
Az „acting out” fogalma

Érdeklõdésünk tárgyát Laplanche és Pontalis (1994, 2.
o.) a következõképpen határozza meg: „Az acting out
kifejezést a pszichoanalízisben azon leginkább impul-
zív jellegû cselekedetek jelölésére használják, ame-
lyek gyökeres eltérést mutatnak a beteg szokványos
motivációs rendszerétõl, cselekedeteinek sorában vi-
szonylag elkülöníthetõk, és gyakran öltenek auto-
vagy heteroagresszív formát. Megjelenése a pszicho-
analitikus számára az elfojtott tartalom feltörésének a
jele. Az acting out az analízis során (akár az analitikus
órán, akár azon kívül) az áttétellel összefüggésben ér-
telmezendõ, és gyakran a teljes tagadásra való kísérle-
tet jelenti.” 

Álljon itt egy egyszerûbb definíció: „A pszichoana-
litikus helyzetben néha bekövetkezõ, az áttétel által
motivált, beszéd helyett cselekvésben (agieren) meg-
nyilvánuló viselkedés, mely lényegében az adott hely-
zetben inadekvát.” 
A fogalmat azóta többen is módosították: 
1. nem csak az analitikus helyzetben jelenik meg, ha-

nem másutt is;
2. nem csak az áttétel, hanem egyéb tudattalan komp-

lexus is forrása lehet;
3. egyesek beszélnek acting out-ra hajlamos szemé-

lyiségrõl;
4. vannak, akik a fogalmat nagyon kitágítva szinte min-

den impulzív, agresszív viselkedést acting out-nak
neveznek.” (Süle 1967, idézi: Rajka 2003, 40. o.)
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Az acting out gyakran máig rosszul csengõ, negatív konnotációjú fogalom. Szinte egyenértékû az-
zal, hogy a páciens „rosszul viselkedik”, amit a szakember megértõen vagy kevésbé megértõen, de
elítél. Jobb esetben nem ítéli el, de indulatot vált ki belõle, az ellenállás egy formájának, vagy az
aktuális feszültség kiéléséhez vezetõ elhárító mechanizmusnak tekinti, s mint ilyet, nem számítja a
terápiás folyamatot elõrevivõ, a gyógyulás irányába ható folyamatok közé. 
Valóban ennyire problémás, ha cselekvéssel, mozgással, nemverbálisan fejezünk ki valamit? Nem
így gondolják az akcióval dolgozó módszerek, mint például a pszichodráma vagy a mozgás- és
táncterápia képviselõi. S változást hoztak e téren az új szelf- és kötõdéselméletek is, az ezeket al-
kalmazó terapeuták az acting out-ot az „implicit kapcsolati tudás” szintjén megnyilvánuló fontos
jelenségként kezelik, melynek megértése gyümölcsözõ a pszichoterápiás folyamat szempontjából. 
Tanulmányomban azt a kérdést szeretném körüljárni, hogy a cselekvés útján történõ kifejezés, a
szó szoros értelmében vett Agieren (Freud eredeti német kifejezése), vagyis acting out milyen mó-
don válhat a feldolgozás, az átdolgozás érvényes eszközévé, és hol vannak ennek a korlátai, ho-
gyan értelmezhetõ az acting out az akcióval dolgozó módszerekben. 
A tanulmány konklúziója, hogy az „acting out” általánosan a keretek szétfeszítéseként értelmez-
hetõ, de ez az adott alkalmazási kerettõl függõen más és más lehet. Míg a cselekvés a pszichoa-
nalízisben például már kívül van a kereteken, s ekképp acting out-nak számít, az akcióval dolgo-
zó módszereknek alapvetõ eszközét képezheti. Végezetül néhány példával szemléltetem, hogy a
táncterápiában milyen módon jelenik meg a keretek szétfeszítése, az acting out. 

Kulcsszavak: acting out – pszichoanalízis – akcióval dolgozó módszerek – pszichodráma – tánc-
terápia – preverbális élmények – nonverbális terápia

1  A cikk a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület II. Konferenciáján, 2006. június 10-én elhangzott elõadás alapján készült tanulmány
2008-ban átdolgozott változata.
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Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mindkét de-
finíció az acting out-ot mint cselekvést írja le, olyan jel-
zõk környezetében, mint „impulzív”, „agresszív”. S bár
a definíciók értékítélet-mentesek, a szakmai gondolko-
dásban negatív színezetet kapott a cselekvés a zömében
passzív, beszélgetéses terápiás helyzetben. Csakhogy az
akcióval dolgozó pszichoterápiás módszerek, mint a
pszichodráma és a mozgás-táncterápia éppen a cselekvés
adta többlet-lehetõségeket használják ki, nézõpontjukból
az acting out cselekvésként való megragadása nem elõre-
vivõ, hiszen azzal dolgoznak. Hovatovább, az „impul-
zív” vagy „agresszív” viselkedés is megjelenhet, mint a
feldolgozás, az átdolgozás érvényes eszköze.

Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy e
módszerekben is értelmezhetõ az acting out, mint el-
hárítás. Tanulmányomban az acting out fogalmának
középpontjába egy olyan aspektust szeretnék állítani,
amely a verbális és nemverbális hangsúlyú megköze-
lítésekre egyaránt érvényes. Eszerint a fogalom lénye-
ge az adott módszer kereteinek szétfeszítése mindazon
intrapszichés motívumok hátterén, amelyeket a szak-
irodalom tárgyal. Dolgozatommal szeretnék továbbá
hozzájárulni a segítõ foglalkozású szakemberek át-
gondoltabb, tudatosabb fogalomhasználatához.

