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HÁRS GYÖRGY PÉTER

Carl Gustav Jung 
magyarországi fogadtatása1

Jungtalanítva. Ha föltesszük azt a kérdést, hogy miért nem kellett oly sokáig Jung a magyar 
pszichoanalitikusoknak és az analízis iránt érdeklődőknek  – félretéve most Freud és Ferenczi 
szerepét a magyar pszichoanalízis jungtalanításában2 –, éppúgy nem elégedhetünk meg Har-
mat Pál válaszával sem, amelyben racionalizmus és irracionalizmus ellentétére hivatkozik, 
mint ahogyan el kell fogadnunk Harmat kritikáját, hogy Jung nem-zsidó származásának eluta-
sítása sem elégséges magyarázat.3 

Nézzük meg mindkét állítás tényalapjait! Az irracionalizmus, a miszticizmus, az okkult épp-
úgy vonzotta Freudot és Ferenczit is – nem beszélve sok más, „freudi” és „egyéb” analitikusról 
–, mint Jungot. Silberer könyveket szentel a misztikának és az alkímiának4, Freud és Ferenczi 
jósnőkhöz járkál5, sőt, Ferenczi maga kísérletezik a gondolatátvitellel is6, Róheim különféle 
hiedelmekkel és babonákkal foglalkozik7, Brachfeld tenyérből jósol.8 Lehet, persze, erre mon-
dani azt, hogy a freudisták racionálisan álltak hozzá az irracionálishoz, hogy értelmét keresték 
az érthetetlennek vagy a (látszólag) értelmetlennek. De hát ugyanezt tette Jung is – igaz, más 
utakat járva. Azt el vagy inkább be kell ismerni, hogy stílusa – a legtöbb pszichoanalitikuséval 
összehasonlítva – enyhén szólva „irodalmi”, sokak szerint sokszor zavaros és homályos. De 
mit mondjunk akkor például Lacanról, aki nemcsak, hogy alig fordítható, de sokszor sokér-
telmű, ha nem érthetetlen – még a francia anyanyelvűek szerint is –, vagy legalábbis talányos. 

A másik, Harmat által is kétségbevont érv, hogy Jung nem volt zsidó. Ez így, önmagában 
értelmetlen. Nem volt zsidó például Oscar Pfister evangélikus lelkész9, Georg Groddeck10 
vagy éppen Almásy Endre11, a zsidótörvények után a magyar egyesület elnöke. Föl lehetne 
még hozni érvként Jung antiszemitizmusát, rasszizmusát. Tagadhatatlan, hogy Jungban – néha 
betegesen – élénk volt az árja-germán öntudat. A Sabina Spielreinnel való levelezéséből és 
Spielrein naplójából12 is kiderül, hogy önmagát Goethe törvénytelen leszármazottjának tartot-
ta, gyermeküket Siegfridnek kívánta elnevezni stb., stb.13 Az is igaz, hogy svájci létére sem 
tagadta meg az együttműködést a német pszichológiával Hitler idején14, s például 1934-ben 
ilyesmiket is leírt: „Az árja tudatalattinak nagyobb a potenciálja, mint a zsidónak, ez a barbár-
ságtól még teljesen el nem szakadt fiatalság előnye és hátránya. Véleményem szerint az egész 
korábbi orvosi pszichológia nagy hátránya volt, hogy különbség nélkül alkalmazott kereszté-
nyekre, germánokra és szlávokra olyan zsidó kategóriákat, amelyek még az összes zsidóra sem 
illettek. Ezzel az orvosi pszichológia a germán nép legértékesebb kincsét – a lélek alkotóan 
prófétikus mélységét – gyerekesen banális posvánnyá magyarázta […].” (Jung, 1934a, id. Har-
mat, 1994, 389.15) Mindezek a kijelentések és Jung vitatható szerepvállalása azonban már a 
30-as évek adatai. Nem magyarázhatják visszafelé a közömbösséget, sem az elutasítást, amit 
hazánkban (is) megkapott. Legalábbis a haladó, liberális értelmiség részéről. 

