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Elöljáró a diasorhoz
Nyugodtan állíthatjuk, hogy Wilhelm Reich a pszichológia történetének egyik legvitatottabb
szereplője. A Szomato-pszichoterápia atyja, Freud tanítvány, 6 évig a Bécsi pszichoanalitikus
képző szeminárium vezetője, a huszadik századi szexuális forradalom programadó
vezéralakja. Kizárták a kommunista pártból, ’33 után menekülnie kellett Németországból,
majd kizárták a Német Pszichoanalitikus Egyesületből is. Műveit kétszer is
megsemmisítették. 1935-ben Németországban a náci rezsim (a Fasizmus
tömegpszichológiája című műve megjelenése után), majd 1957-ben az Egyesült Államok
kormánya (elsősorban időjárást befolyásoló találmányai miatt). Életét a Lewisburg-i
büntetés végrehajtó intézetben végzi.

Munkássága nyomán több tucatnyi pszichoterápiás módszer és személyiségfejlesztő eljárás
virágzik napjainkban is. Ma is elérhető több mint egy tucat könyve közül több a pszichológia
klasszikusai közé tartozik.

Wilhelm Reich élete és munkássága bemutatásának napjainkig érezhető hatása mellett
halálának közelgő 60 éves évfordulója ad aktualitást.

Az itt közölt 29 dia a Szomato Estek keretében „Kritikai visszatekintés Wilhelm Reich
életművére” címmel 2014 április 14-én megtartott előadásomból származik és Wilhelm
Reich személyes és szakmai életútjának első felét követi nyomon. Reich életének második
szakasza a tavaszi számban lesz olvasható.



Családi háttér

• Születés: 1897, Dobzau (D)Dobrzanica (PL), Galicia (mai 
Ukrajna) Osztrák-Magyar Monarchia

• Leon Reich – Cӓcilie Roninger
• Birtokot örökölnek az anyai nagybátytól                       (Josef 

Blum-tól) → költözés: Jujinetz, Bukovina
• Zsidó család, német nevelés
• Egy öccse (Robert) és

egy húga (korai halál) 

• Kép: 1900



Gyermekkor

• 12 évesen rajtakapja az anyját a nevelőjével →egy évvel később 
elmondja az apának → az apa verni kezdi az anyát →13 éves – az 
anya öngyilkos lesz (1920-as első publikált írása „Az incestus tabu 
megszegésének egy esetéről”)

• Czernowitz – Gimnázium, psoriasis, bordélyok (15 éves korától)

• 1914 – az apja meghal tüdőbajban 

• Öröksége: birtok, pénztelenség, öcs és a tanulmányok (1915-ben 
kitűnővel végezi középiskolai tanulmányait)

• 1915 – az oroszok elfoglalták Bukovinát → menekülniük kellett

„Sose láttam viszont se a szülőföldemet se a birtokainkat. A 
jómódú múltból semmi sem maradt.”  Reich, 1988. 50.old.



Hadnagy

• 1915-18 – katona az Osztrák 
hadseregben (I.VH.)

• Hadnagy az Olasz fronton, 40 
katona parancsnoka (a képen 
Olaszo.: 1917)



Bécs - „Osztrák a régi 
kolóniákról”

• A VH után Bécs az öccsével
• 1918 - Bécsi Egyetem – Jogi kar
• Orvostudományi kar (1922-ben végzett)

„Minden mögött amit tanultam ott volt annak a 
kérdése, hogy „Mi az élet?”. … Tisztán éreztem, hogy 

az élet mechanikus felfogása, ami az egészségügyi 
oktatásunkat dominálta számomra nem kielégítő… 

Nem volt tagadva ugyan, hogy az életet kreatív erők 
uralják, ugyanakkor hiányérzetem volt amiatt, hogy 
ez a tudás nem vált kézzel foghatóvá és nem került 

leírásra vagy praktikus szinten felhasználásra.”  
Sharaf, 55.old.



