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A pszichoanalízis
kezdetei

Magyarországon

Freud korai magyarországi recepciójának jelentősége közísmert.'
Legnagyobb részben Ferenczi Sándornak, Freud barátjának és leg
kedvesebb tanítványának köszönhetően a pszichoanalízis igen ha
mar számtalan hívet szerzett a bécsi professzor számára a magyar
országi értelmiségiek körében. A Nyugat írói, költői is érdeklődés

seI fogadták a pszichoanalízis újszerű tanait, de a társadalomtudó
sok is felfigyeltek az új diszciplína kínálta lehetőségekre a társa
dalmi folyamatok megértéséhez. A magyar pszichoanalitikus
mozgalom fellendülése az első világháború utolsó éveire tehető.

1918. szeptember 18-án a Magyar Tudományos Akadémián tartot
ták meg az V. Pszichoanalitikus Kongresszust, ahol a Nemzetközi
Pszichoanalitikus Egyesület elnökévé Ferenczi Sándort választot
ták. A pszichoanalízisnek a háborús traumában szenvedőbetegek
gyógyításában elért eredményét mutatja az a tény is, hogya vég
napjait élő Monarchia közös osztrák-magyar hadügyminisztériu
ma 1918. október 9-i rendeletében előírta, hogy "az olyan esetek,
amelyek az orvos törekvéseivel szemben már több idegállomáson
tanúsítottak ellenállást, olyan idegállomásokba adandók át, ahol a
gyógyítás pszichoanalitikus úton kíséreltetik meg.,,2 1918 októberé
től egyre nagyobb és nyíltan megfogalmazott igény mutatkozott az
egyetemi hallgatók részéről is a pszichoanalízis egyetemi tanítására.
A konzervatív egyetemi vezetés ellenállása csak a Tanácsköztársa
ság idején tört meg, mikor is Ferenczit kinevezték a budapesti egye
tem orvosi karának tanárává, s rábíz ták a pszichoanalitikai klinika
vezetését. Az, hogy a kommunista hatalom 1919-ben felkarolta a
freudi tanokat, azt mutatja, hogy ekkor még nem fogalmazódott
meg az a kétely és elutasítás a marxizmus részéról a pszichoanalí
zisseI szemben, ami majd a későbbi évtizedeket jellemzi.

Ferenczi 1922-ben így emlékszik vissza a világháború és a for
radalmak időszakára: "Tagadhatatlan, hogy úgy Németország
ban, mint Ausztriában és Magyarországon a forradalmak után
hivatalosan is valamivel több tért engedtek a pszichoanalízisnek,
mint azelőtt. A beavatottabbak persze azt is tudják, hogy éppen
ennek a három országnak katona-egészségügyi megbízottai már
a budapesti pszichoanalitikus kongresszuson, tehát még a hábo
rú folyamán, hajlandóságot mutattak arra, hogya pszichoarialiti-
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kus gyógyítást a hadseregben inaugurálják s e tervek keresztül
vitelét éppen a háború befejezése, vagyis a forradalom akadá
lyozta meg. Viszont igaz az is, hogyaforradalmakkal együtt jár
az a jelenség, hogy bizonyos újszerű irányzatokat - és ilyen a
pszichoanalízis is - elvből támogatnak"

Másrészt azonban az a "karrier", amit az új tudományág a
Tanácsköztársaság idején befutott, azzal a nem túl kedvező kö
vetkezménnyel is járt, hogyatanácshatalom bukása után kiala
kuló és megszilárduló "keresztény kurzus" számára a freudiz
mus több szempontból is gyanús és elfogadhatatlan lett, s a
pszichoanalízis ezzel visszaszorult a tudományos életben a há
ború előttihez hasonló marginális pozícióba.