Én úgy vélem, két, egymással összefüggő jelenség szorította ki Jungot az 1900-as évek 
első évtizedeinek Magyarországáról. Az kétségtelen, hogy Ferenczi bírálata, egyértelmű ál-
lásfoglalása Junggal szemben és Freud mellett 1913-ban, tehát a magyar egyesület meg-
alakulásának évében, hosszú időkre megszabta a viszonyulást. Ha valaki pszichoanalitikus 
akart lenni, vagy pszichoanalízissel kívánt foglalkozni, akkor be kellett állnia a sorba, ha 
érvényesülni is akart. Szintén Ferenczihez kötődik a magyar pszichoanalízis egyik jellegze-
tességének kialakítása: a politikai, társadalomtudományi, szociális és szociológiai elkötele-
zettség. A kapcsolatok a Galilei Körrel, a Huszadik Századdal. Ebbe a képbe Jung nem fért 
bele. És ezzel függ össze a pszichoanalízis „illetékességének” területi fölosztása is. Adler 
és Stekel megtalálták nálunk is a maguk híveit, sőt, híveik táborát. A húszas években meg-
alakult Máday István16 vezetésével a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (1927), ezt 
megelőzően Feldmann Sándor, kizárva a pszichoanalitikus egyesületből, megalakította már 
a stekelista egyesületet (1924), ami később még ketté is osztódott.17 Az egyesületek által 
elfoglalt területek vagy diszciplínák kimondva-kimondatlanul körvonalazódni kezdtek. Az 
adleristák a nevelés, a pedagógia, az oktatás kérdéseivel foglalkoztak elsősorban, tagjaik is 
részben ezekről a területekről indultak el – és nem is nevezték magukat analitikusoknak. A 
stekelisták – ragaszkodva ahhoz, hogy tagjaik orvos képzettségűek legyenek – a gyógyítással 
és annak technikájával foglalkoztak; emellett, akárcsak adlerista „kollégáik”, hittek a pszi-
choanalízis társadalom-megváltoztató erejében. A freudisták egyrészt továbbra is vallották, 
amit Ignotus hangoztatott, hogy a pszichoanalízis „új embernézet”18 s ebben a szellemben 
fejtették ki tevékenységüket. Jung két „specialitása” is – az elmebetegek, skizofrének gyó-
gyítása és az emberi psziché ősrétegeinek változhatatlansága – kilógott ebből a programból. 
A magyar analitikusok, voltak akár freudisták, stekelisták vagy adleristák, flörtöltek a mar-
xizmussal, voltak közöttük freudomarxisták, de mindannyian hittek az ember és a társadalom 
megváltoztathatóságában a pszichoanalízis eszközeivel. Még akik a pszichózisokkal foglal-
koztak is, mint Hollós István19, azok sem Jung felé fordultak, hanem – akaratlanul is – az 
antipszichiátriát előlegezték meg sajátos társadalomszemléletükkel. Akik pedig az emberiség 
közös örökségét kutatták, mint Róheim Géza, azok éppen az örökség nem kódolt és nem 
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azonos vonásaira koncentráltak. Jungnak egészen egyszerűen nem maradt hely a korabeli 
magyar pszichoanalízisben. Kivételt talán csak Szondi Lipót jelent.20 Ő megpróbálta önma-
gát, illetve elméletét elhelyezni Freud és Jung közé. Mint köztudott, Szondinak kapóra jött a 
kollektív tudattalan elmélete, így hídként építhette be a maga családi tudattalanját az egyéni 
tudattalan és az emberiség közös tudattalan tudása közé.

Mindez persze tűnhet túlságosan elméletinek és a pszichoanalízis belügyének. Ezért érde-
mes vetni egy pillantást arra, hogy mennyire és hogyan volt – vagy éppen nem volt – ez idő tájt 
Jung jelen Magyarországon a mérvadó és irányadónak számító folyóiratokban.21 Tehát most a 
„haladó”22 értelmiség gondolatformáló orgánumairól lesz szó a továbbiakban.