Annie Pink-Reich, Eva, Lori, 
1920

• Afférok kliensekkel (a korszellemmel, a még nem 
tiszta terápiás keretekkel összhangban)- Freud 
figyelmeztette→ feleségül vette az egyik kliensét: 
Annie Pink (1902-1971), pszichoanalitikus

• Gyermekeik:

• Eva (1924-2008) orvos

• Lore (1928- ), pszichiáter, pszichoanalitikus



Szexológia, kommunizmus, 
pszichoanalízis

• 1919 – beiratkozott Fenichel szexológia 
szemináriumára (’22-től…)

• Barátsága Fenichellel
• Baloldali ifjúsági mozgalmak 
• Pszichoanalízis (Psychoanalitical Society of 

Viena)
• Szexológia
• Egyféle „Humanista Marxizmus”

• 1920 – a pszichoanalitikus egyesület tagja (23 
éves!) – Rövid pszichoanalízis sajátélmény – Isodor 
Isaak Sadger és Paul Federn



Szexuálpolitika I

• Sozialistische Gesellschaft für Sexualberatung und 
Sexualforschung (1929) – létrehozott 6 
szexuálhigiéniás klinikát

• 1932, Berlin – Szexpol kutatási központ vezetője lett 
(Egyesület a Proletár SzexuálPolitikáért) – 30000 aktív 
tag 

• “Wilhelm Reich, a szexuális forradalom atyja” (Ariel 
Levy 1996/2011)



Szexuálpolitika II

Néhány fontosabb irányelve:

(Freud: mindannyian neurotikusok vagyunk →) Reich: 

• Azért neurotikus mindenki, mert az uralkodó szociális rend 
megbetegítő.

• A szexualitás felszabadítása pozitív társadalmi változásokhoz vezetne.

• A pornográfia, a prostitúció és a kriminalitás számtalan formája ki 
nem élt szexuális vágyakból fakad.

• A felszabadult szexualitás és a teljes orgazmus és a jól működő 
társadalom alap feltétele



Reich SzexPol reformjavaslatai

• Részletes szexuális felvilágosításra van szükség
• Védekezéssel és terhesség megszakítással 

kapcsolatos tájékoztató anyagok kellenek
• A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a saját 

szobában alhassanak
• Annak képviselete, hogy a szexuális vágyak és a 

szexualitás különböző módokon való kiélése 
egészséges szükséglet, ami nem érdemel 
megszégyenítő büntetést

• Óvodákat kell alapítani, hogy a nők számára is 
megnyíljon a lehetősség arra, hogy az 
otthonukon kívül dolgozhassanak



Az orgazmus kutatója

• Freud: a neurózis hátterében mobilizált szexuális energia van, 
amit az érintett nem fejezett ki és nem dolgozott fel

• Reich: 
– A szexuális arousal mit mobilizál a szervezetben? Milyen 

formában kéne, hogy kifejezze magát ahhoz, hogy ne alakuljon 
ki neurózis? Milyen szexuális életre van szükség ahhoz, hogy ne 
alakuljon ki neurózis?

– Az orgazmus olyan szexuális történésre utal, ami nem hagy 
maga után semmilyen szexuális hiányt

– A jól működő és teljes orgazmusban gazdag szexualitással 
levezethető a feszültség és elkerülhető a neurózis

– Leírja az orgazmus ciklusát és pszichés működéssel való 
kapcsolatát



Pszichoanalitikus korszak

• 1919- 1934 Pszichoanalitikus praxis
• 1923 – a bécsi pszichoanalitikus képző 

szeminárium
• 1924 – Freud felkérte a kiképző szeminárium 

vezetésére (1930-ig maradt) 

Freud elismerte és dicsérte az elkötelezettségét és 
kreativitását, de kifejezetten kérte, hogy a 

szemináriumot ne arra használja, hogy saját 
álláspontját és speciális nézeteit népszerűsítse



Freud viszonya az „energiához” 

• Freudot eleinte nagyon foglalkoztatta a pszichés energia 
koncepciója (libidó elmélet)

• 1933: az ösztönelméletét és a pszichés energia koncepcióját 
„mitológiának” titulálta (B.,20.old.)