Az együttműködés a kommunista hatalommal, akárcsak egy
egyetemi tanári kinevezés elfogadásának erejéig is, elegendő ok
lett volna arra, hogy 1919 után Ferenczi és a pszichoanalízis ele
ve kiessen az új hatalom kegyeiből. Ehhez hozzájárult még a hi
vatalos konzervatív gondolkodás ellenszenve a freudi tételekkel
szemben, mivel Freud a neurotikus tüneteket jelentős részben
gyermekkori szexuális zavarokra vezette vissza. Mindez nem
volt más a konzervativizmus szemében, mint erkölcstelenség,
pornográfia, s emellett figyelembe kell még vennünk a freudi
álomfejtéssel szembeni kételyeket is, melyek lényegében a mód
szer tudományosságát is kétségbe von ták.

Ebben a történeti összefüggésben válik különösen érdekessé
Prohászka Ottokárnak az az írása, mely 1911-ben jelent meg a ka
tolikus Élet című folyóirat hasábjain, s mely - véleményem sze
rint - összefüggésbe hozható a tudattalan freudi felfedezésével.
Az, hogy ebben a dolgozatában Prohászka nem említi Freud ne
vét (naplójában is csak egyszer fordul elő a bécsi professzor
neve), nem véletlen. VISzont jól látható, hogy mi az, ami a fehérvári
püspök számára a pszichoanalízis tanításából elfogadható, s mi nem.

Prohászka szerteágazó, sokoldalú tevékenysége meghatározó
momentumnak mutatkozik a 20. század első évtizedeinek ma
gyar szellemi életében. Főpapi, teológusi, filozófusi, politikusi
vagy írói munkássága szerves része a 19. század végén kibonta
kozó európai katolikus reneszánsznak is. Törekvéseinek lényegét
(vagy akár az időnként megmutatkozó ellentmondásait is) akkor
érthetjük meg, ha életművének vizsgálata során nem veszítjük
szem elől, hogy Prohászka legalapvetőbb célja a keresztény taní
tás védelme s a magyar társadalom rekatolizációja volt. Felis
merte azonban, hogy mindez csak akkor érhető el, ha az egyház
nyitottá válik a modern kor új jelenségei iránt, dialógust folytat
az új gondolatokkal, s mindazt, ami a keresztény tanítás lénye
gét nem érinti, befogadja. Prohászka szükségesnek látta, hogy az
egyház megadja a maga válaszát a kor alapvető kérdéseire, de
törekedett arra is, hogy ez a válasz a modern ember számára is
elfogadható legyen. A keresztény hagyományok és a modern
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gondolatok összeegyeztetésére irányuló szintézisteremtő mód
szernek a lényegét A diadalmas világnézetben a következőképpen

foglalja össze: "Mi itt a föladat? Ismerjük föl a helyzetet, külön
böztessük meg a jót a rossztól, vessük el a rosszat, ítéljük meg
méltányosan az úja t; más szóval: állítsuk a kereszténységet a
modern gondolatoknak s érzéseknek jegyébe, s vizsgáljuk meg,
hogy mily színt, mily alakot ölt, amely új alakban régi igazsága
ugyan változatlanul megmaradna, de a szívek fölötti hatalma az
újkorban örvendetes föllendülésnek índulna.""

Prohászka nem akart tehát mást, mint a modernkor modern
katolicizmusának a megteremtését, mely a 19. század ateizmusa
után a tömegeket újra visszavezérli az egyházhoz. Persze nem
lehet megfeledkezni korkritikájának éles hangvételéről sem,
mely a kultúrát végső soron a szellemi irányzatok harcának tere
pévé kívánta tenni.