Világnézet – írta Ferenczi Jung-kritikája elején23. Jung is kétségtelenül új „embernézetet” 
teremtett, és ezzel meghatározta, kijelölte – Magyarországon is – recepciójának körvonalait 
és határait. Most sem a napilapokkal, sem a szaklapokkal (Pszichológiai Szemle és egyéb, 
akadémiai-bölcsészeti kiadványok), sem pedig Jung pogány és keresztyén befogadásával nem 
foglalkozom. Majd később. Itt most azokról a megjelenítéseiről szólok, amelyek a részben a 
liberális (baloldali?) folyóiratokat és általában a haladó magyar értelmiség hozzáállását érintik.  

A Nyugatban például annak egész fönnállása alatt nem jelent meg sem jungiánus írás, és 
nem is írt senki sem Jungról, sem pedig az analitikus pszichológiáról. 

A Huszadik Században tizenkilenc év alatt (1900–1919) összesen háromszor fordul elő Jung 
neve, 1911-ben, 1914-ben és 1916-ban. Két-három évenként egyszer tehát… Hogy nem is 
tudtak volna róla? Hogy ne ismerték volna munkásságát? Ez éppúgy nem valószínű, mint 
ahogyan a Nyugat esetében sem az. 

1911-ben Hárnik24 a „nagy emberekről” értekezik a folyóirat hasábjain. Ugyanazt az évet 
írjuk, amikor Ferenczi szerint Décsi25 Jungot a „pszichológia atyjának” nevezte26, ebben az 
írásban viszont Jung nemhogy nem mint „nagy ember”, de csupán mellékes hivatkozásként 
szerepel: „Ezt a folyamatot úgy kell magyaráznunk, hogy ezek az indulattelt képzetkomple-
xumok (emlékek), melyeket Jung szavával egyszerűen komplexumoknak szoktunk nevezni, 
a tudatból fájdalmasságuk folytán erőszakosan kitolatván, a hozzájuk fűződő indulatoktól 
megfosztatnak s ezek a leszakadt indulatok már most tudatos lelki úton nem érvényesülhet-
vén,  »testileg« élik ki magukat: áttevődnek, »konvertálódnak« kóros tünetekké.” (Hárnik, 
1911, 177.)

Nem jut Jungnak előkelőbb hely Varjas Sándor27 cikkeiben sem. Akár lábjegyzetek is le-
hetnének a következő megjegyzések. Az első mégis különösképpen érdekes, mert éppen a 
Totem és taburól írott recenzióban szerepel – minden értékítélet nélkül! „Freud professzor e 
műve [a Totem és tabu – H. Gy. P.] Imago c. folyóiratának 1912/13. évfolyamából való külön-
lenyomat. A szerző szavai szerint a pszichoanalízis eredményeinek a néplélektan problémáira 
való alkalmazása. A módszer individuálpszichológiai, szemben Jung zürichi egy. magántanár 
módszerével, aki Freud tanítványai közt, mint első, megfordítva a néplélektan eredményeit 
akarja hasznosítani az egyéni pszichológiában.” (Varjas, 1914, 691–692 – Varjas kiemelése.) 
Lehet, sőt valószínű, Varjas nem ismerte a személyes előzményeket – Ferenczi bírálatát Jung 
könyvéről viszont már olvashatta. 1916-ban viszont már élesen elítéli Jungot: „nekem volt ez 
az érzésem, amikor Jung amerikai előadásait olvastam, ő ott a libidót azonosítja valami laza 
energetikai princípiummal és a pszichológia világosságába a metafizika homályosságát viszi 
be.”28 (Varjas, 1916, 250.)