A fogalom eredete, fejlõdése

A fogalom (németül: agieren, korabeli fordítása: ágá-
lás) 1905-ben Freud Dóráról írt esettanulmányában je-
lent meg elõször. „Dóra váratlanul kilépett a terápiá-
ból, amit Freud úgy értelmezett, hogy a páciens
újraélte – és »újrajátszotta« – K. úrral kapcsolatos ér-
zéseit: úgy hagyta ott a terapeutát, ahogy K. urat sze-
rette volna otthagyni. Ennek megfelelõen maga Freud
levonja a következtetést, hogy az acting out egyfajta
cselekvéses emlékezés.”2 Kezdetben a fogalomnak
egyáltalán nem volt negatív konnotációja.

Freud 1914-ben írt Emlékezés, ismétlés és átdolgo-
zás címû mûvében már arról ír, hogy az ágálás áttéte-
li helyzeten kívül is elõfordulhat. Az analitikus fõ küz-
delme, hogy amennyire csak lehet, rábírja a pácienst
arra, hogy intrapszichésen maradjanak a történései
(idézi Csuhai 1993).

1938-ban A pszichoanalízis foglalata már így fo-
galmaz: „A leghatározottabban kerülni kell, hogy a
beteg az indulatátvitelen kívül ágáljon, ahelyett, hogy
emlékeznék.” (id. mû, 212. o.) Látható a fogalom fej-
lõdésében, hogy míg kezdetben az emlékezés egy for-
mája volt (cselekvéses emlékezés), ekkorra már ellen-
tétévé vált. Mindazonáltal Freud még nem írt le acting
out-típusú karaktert.

Az acting out személyiség-struktúra leírása Otto
Fenichel 1945-ben írt, The psychoanalytic theory of
neurosis címû könyvében jelenik meg: jellemzõek rá a
realitáshoz rosszul alkalmazkodó cselekvések, a tudat-
talan feszültségek közvetlen kiélése (az analitikus hely-
zeten kívül is). A szakirodalomban gyakran hiányokkal
jellemzik, mint az „én-funkciók hiánya, én-integritás
hiánya, impulzus kontroll hiánya, szorongás tolerancia
hiánya, késleltetési képesség hiánya, én- és tárgyrepre-
zentációk differenciációjának hiánya.” (id. mû, 212. o.).
Ez egy korai, preverbális mûködésmód. „Az »ágáló«
egy korai traumát aktivitással próbál uralni, a korai tra-
umára »archaikus«, azaz ahhoz illõ – a jelenben azon-
ban maladaptív – választ ad.”3 Háttereként a tárgykap-
csolat súlyosabb zavarát, kora gyermekkori fejlõdési
zavart feltételeznek, terápiás befolyásolhatósága nehéz.
Rajka (2003) óvatos karakteranalízist ajánl. 

Anna Freud írásainak 1968-as kiadásában
(Indications for child analysis and other papers:
1945-56) az acting out fogalma az eredetihez képest
sokkal szélesebb jelentésû, a jelentés elmosódottabb,
több viselkedés-formára és több pszichopatológiai
formában is alkalmazzák. Ekkorra az analitikus tech-
nika is változott: a freudi „emlékezés terápia”, vagyis
a tudattalan tartalmak tudatossá tétele helyett hangsú-
lyosabb az „újraélés terápia” (Csuhai 1993).

A gyerekekkel foglalkozó szakemberek – mint An-
na Freud is – toleránsabbak a fogalom jelentéstartomá-
nyával kapcsolatban, kevésbé egyértelmûen negatív
konnotációban használják. Hiszen a gyerekterápiákban
helye van a megcselekvésnek, sõt a munka gyakran
azon alapul, ellentétben a verbális (fõként felnõtt) terá-
piákkal, ahol próbálják a konfliktusokat intrap-
szichésen tartani.

1967-ben Koppenhágában, a 25. Nemzetközi Pszi-
choanalitikus Kongresszus keretein belül szimpóziu-
mot tartottak az acting out-ról. Az elhangzott vélemé-
nyek közül idézünk egy párat Csuhai (1993, 214-221.
o.) nyomán. Mitscherlich-Nielsen javasolta a
habituális (szokványos, sokszor ismétlõdõ) acting out
és a szimptomatikus, izolált acting out megkülönböz-
tetését. Anna Freud véleménye szerint a gyerekek e
felosztásban „habituális acting out páciensnek” mond-
hatók. Winnicott arról beszélt, hogy az acting out a já-
ték abortív formája, hiányzik ugyanis belõle a játék
egyik alapvetõ specifikuma, a „mintha”. Vangaard
szerint funkcióját tekintve lehet acting out a beszélés
is, a hallgatás is. Kestenberg az acting out eredete után
kutatva azt vallja, hogy a fejlõdésnek van egy fázisa,
ahol az acting out prototípusa található, a pregenitális
és fallikus fázis között, ami az üldözések és bújócskák
idõszaka. Ekkor a verbalitás még nem alkalmas a dif-
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ferenciált önkifejezésre. Amit a gyermek nem tud ki-
fejezni, azt megcselekszi átmeneti tárgyakon, s így a
konfliktusos impulzus externalizálódik (Csuhai 1993).

Újabban az acting out pozitív, kommunikatív olda-
lára helyezik a hangsúlyt: az acting out információt ad
a korai nehézségekrõl, amely – a terapeuta viszontát-
tételi tudattartalmaival együtt – támpontot nyújt az él-
mény átdolgozásához. Thomä és Kächele (1987) en-
nek megfelelõen a terápia ellen ható „rosszindulatú
ágálás” és a terápia érdekében ható „jóindulatú ágá-
lás” megkülönböztetést javasolják.