Prohászka filozófiai nézetei ahhoz a széles és összetett irány
zathoz csatlakoztak, mely a 19. század második felétől a túlzó
racionalizmussal és il természettudományok teoretikus megisme
résével szemben az értelem korlátjait hangsúlyozták. 1910-es
akadémiai székfoglalóját, melynek problémafelvetése ismeretel
méleti irányú. Az intellektualizmus túlhajtásai címen írta. A cím
ben jelölt intellektualizmus Prohászka fogalmi rendszerében a
racionalizmusnak felel meg. A püspök tisztában volt azzal, hogy
kijelentései magukban hordozzák egy olyan értelmezésnek a le
hetőségét is, mely őt a tudományellenesség gyanújába sodorja.
Ezért is írja székfoglalójában: "Mind e benyomásokkal szemben
ismételten ki kell azonban jelentenem, hogy nincs szándékom
ban ész és tudomány ellen küzdeni. Hisz aki az erős élet fejlesz
tésére törekszik, annak nincs érdekében az életenergiának bár
mely megnyilvánulását is csorbítani, annál is inkább, mert az
ész keveslésével s jogosult igényeinek tagadásával megint csak a
haldokló élet temetőárkába kerülnénk, belejutnánk a szkepszis
útvesztőjébe, ahová az intellektualizmus is jut, miután sok-sok
szisztémájával sem bírja az erős életet kifejleszteni s e tehetségé
vel végre is az ész gyöngeségét dokumentálja.T Prohászka nem
kívánja tehát teljes mértékben tagadni az ész szerepét a világ
megismerésében, mindössze azt igyekszik bizonyítani, hogy az
értelmi megismerés pusztán az élet egyik, de közel sem egyetlen
aktusa. Az alapvetően irracionális világ tehát nem ragadható
meg kizárólag és a maga teljességében a ratio által. Ez a felfogás
közelíti őt a különböző cselekvés-filozófiákhoz. s ennek köszön
hetően kerül kapcsolatba először a modernista Le Roy kőzvetíté

sén keresztül, majd közvetlenül is Bergsonnal."
Az irracionalizmus mint a pszichoanalízissel szemben - pél

dául a marxizmus részéről - hangoztatott vád szintén ismert.
Azt az elképzelést, melyben a felvilágosodás oly szilárdan hitt,
hogy az ember cselekedeteit az értelem irányítja, a freudi tudat-
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Prohászka és Freud

talan felfedezése kétségbe vonta. Másrészt a személyiség
pszichoanalitikus rétegekre bontásával az európai gondolkodás
kiindulópontjának számító Én egységéről alkotott kép cáfolata is
megszületett. "Freudot azonban egy tényező gyökeresen szembe
állítja a misztikus irracionalistákkal: ő nem hirdeti az irracionaliz
mus kultuszát. Egész művének alaptónusa inkább a szomorú fel
világosodott racionalista attitűdjét tükrözi: szembe kell néznünk
azzal, hogy nem pusztán észlények vagyunk. Mindezt azonban
azért tesszük, hogy jobban tisztában legyünk magunkkal. Az. ész
nek a teljes igazságot kell tudnia arról, hogy mi nem ésszerű az
emberben. Ez azonban nem jelenti az ész primátusának feladésát."?

Noha Prohászka nem volt olyan radikális az Énről alkotott
hagyományos elképzelések kritikájában, mint Freud, a tudattalan
felfedezése az ő gondolkodási rendszerébe is beleillik. Prohászka
az embert test és lélek harmonikus egységeként képzelte el, de a
modern keresztény ember példaképéül szolgáló szép egyéni
ségének kidolgozásakor a hangsúlyt a lélekre helyezte. Az
1903-ban megjelent A diadalmas világnézet című könyvében már
körülírta az európai gondolkodás változásának irányát, mely a
materializmustól elfordulva az idealizmusba hajlik, az anyagi
vonatkozások helyett a lélek felé fordul. Az ösztön fogalma sem
ismeretlen Prohászka számára, bár egészen más értelemben
használja, mint Freud, ami sejtetni engedi azt is, hogy a pro
hászkai tudattalan lelki tartalma is eltér majd a pszichoanalízis
tudattalanjának lelki tartalmaitól. Prohászka az emberi lelken be
lül négy ösztönt különböztet meg: a tudás ösztönét, az alakító
vagy művészeti ösztönt, az erkölcsi ösztönt, valamint a vallási
ösztönt. E különböző irányú ösztönök egysége adja a lélek har
móniáját: "Ez ösztönöket mint megannyi tengelyt húzta át a lel
ken Isten keze. E tengelyek irányában kell kialakulnia a léleknek
színpompás, életerős, boldog öntudattá.:"