• Ugyanakkor: Freud Wortisnak írt leveléből (id: B., 66. o.):

Az analízis nem minden. Más faktorok is léteznek, dinamikai 
faktorok, melyeket mi libidónak hívunk. Ezek minden neurózis 
mögött meghúzódnak. A pszichoanalízis nincs rájuk hatással, 
mert organikus alapjuk van… Remélhetjük, hogy az organikus 

oldalt is felderítik majd a jövőben. Mert mindaddig míg az 
organikus oldal hozzáférhetetlen marad, a pszichoanalízis sok 

kívánnivalót hagy maga után.



Találkozó Freudnál, 1929 dec. 12.

• Freud: a kultúra visszatartó ereje nélkül 
elszabadulna az eredendő agressziónk; a 
civilizáció az ösztön kielégülésekről való 
lemondásra épül(+ a világ megmentése nem a 
pszichoanalízis feladata). 

• Reich: a neurózis a nevelés, a családi élet és a 
szociális struktúrák átalakításával megelőzhető 
(szociális reformokra van szükség)



Reich: az önszabályozás koncepciója I.

• Freud (, 1949, 191-2, Id. B, 77.o.): „A nevelés 
funkciója, hogy gátoljon, tiltson és elnyomjon, és 
ezt a szerepet csodával határos módon minden 
időkben be is töltötte…Az optimális oktatást kell 
megtalálni, mely a legtöbb jót teszi és a 
legkevesebb sérüléssel jár. Azon múlik, hogy 
megtaláljuk, hogy mennyit tilthatunk, mikor és 
milyen eszközökkel.” 

• Reich ezzel szemben az önszabályozásra épülő 
oktatást hangsúlyozza (Bízz a gyermek belső 
ritmusában.)



Reich: az önszabályozás koncepciója II.

• A kliens önszabályozó készségének erősítése 
ütközött

– az érzelem és ösztönök elnyomására épülő a 
tradicionális moralitással

– a hűségeskü által támogatott jogi szerződésen 
alapuló hagyományos házassággal

– az engedelmesség, kötelesség és mechanikus 
hatékonyság koncepciójára építő hagyományos 
munkavégzéssel



Freud egy évvel később 

Freud( 1930, 141-2. o.; id: B, 76.o.):
„Van egy kérdés, amit nem tudok kiverni a fejemből… vajon 
diagnosztizálható-e, hogy a civilizáció sok intézménye vagy 

korszaka – de lehet, hogy az egész emberiség – neurotikussá 
vált a civilizációs trendek nyomása alatt? … Továbbá egy 

speciális problémával találkozna a kollektív neurózis 
diagnózisa. Az egyén neurotikusságának megállapításakor 
mintegy igazodási pontként használhatjuk az egyén és az 

„egészséges”-nek tartott környezete közti kontrasztot. Egy 
hasonló módon érintett társadalom esetén nem rendelkezünk 
ilyen háttérrel, így ebben az esetben valamilyen más eszközt 

kéne használnunk… Mindezen nehézségek ellenére, bízhatunk 
benne, hogy majd valaki belevág a civilizált közösségek 

patológiájának kutatásába.” 



Reich szerint a fő szociális problémák

• Neurózist erősítő oktatás és nevelés (oktatási 
reform)

• Szexualitást elitélő szociális attitűd (szexuális 
reform)

• Autoriter elnyomáson alapuló szociális 
struktúrák (a teljes szociális intézmény reformja)



Reich karakterelmélete 

• A neurotikus karakter a saját védelmi rendszerének a foglya
• Reich arra keresett terápiát, hogy kiszabadítsa az embert a 

védelmi rendszere fogságából 

Cél: egy „új fajta ember”, aki felnőtt, érett módon tudja élni az 
életét, mert már nem azok a konfliktust okozó késztetések 

uralják, amelyek a gyermekkora kiéletlen vágyaiból fakadnak. 
Az ilyen ember nincs úgy meghasadva mind a hétköznapi 

emberek többsége. Nem hadakozik benne az emberi 
természet a civilizációval; az ösztönös cselekvés a morális 

viselkedéssel; az állati cselekvés a racionálissal. Sokkal 
racionálisabb, mivel közvetlenebb kapcsolatban van az 

ösztöneivel, sokkal természetesebb a moralitása, mert az 
impulzusai már nem olyan erőszakosak és veszélyesek, hogy 
el kéne nyomni őket; civilizáltabb mert mélyebben emberi.