Az új szelf- és kötõdéselméleteket munkájukba és
elméleti keretükbe integráló pszichoanalitikusok az
acting out-ot az „implicit kapcsolati tudás” szintjén
megnyilvánuló fontos jelenségként kezelik, melynek
megértése gyümölcsözõ az analitikus/pszichoterápiás
folyamat szempontjából (Flaskay 2007, 2008). Sõt,
monitorozzák saját viselkedéses reakcióikat is. Ez
ugyanis egy komplementer szerep tudattalan felvéte-
lén keresztül további információt adhat a páciens in-
terakciós mintázatairól. Ezt igyekszik megragadni az
enactment koncepciója (Flaskay 2008).

Látható, hogy az acting out fogalma jelentõs válto-
záson ment keresztül a pszichoanalitikus gondolko-
dásban, ennek további részletes elemzése olvasható
Csuhai Cs. Klára 1993-as cikkében. 

Mindazonáltal a fogalom már rég kikerült a szûkebb
pszichoanalitikus keretek közül, és hiányzik egységes
értelmezése, használata. A helyzetet a fordításból adó-
dó jelentés-árnyalat módosulások tovább bonyolítják.
Az eredeti német kifejezésnek (“agieren”) nincs olyan
negatív konnotációja, mint az angol „acting out”-nak.
A terminológiai bonyolódás következményeként meg-
alkotott „acting in” (a terápiás alkalom során megjele-
nõ cselekvés) ugyanakkor nem terhelõdik negatív je-
lentéstöbblettel. Az „agieren”-nek magyarul két
fordítása is van: régies színezettel ugyan, de a pszicho-
analitikus irodalomban ma is használatos az „ágálás”,
és az angol szakirodalomból meghonosodott az „acting
out” kifejezés. Az elsõnek kevésbé, az utóbbinak hatá-
rozottabb negatív mellékzöngéje van. 

A 20. század második felében az analízis terápiás
célja megváltozott: a cél az áttételes neurózis létreho-
zása lett. Az acting out-ot elõbb az emlékezésnek való
ellenállásként, késõbb az áttételes neurózis létrejötté-
nek, fenntartásának, átdolgozásának elkerüléseként ér-
telmezték. Ekkor vált az acting out igazi ellenállássá. 

A PsychLit (Psychological Literature) adatbázist
böngészve arra a következtetésre jutunk, hogy ma az
acting out a szakirodalom, és a szakmai gondolkodás
túlnyomó részében valamilyen negatív, nemkívánatos
viselkedésként reprezentálódik, szinte azonos a bûnö-
zõk, pszichopaták, szenvedélybetegek antiszociális,
destruktív, impulzív akcióival, jobb esetben: szemé-

lyiségükben mélyen zavart (pszichotikus, prepszi-
chotikus, borderline) személyek érthetetlen, veszélyes
akcióival. Hogy a szakmai gondolkodásban ma ez a
fogalom kétesen cseng, az a szakmai szubkultúra nor-
maképzõ hatásával is magyarázható. A szakember-
képzés során kognitív rendszerek elsajátítása történik,
s interiorizálódnak e kognitív rendszerek implikált ér-
ték-mozzanatai is. Erre példa az „acting out” fogalom
patologizáló, elítélõ értékasszociációk mentén történõ
használata. Lajtai (2001) egyenesen fogalom-abúzus-
ról beszél, amikor a pszichiátriai munkahelyeken (1) a
kellemetlen, hálátlan vagy ellenszenves betegek minõ-
sítésére, továbbá (2) a munkatársi kapcsolatok minõ-
sítésére, (3) a nem munka-jellegû emberi kapcsolatok
minõsítésére, sõt (4) a szociális intézmények jellem-
zésére is használják az „acting out” kifejezést. 

A cselekvés szerepe a korai fejlõdés során

Létezésünk mozgásba ágyazottan indul. A szelf-fejlõdés,
én-érzetünk fejlõdése nem fázis-szerû, énünk születéstõl
halálig aktív, folyamatosan fejlõdõ és alakuló, egymásra
rétegzõdõ (preverbális és verbális) szelf-érzetekbõl áll
(Stern 2002). Wilber (2001, 2003) az egészséges fejlõdés
általános elveként írja le, hogy a következõ szakasz meg-
haladja, de egyben meg is õrzi, magában is foglalja az
elõzõt (transcend and include). A Stern által kiemelt ko-
rai szelf-fejlõdési szintek, mint a bontakozó szelf-érzet, a
magszelf érzet és a szubjektív szelf-érzet a körülbelül
másfél éves korban megjelenõ verbális szelf-érzet elõtt
aktiválódó szintek, melyek meghaladva megõrzõdnek
ugyan, de minthogy „egyeduralmuk” idején a verbalitás
még nem állt rendelkezésre, az ekkor rögzült élmények,
emlékek, mintázatok a szavak szintjén nem hozzáférhe-
tõek. Ekkor is létezett viszont a mozgás, léteztek testi ér-
zetek, s ezek segítségül hívhatók, amikor ezeket a korai
élményeket szeretnénk elérni.

A cselekvésnek, a nem verbális dimenziónak van
néhány további fontos jellemzõje, amely a verbális di-
menzióban nincsen meg. A cselekvésre jellemzõ a szi-
multaneitás, több testrész egyszerre van mozgásban,
míg a beszéd csak szekvenciális lehet (egyik szó a má-
sik után). A cselekvés konkrét, sajátos, szenzuális és
affektív, sokféle jelentést egyidejûleg fejez ki, sõt le-
hetõvé teszi az idõ figyelmen kívül hagyását. Bizo-
nyos értelemben atemporális, hiszen nem lehet múlt
vagy jövõ idõben mozogni. Wilhelm Reich, vagy
újabban Candance Pert (1997) nézetei szerint a test
képviseli a tudattalant. Reich (1970) feltételezte, hogy
egy személy rejtett érzelmei testébe vannak zárva,
rögzülve, például izomfeszültség formájában. 

