nak sta tisz ti kai iga zo lá sá ra irá nyul, ha nem egyes élet tör té ne tek
ös  sze füg gé se i nek meg ér té sé re. Nem vé let len, hogy a Murray ál tal meg te rem tett ha gyo má nyok
ré sze ként a Har var don a pszi cho ló gus kép zés in teg ráns ré szét ké pe zi egy ki vá lasz tott sze mély
élet tör té net ének el mé lyült, idiografikus vizs gá la ta (Karterud és Island, 1999; Runyan, 2005).
A mo dern pszichobiográfiai szem lé let ok ta tá sa és hasz ná la ta így ré szé vé vál hat az el mé le ti és
gya kor la ti kép zés nek, és fon tos sze re pet játsz hat a komp lex pá lya szo ci a li zá ci ós fo lya mat ban
is. Az év szá za dos ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy az élet tör té ne tek vizs gá la ta mind a má sik sze -
mély, mind az én meg is me ré sé ben ki emel ke d# en ha té kony és fej lesz t# ha tá sú le het, és gya kor -
la ti hasz nál ha tó sá ga foly tán fel ké szít he ti a jö v# szak em be re it ar ra, hogy fo lya ma tos ön ref le xi -
ó val kí sér ve ért sék meg az egyé ni sor sok je len t# sé gét. Er re gon dolt Paul Ricouer is, ami kor így
fo gal ma zott: „Ön ma gunk azo no sí tá sá nak fo lya ma tá ba min dig be lo pó zik a más sal va ló azo -
no sí tás, re á lis sí kon a tör té net írá son, ir re á lis sí kon pe dig a fik tív el be szé lé sen keresztül… az
én má sok köz ve tí té sén ke resz tü li meg al ko tá sa le het ön ma gunk fel tá rá sá nak au ten ti kus
eszköze…” (Ricoeur, 2001, 23–24). 
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SUMMARY

THE PSYCHOBIOGRAPHY AS A METHOD

Psychobiography was invented by Sigmund Fre ud while investigating the psychological
determinants of Le o nar do d Vinci’s artistic creativity. In addition to the well-known translation
problem (vulture-kite) that questions the validity of Freud’s interpretation, some critiques were
emphasizing Freud’s excessive identification with the artist, while others were suspecting that
scientific psychobiographies cannot even be constructed. Following the founder of psycho -
analysis there were about 300 psychobiographic analyses published until 1960. From the 1930’s
psychoanalysis also influenced the unfolding personality psychology trend called personology
in the USA, led by G. W. Allport and Hen ry A. Murray, who also worked with life stories.
However, the ma jor problems of psychoanalytic psychobiography (i.e. inadequate data
management, too much speculations or dogmatic interpretations) and the rising of nomothetic
approaches in personality research effaced studying lives between the 1950’s and the 1980’s.
The narrative turn in psychology made life story analysis accepted and popular again, and from
the 90’s we can talk about „a renaissance of psychobiography”. The new endeavors encompass
psychoanalytical and personological traditions and also integrate narrative perspectives.
Contemporary psychobiography is constantly widening its focus: not only artists, but scientists,
political and historical figures are also analyzed with mo re exp li cit methodology (e.g.
„psychological indicators of psychological saliency” or „prototypical scenes”) and by applying
comparative proceedings („multiple case psychobiography.). The present article argues that
in addition to psychobiography as a qualitative research method, it is very useful in exploring
the personal psychology of creativity and personality itself and hen ce can be used as an
instrument to train psychology students and prepare them for practical activities like psycho -
therapy or consultations. On the basis of one hundred years of experience it can be summarized
that with the application of psychobiography the knowledge about human functioning and self-
awareness is deepening, since it can be viewed as a practical realization of hermeneutical
dialogue leading to the understanding of the human mind.

Keywords: psychobiography, psychoanalysis, personology, creativity, personality research,
education of psychologists, dialogue
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