A karakterfejlődés 3 szintje (B. 44.o.)

• Felszíni réteg:a homlokzat, amit a világ felé 
mutatunk (visszafogott, kényszeresen udvarias, 
megfelelésre törekvő)

• Második réteg: a veszélyes, groteszk, irracionális 
impulzusok és fantáziák rétege (a freudi elfojtott 
tudattalan rémálom világa)

• Elsődleges (organizmuikus) réteg: a spontán, 
természetes impulzusok rétege (érzelmileg 
egészséges réteg)
A karakter analízis célja az elsődleges réteghez 

vissza vezetni a klienst.



A karaktervédelmet meghatározó 
faktorok

• Az impulzus frusztrációjának időszaka

• A frusztráció időtartama és mértéke

• Milyen impulzusokat érint a központi 
frusztráció

• Az engedély és a frusztráció közti kapcsolat

• A fő frusztráló személy neme

• A frusztrációval kapcsolatos ellentmondások



Reich első karakter listája

1. Fallikus-nárcisztikus karakter

2. Passzív-feminin karakter

3. Maszkulin-agresszív karakter

4. Hisztérikus karakter

5. Kényszeres karakter

6. Mazohisztikus karakter



Berlin 1930-1933

• 1930 – Berlin: Reichéket örömmel fogadták

• Reichet érő új hatások:
– Fenichel technikai szemináriuma: a baloldali 

pszichoanalitikusok találkozó helye

– Gindler testterápiás módszere: Otto Fenichel, 
Annie és Eva Reich közvetítésével

– Fenichel bemutatta Elsa Lindenbergnek (Laban 
tanítvány) – új szerelem



Reich esete Radó Sándorral

• 1930-ban a sok negatív kritika nyomására elmegy 
analízisbe Radó Sándorhoz. 

• Radó 1931-ben emigrál New Yorkba. 

• Évekkel később Radó állítólag ezt mondta Annie 
Reichnek, hogy Wilhelm „alattomos pszichotikus 
folyamatoktól” szenvedett

• Ezt követően:

– Az a pletyka kezd terjedni, hogy Reich skizofrén

– Reich soha többet nem vágott bele a saját terápiájába



1933

• Reich Koppenhágába költözött

• Megjelent:
• A fasizmus tömeglélektana

• A karakteranalízis

• Reich zsidó, fontos tagja a Német Kommunista 
Pártnak, szexuális reformokat propagál

• Hitler hatalomra jut és háborút indít a 
kommunisták és a zsidók ellen egyaránt



1933-34, Sletten (Dánia)
• Elsősorban politikai okokból kizárják:

– Németországból (mert zsidó és 
kommunista)

– Kommunista Pártból (mert a Nácizmus 
tömegpszichológiájában a kommunista 
pártot is olyan kritikával illeti, ami nem 
fér össze az erősödő stalinista eszmékkel

– A Német Pszichoanalitikus Egyesületből
(ami túl szerette volna élni a náci 
rezsimet; Reichet a Norvég Egyesületbe 
visszavették volna, de ezt nem kérte)



1935

• A Gestapo az 
összes könyvét 
elégette és 
vérdíjat tűztek ki a 
fejére
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Folytatás 
következik…



A szerzőről:

Kántor Árpád pszichológus, fókuszolás orientált terapeuta, 
kiképző pszicho-szomatoterapeuta, a Magyar Szomato-
pszichoterápiás Egyesület elnöke