A „verbalitás” és a „non-verbalitás” különbségei
tükrözik a féltekei lateralizáció munkamegosztását: 
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1. táblázat: A féltekei lateralizáció munkamegosztása

bal féltekei funkciók jobb féltekei funkciók

• verbális • nem verbális
• analitikus • holisztikus, szintetikus
• idõi • téri
• szekvenciális • szimultán
• logika, algebra • geometria
• digitális • analóg
• én-tudat • kreativitás, képzelõerõ,

humorérzék
• zene-komponálás • muzikalitás
• másodlagos folyamat • elsõdleges folyamat

gondolkodás gondolkodás

A két agyfélteke aszimmetrikusan fejlõdik, a jobb
hemiszférium az elsõ három hónapban gyorsabban nö-
vekszik. A féltekék közötti információáramláshoz
szükséges továbbá az õket összekötõ corpus callosum
mielinizációja, amely csak 6 éves kor körül fejezõdik
be. Emiatt bizonyos korai emlékek elérhetetlenek a
verbalitással történõ felidézés számára. A képet tovább
árnyalja, hogy az explicit memóriában szerepet játszó
hyppocampus késõbbi érése miatt az egyéves kor elõt-
ti élményeket csak a mozgásos és érzelmi memória tá-
rolja, felidézésük csak akción keresztül lehetséges.

A cselekvés az akcióval dolgozó 
módszerekben 

Az acting out eredeti, szó szerinti jelentése annyi, mint
megcselekedni, cselekvés útján kifejezni. Bár a pszicho-
analízis és a legtöbb pszichoterápiás forma képviselõi
elsõsorban a verbális helyzeteket preferálták, preferál-
ják, léteznek olyan módszerek, ahol az akció alapvetõ
eszköz. A gyerekterápiában megkerülhetetlen, hiszen a
gyerekektõl nem várhatunk differenciált önreflexiót és
verbális megnyilatkozásokat. A gyermekterápia elkép-
zelhetetlen a cselekvés-eljátszás nélkül. 

De akár felnõtt korban is az emberi élményminõsé-
gek fontos aspektusai kívül maradnak a beszéd hatás-
körén. A pszichoterápia „alapanyagát” viszont ezek az
élményminõségek teszik ki. És ha lényeges informáci-
ók nem elérhetõk a szavakon keresztül, kár lenne le-
mondani a nemverbális információforrásokról, ezen
belül is a testbõl jövõ információról, a testérzékelés és
a mozgás adta lehetõségekrõl. Éppen ezt teszik az ak-
cióval dolgozó módszerek. Ebbõl a szempontból a
pszichodráma, illetve a mozgás- és táncterápiák rokon
megközelítésnek számítanak. 

Meg kell említenünk, hogy a verbális eszközökkel
dolgozó módszerek is használnak nemverbális infor-
mációforrásokat. Ilyen a „szcenikus információ”
Argelandernál (2006), a „találkozás pillanata”, a „most
pillanat” Stern és mtsai megközelítésében (1998), vagy
az „enactment” fogalma (Hirsch 1998). 

Ám az akciót, cselekvést használó módszerek kife-
jezetten ezekre építenek. E módszerekben az akció, a
cselekvés nemcsak információforrás, hanem az átdol-
gozás eszköze. Nem elhárító mechanizmus, hanem
önkifejezési mód. Sõt, a táncterápia a cselekvéssel va-
ló önkifejezést az ember alapvetõ szükségletének te-
kinti, amit a terápiás munka során fel is használ.
Ugyanerre vonatkozik Moreno „act hunger” kifejezé-
se is: „Egy individuum primeren keletkezõ »cse-
lekvés-éhsége« állandóan olyan helyzeteket keres,
amelyek kifejezõdési lehetõséget nyújtanak
számára”.4

A cselekvésben való kifejezõdés megelõzi a képi,
szimbolikus és a verbális kifejezõdést. Ez lehet a vá-
lasz Csuhai Cs. Klára kérdésére, miszerint: „Mit tud-
hat a nyílt viselkedés, amit nem tud se a szó, a beszé-
lés, se a kép, az álmodás?” (Csuhai 1993, 219. o.)

Mindazonáltal az acting out, mint elhárító mecha-
nizmus értelmezhetõ az akcióval dolgozó módszerek
esetében is. A dolgozat következõ része ennek vizsgá-
latával foglalkozik. 

Acting out a pszichodrámában

Kökény, Fedor és Vikár (2004) meghatározása sze-
rint „a pszichodráma feltáró és tüneti jellegû, a min-
denkiben meglévõ spontaneitásra, kreativitásra és
aktivitásra építõ, valamint azt fejlesztõ csoport-pszi-
choterápiás módszer. Kognitív és emocionális szin-
ten tudatosít fizikai szintû átéléssel, beleértve a pro-
prioceptív érzékelést is, és teszi ezek által lehetõvé a
verbális és preverbális szintekkel való egyidejû terá-
piás munkát. Az intrapszichés folyamatokat megjele-
níti, színpadra helyezi, azaz externalizálja.” (Kökény
és mtsai 2004, 36. o.)