A diadalmas világnézetben Prohászka célja az erős és szép egyé
niség megalkotása volt, s ezért volt fontos számára az öntudat
kiemelése. Az 1911-es Aki nagyobb önmagánál című rövid dolgo
zatának a lényege azonban már épp a lélek legmélyebb terrénu
mának a felismerése, annak a lélekrésznek a vizsgálata tehát,
ami a tudat számára megközelíthetetlen.

Azt nem tudjuk, hogy Prohászka olvasta-e Freudot, vagy csak
közvetett ismeretei voltak a pszichoanalízis tételeiről. Prohászka
anyanyelve a német volt, apja cseh-német földműves családból
származott. A fehérvári püspök csak egy évvel volt fiatalabb a
morvaországi születésű bécsi professzornál. Prohászka tehát
akár eredetiben is olvashatta Freud írásait, például az 190Q-ben
megjelent Álom/ejtés című könyvét. Az azonban mégis valószínű,

hogy nem tulajdonított nagy jelentőséget az új pszichológiai
irányzatnak, mivel az itt elemzendő szöveget kivéve nem reagált
a pszichoanalitika keresztény erkölcsiséget is irritáló megállapí-
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tásaira, mint ahogy tette ezt a kor számtalan politikai és filozófi
ai nézetével kapcsolatban.

Prohászka írásának bevezetőjében egy tágabb kontextusba he
lyezi a problémát, a hérakleitoszi panta rei elve alapján a világ
dolgait állandóan változóként fogja fel. A múlt és a jelen met
széspontjain keresztül szerinte megsejthető a jövő, olyan módon,
mint ahogy az ősi kihalt állatfajok "prófétálnak" a késóbbiekről,

azaz magukon hordják a később kialakuló állatfajok alapvető vo
násait. Prohászkának ezt az okfejtését talán Freud Álomfejtésének
utolsó mondata inspirálhatta: "Amikor az álom vágyunkat mu
tatja, kétségtelenül a jövőbe vezet bennünket, de azt a jövőt, me
lyet az álmodó jelennek tekint, az elpusztíthatatlan vágy a múlt
képére alakítja.?" Az állandó változás, fejlődés azonban jellemző

az emberre, az emberi lélekre is. A kérdés tehát az Prohászka
számára, hogy az állandóan változó öntudatunk ellenére (ez mu
tatkozik meg egy adott dologról való felfogásunk megváltozása
ban), mi adja meg az én önazonosságát. így jut el oda, hogy 'la
léleknek van ismeretlen, mert öntudatlan valósága, mely forrásozó fe
neke a gerjedelmeknek s hajlamoknak; mutatja, hogy az a való
ság nem lép bele a maga eredetiségében öntudatomba s nem olvad föl
érzéssé, ismeretté, s hogy törvényei érvényesülnek, akár ismerem
azokat, akár nem: szóval, az az »én«, az a tudatos »valaki« az
csak némi villanásokban mutatkozik be."