A Századunk (1926–1939), a Huszadik Század méltó sarja, hat alkalommal hozza Jung ne-
vét. Ne tévesszen meg bennünket, hogy ez „csak” tizenhárom év. 1927-ben kétszer „szerepel”. 
Mindkétszer egy hosszas felsorolás részeként. Egyszer a Keyserling házasságról írott könyvé-
ről29 szóló beszámolóban, mint „korunk reprezentatív egyénisége”: „A könyv valóban korunk 
reprezentatív egyéniségeinek egész sorát szólaltatja meg. Munkatársai között találunk írókat, 
mégpedig nem kisebb nevűeket, mint Tagore, Thomas Mann, Jákob Wassermann, pszichiá-
tereket és pszichoanalitikusokat (Kretschmer, Jung, Alfréd Adler, stb.), ethnológusokat (Wil-
helm, Frobenius, Nieuwenhuis), találkozunk Paul Ernst és Havelock Ellis nevével, szóhoz 
jut egy katolikus pap (Josef Bernhardt), egy rabbinus (Leo Baeck), sőt egy német buddhista 
is (Dahlke).” (Farkas, 1927, 248.) Na, jó. Ehhez hasonló értékelő besorolás vissza fog még 
térni tíz évvel később is, egy másik cikkben. Ebben az évben azonban Jung neve meglepő 
kontextusban jelenik meg még. „Nagy József, a pécsi egyetem filozófia-tanára, A polgárság és 
a modern világfelfogás összefüggéséről a modern szellemtudomány szempontjai és elvei alap-
ján Max Weber, Scheler, Spranger, Jung kutatásai nyomán 25 oldalon igen finom szerkezetű 
és kidolgozású kultúrtörténeti essayt ad, melyben a gazdasági viszonyok determinációját sem 
hagyja figyelmen kívül.” (M., 1927, 261.) A szerző a Budapesti Szemlében megjelent Nagy 
József írásról beszél, A polgárság és a modern világfelfogás címűről. Ezt kénytelen vagyok 
lábjegyzetben hosszasabban idézni30, mert talán az első olyan magyar nyelvű írás, ami Jung 
típustanát a történelemre és a filozófiára is alkalmazta – ahogyan majd Szerb Antal is teszi iro-
dalomtörténeteiben (Szerb, 1934 és 1941). És Füst Milán – ha hihetünk neki, márpedig miért 
ne hinnénk éppen neki – Jungot megelőzve, 1909-ben alkalmaz egy ilyes tipológiát a művé-
szekre (Füst, 1967). Nagy írása azért is jelentős, mert nem csupán rávetíti a történelemre Jung 
típustanát, de értékítéleteket is fűz a két típushoz. És az introvertált lelket kora polgárságával 
azonosítja. Nem túl hízelgően. 

1928-ban maga Ferenczi említi meg Jungot a Századunk hasábjain. „Emlékezetükben lesz-
nek még azok a Németországban és Svájcban történt próbálkozások, hogy a Bleuler–Jung-féle 
asszociációs kísérlet alapján, az ún. komplexum-jelek’ (azaz: a reakció-idő feltűnő hosszúsá-
ga, vagy a reakció-szó különlegessége) segítségével állapítsák meg a gyanúsított bűnösségét 
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vagy ártatlanságát. Nyilván tudomásuk van arról is, hogy Freud elméleti kritikája ez eljárás 
gyakorlati alkalmazhatóságát nagyon kétségessé tette. Az ötödmásodperc-mutatóval végzett 
asszociációs kísérlet nem ad pontosabb tájékoztatást a vádlott lelki állapotáról, mint a rendes 
analitikus megfigyelés. A rajtaütésszerűség pedig, amely a kísérletben adva van, olyan ered-
ményekre is vezethet, amelyek könnyen válnak bírósági tévedések forrásaivá. Például valaki, 
aki a tettről tud, de talán csak tanúja volt, az ilyen meglepetés hatása alatt a tettesség gyanúját 
vonhatja magára. Viszont csak ugyanezt a látszat-pontosságot emeli, ha az asszociációs kísér-
letet olyan készülék bekapcsolásával ellenőrzik, amely az ún. pszicho-galvanikus reflexgörbét 
jelzi.” (Ferenczi, 1928, 273.) Ez annál is érdekesebb, mert valaha Ferenczi is a „stopperóra” 
híve volt. Igaz, akkor még Jung tisztelőjeként. Állítólag Ferenczi a jungi asszociációs kísér-
letek hatására – 1907-ben vagy 1908-ban – „vásárolt egy stopperórát, és attól kezdve senki 
sem menekülhetett előle. Bárkivel találkozott a budapesti kávéházakban – írókkal, költőkkel, 
festőkkel, a ruhatárossal, pincérekkel stb. –, alávetette az asszociációs módszernek.” (Harmat, 
1994. 35. – sajnos, Harmat nem jelöl meg forrást közléséhez.)31 