A pszichoanalízis kritikája szerint „a [pszichodrá-
ma-] játékban acting out és ezen keresztül rövid meg-
könnyebbülést eredményezõ ventilláció történhet fel-
táró-tudatosító munka helyett” (Bagotai 2001, 23. o.).
A pszichodráma nézõpontjából viszont „a verbális-
analitikus terápiában a belátás csak kognitív szintû és
nem vezethet az érzelmi és érzékszervi-mozgásos él-
ményeket magában foglaló személyiségszervezõdés
megváltoztatásához” (uo.). Meg kell jegyeznem, hogy
ma már az analitikus megközelítésben a belátást kog-
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nitív-affektív mozzanatként értelmezik (Flaskay
2007), tehát ez a fogalom az érzelmi élményeket már
magában foglalja, de az érzékszervi-mozgásos élmé-
nyeket továbbra is negligálja, jobb esetben alul-
reprezentálja.

„A pszichodráma egy acting out-on (akció kifelé,
vagy megcselekvés) alapuló pszichoterápiás módszer”
(Kökény és mtsai 2004, 37. o.). De az akció tere: a já-
téktér vagy színpad, a játék „mintha”-tartománya. „A
pszichodrámában »bent lehet kimenni« (acting in), az-
az a színpad (összes mûködési szabályaival együtt) az
a hely, ahol lehet »ektingautolni«” (uo.). A játéktéren
kívüli akció, a keretek felrúgása (például egy csoport-
tag kirohanása a csoportszobából) a pszichodrámában
is „acting out”. A terápiás keret biztonságot nyújt. A
keret felrúgása olyan acting out, ami nem az átdolgo-
zás/feldolgozás irányában hat. 

Az akció segítségével a belátás a szó szoros értel-
mében megtörténik. A protagonista interakcióba lép-
het saját reprezentációival, megélheti saját aktivitását.
„Az acting out, ha interaktív jelentést kap, akkor játék
lesz belõle” (Kökény és mtsai 2004, 37. o.) – a szín-
pad keretei között. A pszichodráma a verbális és a
nemverbális szintekkel egyidejûleg dolgozik. Az ak-
ció után fontos a kognitív, verbális feldolgozás, a meg-
beszélés, a csoport „reális terében” (id. mû).

Acting out-nak tehát a pszichodrámában az tekint-
hetõ, ha az – egyébiránt megengedett, sõt, megkívánt
– cselekvés szétfeszíti a kereteket. Komlósi Piroska
ezt így fogalmazta meg: „Moreno ignorálta az acting
out késztetések terápia ellenes hatását, azonban napja-
ink pszichodráma gyakorlatában figyelmet fordítunk
arra, hogy ezt el tudjuk választani a terápiát elõbbre
vivõ játék-késztetésektõl” (Komlósi 1999, 57. o.).

Az acting out jellemzõje lehet a pszichodrámán
belül, hogy a „mintha” szabályát rúgja fel. Ez jele-
nik meg H. Pozsár alábbi példájában, amely egy
gyermekpszichodráma csoportfoglalkozásról szár-
mazik.

A csoportfolyamat felénél jártunk, már mindenki
tanúbizonyságot tett arról, hogy Bálintnak helye van
köztünk, amikor valami váratlan dolog történt: Bálint
kirohant a terembõl. Közvetlenül ezelõtt az egyik fiú
elköszönt a csoporttól. A terem felé menet pedig Bálint
odasúgta csoportvezetõ társamnak, hogy majdnem ki-
rúgták az iskolából. Úgy tûnik, Bálint a veszteségeket
nehezen tudta szimbolikusan megjeleníteni, gyenge
én-struktúrája a cselekvéses kifejezõdést választotta,
azaz az acting out-ot vitte végbe. Kirohanásával „el-
játszotta”, megcselekedte azt, amitõl félt, hogy az is-
kolából is kikerül.”5

A táncterápia

A táncterápia fogalom sokféle módszert foglal magá-
ban, több különbözõ irányzata van, melyek mind más-
hova helyezik a hangsúlyt aszerint, hogy milyen kon-
ceptuális modell szerint dolgoznak. Magyarországon
is több táncterápiás iskola képviselõi megtalálhatók. A
pszichodinamikus mozgás- és táncterápiáról Merényi
Márta írásaiból tájékozódhat az olvasó (Merényi,
2004, 2007, 2008). Jelen cikk szerzõje az integrált ki-
fejezés- és táncterápia (IKT) (Gürtler 1999, Kiss, Var-
ga 2007, Varga, Kiss 2007) képviselõje, tapasztalatai
innen származnak, mindazonáltal az acting out fogal-
mára vonatkozó meglátásait alkalmazhatónak gondol-
ja a mozgás-táncterápiákra általában. 

A különbözõ táncterápiás megközelítésekben termé-
szetesen vannak közös pontok, orientáció gyanánt áll-
jon itt az Amerikai Táncterápiás Egyesület (American
Dance Therapy Association) meglehetõsen velõs defi-
níciója: „A mozgás/táncterápia a mozgás és tánc pszi-
choterápiás alkalmazása, mely az egyén érzelmi, társas,
kognitív és testi (fizikai) integrációját segíti.”6

A táncterápia bõvebb ismertetése meghaladja e ta-
nulmány kereteit, s e tekintetben a hivatkozott irodal-
mat ajánlom az érdeklõdõk figyelmébe. Mindazonál-
tal az alább következõ példák bepillantást engednek
az integrált kifejezés- és táncterápiás munkába. 

Cselekvés a táncterápiában

Mint a definícióból kiderül, és már a módszer elneve-
zése is nagyon világosan utal rá, a táncterápiában
alapvetõ eszközünk a mozgással, tánccal történõ kife-
jezés – a cselekvés. Ennek több funkciója lehet. Elõ-
segíti régebbi, korai élmények, tudatállapotok felidé-
zését, újraélését, szükség esetén újrastrukturálását,
valamint új élmények, tudatállapotok megélését,
adaptív viselkedésmódok megtapasztalását. Eszközül
szolgálhat az önkifejezéshez, a megmutatkozáshoz,
valamint a kapcsolatba lépéshez.