Freud tudatos lélekrésze a prohászkai öntudatnak feletethető

meg, amiben azonban, ha nem is kizárólag, de az értelmi moz
zanat dominál. Amit Prohászka a "lélek ismeretlen, öntudatlan
valóságának" nevez, az a freudi tudattalan. Az a megközelítés
és párhuzam, melyet Freud az Álomfejtés utolsó fejezetében a tu
dattalanra vonatkoztatva kifejt, eleve rokonságot mutat a pro
hászkai irracionalista ismeretelmélettel, s fontos kapcsolódási
pont lehetne a két gondolkodási rendszer között: "A tudattalan
tulajdonképpeni lelki valóság, amelynek belső természete ugyan
úgy ismeretlen, mint a külvilág, s a tudat adatai révén ugyan
olyan tökéletlenül nyilvánul meg előttünk, mint a külvilág az ér
zékszervek adatai révén."lo Érdemes persze arra is felfigyelni,
hogy noha Freud is elismeri az érzékszervek útján történő empi
rikus megismerés korlátjait, de a tudattalant és a külvilágot is
csak ismeretlennek, s nem megismerhetetlennek mondja. Freud
több írásában is visszatér a tudattalan problémájához, de mivel a
Prohászka-dolgozat nem érinti mélységben a pszichoanalízis né
zeteit, ezért a tudattalanhoz kapcsolódó egyéb kérdések (mint
például a tudattalan leíró és rendszerszerű fogalmai közti elté
rés, vagy a tudattalan és a tudatelőttes érintkezése") taglalásától
itt eltekinthetünk. Prohászka Freudhoz hasonlóan úgy látja,
hogy ez az öntudat által elérhetetlen lélekrész van hatással a lé
lek alakulására, arra, hogy ki vagyok. Amit azonban ő "gerjedel
meknek" és "hajlamoknak" nevez, nem azonosítható a Freud
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szerinti elfojtott ösztönökkel. "A tudattalan magja azokból az
ösztönképviseletekből áll, melyek szeretnének megszabadulni
megszállásuktól, ezek tehát a vágymozgások" - írja Freud." A
püspök egy szemléletes metaforával az emberi lelket az Isten ál
tal elvetett magnak nevezi, melynek héja az öntudatunk. Ez a
mag önmagában hordozza azt, ami majd lesz, ami kikel belőle,

ez pedig maga az Isten.
Van azonban még egy fontos párhuzam, mely azt látszik iga

zolni, hogya jelentős eltérések ellenére is Prohászka gondolatait
a freudi pszichoanalitika inspirálta. Freudhoz hasonlóan Pro
hászka is úgy gondolja, hogy az öntudatlan lélekrész közvetle
nül nem ismerhető meg, pusztán közvetett módszerekkel (hip
nózis, telepátia) világíthatunk be mélyeibe. Mindez hasonló felis
merésekre utal, mint ami alapján Freud a neurotikus betegek
gyógyítására kidolgozta pszichoanalitikus módszerét. Amikor
Prohászka ebben az összefüggésben szomnambulizmusról be
szél, akkor azt is ebben a kontextusban lehet értelmezni.

A fentebb vázoltak rávilágítanak arra, hogy lehetett volna egy
keskeny ösvény, mely a Prohászka által képviselt új eszmékre
nyitott katolicizmust elvezethette volna a freudi pszichoanalízis
befogadásáig. A legjelentősebb különbségnek' az az erkölcsi vo
natkozású tényező látszik, mely konzervatív részről már a pszi
cho analitika egyetemi oktatásának kérdésében 1919-ben elhang
zott, s mely kifogásolta a gyógyítás szexuális vonatkozásait. Ez
mutatkozik meg abban a rövid megjegyzésben is, melyet a püs
pök 1914. március 3-án jegyzett le naplójába. Ezen a napon az
apácák és a papok Istenhez fűződő viszonyáról s a cölibátusról
elmélkedett. Kontemplációját a következő mondatokkal zárta:
"Hát egyesüljünk Istennel mint örvénybe szaladó forgács, mint a
ciklon által fölkapott levél, s élvezzük ölelését. Már most az
olyan Freud-féle orvosok azt fogják mondani erre, hogy íme a
vallás is erosz. Az olyan, mintha valaki azt mondaná: Ime, a
pálma is moszat, mert lélekzik az is, ez iS.,,13
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