1929, megint csak egy könyvismertetés: Oscar Schmitz Darázsfészkek című munkája 
kapcsán minősíti Jungot a cikkíró: „E téren Schmitz főleg Keyserlinget, ezt a habzó és kissé 
tisztátalan gondolkodású mondén bölcset, valamint C. G. Jungot, egy nagyon mérsékelt, de 
éppannyira elvizenyősített ,pszichoanalitikus’ iskola fejét vallja mesterének.” (K. Au.32, 1929, 
186.) Jung iskolája tehát „nagyon mérsékelt”. És csak idézőjelben pszichoanalitikus. Mert – 
fölvizezett? eláztatott? híg? Ki „vizenyősítette” el? Az iskola feje maga, vagy tanítványai?

Hat évnek kell eltelnie, hogy a Századunk újra kiszedje Jung nevét, ezúttal az Emberis-
meret 1935-ös különszámáról33 szóló beszámolójában – az írást megint csak M. jegyzi.34 „A 
további cikkekben Freud, Baudouin, Wagner-Jauregg, Kluge Endre, Aschaffenburg, Maylan, 
Noszlopy, Reich, Máday, Wirkmann Tibor, Székely Béla, Bálint György, Kulcsár István, Haj-
nal Richárd írnak a freudi elméletnek és a tőle elkülönböződött irányzatoknak (Adler és Jung 
iskolájának) viszonyáról, a pszichoanalízisnek kriminálpszichológiai, katolikus, szociálista, 
pedagógiai kritikájáról és perspektíváiról stb.” (M., 1935, 244.)

Ezután Jung még egyszer kerül említésre, s ha nem is, mint tíz évvel korábban, „repre-
zentatív egyéniségként”, de „ismert és részben jelentős emberek” között. „A ,Prager Presse’ 
körkérdést intézett európai és amerikai írókhoz, gondolkodókhoz: milyen könyveket tartanak 
alkalmasnak a jelenkor szellemi válságának leküzdésére?” Az írás ezeket a válaszokat ismerte-
ti: „igen sok ismert és részben jelentős ember is válaszolt, mint Ferrero, Croce, Jung, a pszicho-
lógus, Hermann Hesse, Aage Madelung, Merteken, Čapek, Kautsky, Mannheim, Le Corbusier, 
Maurois, Nitti, magyar részről Vámbéry Rusztem és Ignotus Pál. Bár csupa intellektuel: filo-
zófus, pszichológus, történész, író, szociológus, építész, politikus, mégis szedett-vedett társa-
ságnak hat ez kissé   […  ]. Jung, Vámbéry és Ferrero a legpesszimisztikusabb válaszok küldői.” 
(Vágó, 1937, 276.) Itt a szerző személye az érdekes. Természetesen vetődik föl a kérdés Vágó 
Márta kapcsán: volt-e köze, s ha igen, mi köze volt Junghoz József Attilának. Abban nem ké-
telkedhetünk, hogy ismerte Jung elméleteit, esetleg írásait is. A korabeli adatok közül Hatvany 
Bertalan megemlékezése lehet említésre érdemes (Hatvany, 1938). „Hiszen tudta, hogy Jung, 
az ,eretnek’, azóta halad Freudtól távolodó utakon, amióta megismerte Kelet tanait. Pedig a 
tökéletes forma költője értette és élvezte Kelet tökéletes művészetének szavát. Amikor meg-
írta Falu című versét, elhozta, felolvasta   […  ].”35 Ez azonban a Falu című vers, amit meg sem 
említenek, akik József Attilát Junggal összeboronálják […] Ebből az írásból ugyan nem derül 
ki, mi volt előbb, a tojás vagy a héja, tehát József Attila Kelet-ismerete vagy Jung-ismerete. 
De nem is ez a lényeges.