Ám a cselekvés formája, a mozgás iránya és minõ-
sége olykor felveti az acting out kérdését. Táncterápi-
ás foglalkozáson megtörténhet az, hogy valaki egy tá-
nyért a földhöz csap, egy tojást a falhoz vág, ami más
keretek között az „impulzív acting out” ragyogó pél-
dája lehetne. Elõfordult, hogy egy táncterápiás szóló-
performansz során egy csoporttag levágta a saját haját,
amit akár kontrollvesztett, öndestruktív viselkedés-
ként is címkézhetnénk. Máskor egy veszteség megélé-
se dühödt rugdosással, csapkodással, hánykolódással,
üvöltéssel járhat. 
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De e példákban nem acting out-ról van szó, mivel a
cselekvések a táncterápiás kereten belül, egy „gyakor-
lat”, egy folyamat részeként, vagy valamilyen defini-
ált helyzetben történnek. 

Nézzük meg a fenti példákat közelebbrõl.

Az egyéves csoportfolyamatnak a felénél járhat-
tunk, amikor az egyik táncterápiás foglalkozásra nyers
tojást vittünk, ennek a minõségeivel dolgoztunk, mint
például kemény, de vékony, törékeny, sérülékeny héj –
lágy belsõ; vagy „az élet kezdete”. Minden csoporttag
kapott egy tojást, ezt explorálta, táncolt vele. Az emlí-
tett minõségek közül, illetve ezeken túl természetesen
minden résztvevõ a tojás olyan minõségeit emelte ki a
maga számára, amelyek neki aktuálisan jelentõségtel-
jesek voltak, és a tojással való munka az életének ana-
lóg helyzeteit hívta. A foglalkozásnak körülbelül fél-
idejében, egy megbeszélõ körben az egyik csoporttag
jelezte, hogy legszívesebben a falhoz vágná ezt a to-
jást. A csoportvezetõk megálltak ennél a csoporttag-
nál, és megkérdezték, hogy mi történne, ha ezt megte-
hetné. Rögtön érzékelhetõ volt, hogy a vágy
megvalósulásának lehetõsége magával ragadta, az
egyébként inkább lassabb ritmusú csoporttag nyugta-
lan mozgással, izgatott hangon válaszolt. Ambivalen-
ciájának adott hangot: szeretné megtenni, de ilyet
azért mégsem lehet! A csoportvezetõk a csoporttal
együtt felajánlották támogatásukat: figyelmükkel jelen
lesznek, és segítenek feltakarítani a széttört tojást. Né-
mi hezitálás után a csoporttag ezt elfogadta. Elõké-
születként behoztunk a terembe vödröt és felmosó ru-
hát, majd a csoport egy csatornát képezve felállt két
sorba. Ezután a csoporttag nekifutott és a falhoz vág-
ta a tojást. Megtörtént. Lassan alább hagyott az izga-
tottsága. Közösen feltakarítottuk a tojást, végül visz-
szaültünk a megbeszélõ körbe. 

A leírásból kitetszik, hogy bár az eredeti terveink-
ben, s ekképp a keretekben nem szerepelt tojástörés, s
ha valaki szó nélkül falhoz vágja, az acting out lett
volna, csakhogy a kereteket módosítottuk. Egy folya-
matot alkottunk meg, a tojástörést tulajdonképpen egy
rituálé részévé avattuk. Célja volt a tojás falhoz vágá-
sának, nevezetesen egy belsõ tabu ledöntése, a belsõ
szabadság növekedésének elõsegítése. 

Következõ példánk egy szóló performanszból szár-
mazik, amely az integrált kifejezés- és táncterápia fon-
tos részét képezi. Ilyenkor a terápiás térben kialakítunk
egy színpadi teret és egy nézõteret, majd a csoporttag-
ok egyenként egy rövid, többnyire improvizatív elõ-
adást mutatnak be. Ez az elõadás lehet a csoportveze-
tõ által tematizált, vagy teljesen szabadon hagyott,
amikor a csoporttagokra bízzuk, mit visznek színpadra.

Leggyakrabban valamely, a résztvevõt aktuálisan fog-
lalkoztató személyes téma feldolgozása, megmutatása
történik.

Az egyik ilyen szóló-elõadásból szeretném kiemelni
azt a részletet, amikor a csoporttag leült törökülésben
a nézõkkel szemben, és miközben egy megindító, „fáj-
dalmasan szép” zene szólt, elõvett egy ollót, egy tin-
cséért nyúlt, és levágott belõle. 

Ebben az esetben a hajvágás azért nem tekinthetõ
öndestruktív acting out-nak, mert egyrészt a szóló-
performansz keretei megengedték, másrészt az önki-
fejezés tudatosan választott, jelentéssel bíró, és nagy-
fokú figyelemmel, jelenléttel végrehajtott módja volt.

Harmadik példánk egy gyakori tapasztalatot ír le. A
veszteség, a gyász témájának feldolgozására egy lehe-
tõség a „siratófal” folyamat. Ilyenkor kialakítunk a
terápiás térben egy elkülönített részt, ami a „siratás”,
a veszteség és fájdalom érzéseinek aktív kifejezésére
ad teret. Az instrukció kifejezetten hívja a testi szintû
megnyilvánulásokat. Ilyenkor nem egyszer megtapasz-
taltuk, hogy egy résztvevõ dühödt rugdosással, csap-
kodással, üvöltéssel fejezte ki fájdalmát.