Viszont egész áradat özönlött rá arra az egyszerű tényre, hogy a költő számára nem voltak 
idegenek Jung tanai. Ahogyan egyidőben kisajátították őt a kommunisták, a freudisták, és ki 
tudja, kik még, úgy jungiánus körökben is köröket vetett – elsősorban a Duna vízén – az igény 
a jungi elméletben megcsobbanni vélt költő iránt. Van, aki József Attiláról beszélve Kozmutza 

muhely_07.indd   41 2019.05.29.   10:00:26



4242

Flóra hatásával magyarázza A Dunánál egyes sorait36, mások, Jungról írva, mintegy illuszt-
rációként hoznak föl a versből egy föltételezett Jung-hatást37, megint mások megint másra 
hivatkozva a Jung pszichológiáját a vers megértésének kulcsává kalapálják38. Olyan is akad 
majd, aki – miközben József Attila Junggal kapcsolatos ismereteit Bartók Györgyre39 vezetné 
vissza – esszéjét ezzel a mulattató mondattal zárja: „Ha Jung ismeri József Attila életét és 
költészetét s nyelvi bezártságunkat oldja egy művészi fordítás, alighanem egy Jung-esszével 
lennénk gazdagabbak.” (Bonczos, 1991, 431.)40    

Ennek az árvíznek a lecsapolása azonban már egy másik írás föladata volna… Térjünk 
vissza a folyóiratokhoz. 

Arányaiban még a Korunk című folyóirat (1926–1940) a „legbőkezűbb” Junggal: 1926 és 
1940 között több mint tízszer említik meg Jungot vagy a jungi pszichológiát. De valóban leg-
inkább csak említik – leginkább egy-egy felsorolás „tételeként”. 

Pfeifer Zsigmond41, aki Ferenczi föltétlen híve volt, meglehetősen tárgyilagosan írt Jungról. 
  Freud   „Segített lerántani az igazság saisi leplét, de nem bírta elviselni az istennő tekintetét. S 
ez a vonás ül ki élesen mindazok tudományos profilján, akik Freud tanítványaiként indultak 
el, de később önálló elméleteket produkáltak és végül valahol sikerült mindegyiküknek egy 
tetszetős elmélet megalkotása közben elveszíteni a súlyos ballasztot, a sexualitást. A svájci 
Jungról és a bécsi Adlerről van szó, hogy a két legjelentékenyebbet megemlítsem.” (Pfeifer, 
1926, 332–333.) Egy oldallal arrébb pedig Ferenczivel egy sorban említi. „A pszichoanalízis 
hőskorszaka, mikor Freud egyedül védte a gyorsan izmosodó fiatal tudományt, az egész el-
lenséges tudományos világ ritkán objektív, sokszor rosszindulatú támadásával szemben, már 
elmúlt, sőt már múlóban van a guerilla harcok kora is, mikor elszórtan az egész világon egyes 
tehetséges tanítványok állottak a mester mellé, Ferenczy   sic!   Sándor Budapesten, Jung a züri-
chi pszichiátriai klinikán, Abraham ugyanott, majd Berlinben a torontói egyetem egyik elő-
adója Jones, később Londonban, hogy csak a legismertebbeket említsem, akik maguk körül 
pszichoanalitikus orvosok és kutatók újabb köreit képezték ki.” (Pfeifer, 1926, 334.) 