Ha az impulzív megnyilvánulást kontextusában
nézzük, akkor kiderülhet, hogy az nem acting out,
mint ez a fentebbi példában is látható, ahol kifejezet-
ten keretet adtunk ennek. 

Táncterápiás keretek

A „kereteken belüli” cselekvést tehát nem tekintjük
acting out-nak. Ilyen keretfeltételek a táncterápiában a
tér: az akció a csoporttérben, esetleg azon belül is egy
kiemelt térben történik; továbbá az idõ: a csoportfog-
lalkozás, illetve azon belül egy-egy konkrét folyamat
vagy gyakorlat ideje áll rendelkezésre. Maga a táncte-
rápiás csoportfoglalkozás úgy zajlik, hogy többnyire
alulstrukturált mozgásos gyakorlatokat kínálunk fel a
csoporttagoknak, melyben egyénileg, párban, kiscso-
portban vagy nagycsoportban vesznek részt. Az élmé-
nyek, tapasztalatok átfordíthatók valamilyen tárgyia-
sult alkotásba (rajz, agyag, kollázs stb.), végül egy
beszélgetõ körben megosztásra kerülnek. Gyakran pá-
ros csoportvezetés történik. 

Fontos része a táncterápiás keretnek a fenti példák-
ban jelzett elfogadó figyelem, amely a cselekvésre irá-
nyul mind a cselekvõ, mind a terapeuta/csoportvezetõ,
mind a csoporttagok részérõl. Nem impulzusok kont-
rollvesztett lereagálása történik, hanem elfogadó fi-
gyelemmel kísért, tudatos cselekvés. Ez elsõsorban
arra vonatkozik, hogy figyelmemmel jelen vagyok, át-
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élem a történéseket, érzéseket. Nem feltétlenül jelenti
azt, hogy a cselekvés értelme, jelentése világos min-
denki (akár a cselekvõ!) számára, vagy hogy a látot-
tak/megéltek megérthetõk és (azonnal) könnyen lefor-
díthatók a szavak szintjére. 

Sõt, a tapasztalat azt mutatja, hogy egy mélyen
megélt élménynek idõre van szüksége ahhoz, hogy
verbálisan megfogalmazható legyen, s akkor is csak
az élmény töredéke mondható el szavakkal. Talán ott
kezdõdik a költészet, ahol a szavak képesek az élmé-
nyek mélyebb rétegeit is visszaadni. 

Fontos ezen a ponton megjegyezni, hogy a táncte-
rápiás foglalkozásnak a mozgásos önkifejezés mellett
fontos részét képezi a verbalitás. A nemverbális hang-
súlyú helyzetekben gyûjtött élmények megbeszélése,
verbális szintre emelése a páros, kiscsoportos vagy
egész csoportos megbeszélõ körökben történik. 

Mindezek a keret-feltételek hozzájárulnak a bizton-
ságos légkör megteremtéséhez, ahol kibírhatóbbá és
szabályozhatóbbá válnak az indulatok, erõs érzelmek,
és – a különbözõ kifejezési modalitásokba (rajz stb.)
történõ transzformáció segítségével – lehetõség nyílik
az élmények átdolgozására, ami csökkentheti az act-
ing out útján történõ feszültség-oldás késztetését. 

Egy megfelelõ idõben és megfelelõ helyen végre-
hajtott cselekedet, amelybe sok minden belesûrûsödik
éppen konkrét és szimbolikus szinteket egyesítõ mi-
volta miatt válhat a múltat feldolgozó és egyben a jö-
võ felé is utat nyitó csomóponttá a résztvevõk életében
(Varga 2008). 

Acting out a táncterápiában 

Természetesen táncterápiás helyzetben is elõfordul „iga-
zi” acting out: impulzus kiélése, feszültség elvezetése
feldolgozás helyett/nélkül, a definiált kereteken kívül.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy minden ember-
ember közötti kapcsolatnak fontos momentuma a ha-
tárok keresése. Ez mindig kommunikációban valósul
meg. A tapasztalat azt mutatja, hogy függetlenül attól,
hogy mennyire tágak a lehetõségek, van egy alapvetõ
késztetésünk a határok átlépésére. Ennek az alapvetõ
késztetésünknek vannak pozitív és negatív aspektu-
sai. Ha nem lenne határátlépés a kommunikációban,
értékekben, eszmékben, akkor nem lenne fejlõdés,
változás.

Ez az alapvetõ határátlépési, keret-feszegetési kész-
tetésünk minden terápiás módszernél megtalálja a tár-
gyát. Hogy egy ilyen helyzet hogyan oldódik meg, azt
a terapeuta/csoportvezetõ és a résztvevõ(k) közötti in-
terakció határozza meg. Az acting out fogalma tehát
mindig viszonyítást rejt magában: az adott módszer
keretei, az adott terapeuta határai szabják meg, mi van

belül, és mi van kívül. Az akció acting out-nak minõ-
sülhet egy verbális terápiában, önmagában azonban
nem acting out az akcióval dolgozó terápiákban.

Nézzünk néhány példát az acting out megjelenésé-
re a táncterápiás foglalkozáson. 

A táncterápiás foglalkozás végének közeledése mi-
att egy folyamatnál, ahol mindig az egész csoport tá-
mogatott egy embert, és egyenként kerültek sorra a
csoporttagok, menet közben úgy döntöttek a csoport-
vezetõk, hogy nem fog mindenkire sor kerülni. Ezt a
gyakorlatot eredetileg úgy tervezték, hogy mindenki
részt vesz benne, s ennek megfelelõen is instruáltak,
ámde elõzetes elvárásuknál lassabban haladt, ezért
döntöttek a megszakítása mellett. Bár elismerték fele-
lõsségüket a helyzet ilyetén alakulásáért, és sajnálatu-
kat fejezték ki az okozott frusztráció miatt, az egyik
csoporttag nem tudta elviselni az ezzel járó feszültsé-
gét. Provokatív módon bejelentette, hogy neki most
szexre van szüksége, és hazamegy a nap vége elõtt. Ez
után el is ment, nem tudtuk visszatartani.

Látható, hogy kereteken kívüli cselekvésnek, s ek-
képp acting out-nak számíthat a csoporttér impulzív el-
hagyása. A negatív érzéseket és indulatokat nem tudtuk
intrapszichésen tartani, tartalmazni, aminek az eredmé-
nyeként a résztvevõ kilépett a terápiás helyzetbõl. 

Következõ példánk a beszéd mint acting out lehetõ-
ségére mutat rá. 

A mozgásos folyamatok ideje alatt gyakran fontos-
nak tartjuk, és hangsúlyozzuk is a felnõttkorban oly-
kor már túlzott dominanciát nyerõ verbalitás mellõzé-
sét. Fõleg bemutató alkalmakon, vagy egy hosszabb
csoportfolyamat kezdeti szakaszában gyakori tapasz-
talat, hogy a résztvevõk a számukra esetleg szokatlan
nemverbális helyzetek, vagy az érintés intimitásának
feszültsége elõl beszélgetésbe „menekülnek”.

Bár sokszor nem úgy gondolkozunk róla, a beszéd
is cselekvés. Táncterápiás helyzetben gyakran megta-
pasztalható az, amit Rajka nagyon érzékletesen fogal-
maz meg verbális terápiás tapasztalatai alapján: „Ma-
ga a beszéd is szerepelhet acting outként, ha oly
nárcisztikus megszállást szenved, hogy nem a kom-
munikáció szolgálatában álló kifejezõ mozgást képvi-
sel, hanem öncélú, tárgykapcsolat nélküli kielégülést.
[...] nyomában nem jár a lelki folyamatok rendezõdé-
se, vagy újraszervezõdése. [...] mintegy külön csator-
nán át ömlött a szó, a tartalom és külön csatornán [...]
az indulat” (Rajka 2003, 44. o.) (vagy az érzelmek – a
szerzõ megjegyzése). Mint a fenti példából kitûnik,
táncterápiás foglalkozáson acting out lehet a beszéd
még olyankor is, ha kommunikációs célokat szolgál.
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Ezekben a példákban megérthetõ az acting out
kommunikatív tartalma, üzenete, s ha mód van rá,
gyümölcsözõ lehet ezekre késõbb visszatérni, és dol-
gozni velük.

Acting out-nak tehát – a pszichodrámához hasonló-
an – a táncterápiában is az tekinthetõ, amikor az
egyébként munkaeszközként használt cselekvés szét-
feszíti a kereteket. 

Összefoglalás

Tanulmányomban a szakmai körökben sokszor nega-
tívan csengõ acting out fogalmát vizsgáltam meg. A
cselekvés útján történõ kifejezést a verbális módsze-
rek képviselõi gyakran a megdolgozási folyamatot
akadályozó elhárító mechanizmusnak tekintik. Más-

képp gondolkodik errõl a pszichodráma és a táncte-
rápia, melyek a mozgáson és testérzékelésen keresz-
tül az emberi élményminõség nemverbális, prever-
bális aspektusaival is dolgoznak. Az akciócentrikus
terápiákban a keretek, a kontextus, és az ahhoz való
viszony az, ami segít definiálni az acting out-ot: tu-
lajdonképpen a keretek szétfeszítéseként értelmezhe-
tõ. De legyünk megértõek! „Lelkünk is úgy mûkö-
dik, mint a kezünk, amikor elkapjuk, ha a tûzzel
játszva túl közel kerülünk hozzá” – int Bagotai
(2001, 23. o.).

A tanulmánnyal a tudatosabb, átgondoltabb foga-
lomhasználatot kívántam elõsegíteni. Az acting out
mindig csak az adott alkalmazási kereten belül értel-
mezhetõ. Ami az egyik módszernél már kívül van a
kereteken, s ekképp acting out-nak számít, az a másik
módszer alapvetõ eszközét képezheti. 
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ACTING OUT IN DANCE THERAPY

“Acting out” has been regarded mostly in a negative light. It is almost equivalent to the patient „behav-
ing badly” which is disapproved of by the professionals, even when they sympathise with it. Or better,
not disapproved of, but understood as a form of resistance provoking counter-transference, a mecha-
nism of defence leading to instant gratification of existing tension – and so not counted among the
processes that further therapeutic change and healing. 
Is it really that problematic if we express something through action, movement – i.e. nonverbally?
Professionals working with action – such as psychodrama or dance therapy – think otherwise. In this
respect changes have occurred in recent self and attachment theories as well. More and more they treat
„acting out” as an important phenomenon, manifesting itself in the domain of „implicit relational
knowing”, understanding of which is productive for the therapeutic process.
In my paper I would like to examine how expressions through action, i.e. literally „Agieren” (Freud’s
original German term) or „acting out” can become a valid means for therapeutic processing, rework-
ing and also what its limitations are. I will elaborate on how to understand „acting out” in therapies
working with action.
We conclude that in general „acting out” can be understood as violation of the framework, but –
depending on the applied therapeutic framework – there are differences. For example action in psy-
choanalysis is „out of bounds”, therefore it is called „acting out”, whereas in methods like psychodra-
ma or dance therapy it is an essential tool. Finally, some examples serve to illustrate violation of the
framework, i.e. „acting out” in dance therapy.

Key words: acting out – psychoanalysis – therapies working with action – psychodrama – dance ther-
apy – preverbal experiences – nonverbal therapy
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