1928-ban nem jegyzi nevével szerző azt az írást, ami Keyserling Könyv a házasságról című 
művét ismerteti (Keyserling, 1927). A Századunkban is recenzált könyvből kiemelt szerzői 
névsor illusztris. „Keyserling adja meg a probléma beállítását s a többiek a kérdést egy-egy 
sajátos szemszögből vizsgálják. Ezek között: Leo Frobenius, Rabindranath Tagore, Paul Ernst, 
Ricarda Huch, Jacob Wassermann, Thomas Mann, C. G. Jung, Alfred Adler, Havelock Ellis, 
Paul Dahlke stb.” (Korunk, 1928, 79.) Az illusztris névsor persze nem a cikk szerzőjének kö-
szönhető. „Külföldön” valóban egyenértékű lehetett Tagore, Thomas Mann, Adler, Havelock 
Ellis stb. – és Jung. De nem úgy nálunk.  

Nálunk Jung „asszimilációjának” két útja nyílt az általam „haladónak” címkézett gondolko-
dásmódban: az egyik a pszichiátria és a karakterológia területén elért érdemei voltak  , a másik 
pedig az adleristák, de főként a stekelisták toleranciája – vagy elfojtott, latens rokonszenve? – a 
„főnökeikkel” együtt szintén szakadárnak minősített néhai kolléga iránt.  

A Korunkban mindez nagyon jól érzékelhető. Utitz42, aki nem magyar szerző, ezt írja 
1929-ben: „Állhatunk ui. még oly bizalmatlanul is Freud és tanítványai körének pszichoa-
nalízisével szemben, de azt mégis hálásan el kell ismernünk, hogy ebből a mozgalomból ki-
folyólag olyan megtermékenyülés érte a tudományt, amely még aligha történt, s még inkább 
áll ez azokra a körökre, amelyek a pszichoanalízisből ágaztak el, értve ez alatt Jungot, Alfred 
Adlert és másokat. Ezek szerint tehát ma a lélektan és a psychiátria között az összeköttetés 
helyreállt.” (Utitz, 1929) (Utitz ugyan itt pszichológia és pszichiátria nászáról ír, de más, nem 
nálunk megjelent műveiből kiderül, hogy számára Jung elsősorban a karakterológia szem-
pontjából vált fontos szereplővé.)

 Két év múlva, 1931-ben a stekelista Gartner Pál43 említi meg Jungot – s mesteré-
hez híven, akinek új könyvét44 ismerteti –, egy sorba állítva a freudi pszichoanalízist, az 
individuálpszichológiát és az analitikus pszichológiát. „Ez a kötete a ,Störungen des Trieb- 
und Affektlebens’-nek a freudi libidoteória és infantilis traumaelmélet messzemenő elhanya-
golásával, a konfliktustan elméleti alapjára helyezkedik és beledobja a lelki jelenségekkel 
foglalkozó köztudatba a lelki szerkezet ösztönére és ideálénre tagozódó felosztását és last 
not least felveti a bűntudat fogalmát. Az egész mai mélylélektani szemléletünk akár freudi, 
akár individuálpszichológiai, vagy jungi legyen, végeredményben ezeknek az alapfogalmak-
nak variációival és kiszélesített konzekvenciáival operál.” (Gartner, 1931, 151–152 – az én 
kiemelésem.) Azzal azonban már túlmegy – véleményem szerint – az alapvetően toleránsan 
eklektikus Stekelen, hogy az aktív analitikus elméletet fölébe helyezi az említett három is-
kola eredményeinek… 

Hitler hatalomátvételével párhuzamosan azonban más hatalomátvételek is zajlottak – így a 
pszichológiában is. 1934-ben Totis Béla45, miközben „a mai Németország népesedési politiká-
járól”, és az azt jellemző „születési kényszert fenntartó” és „sterilizációs törvény”-ekről beszél, 
mintegy mellesleg – korántsem mellesleg! – kitér a német pszichológia állapotára. Érdemes 
hosszasabban idézni, mert a politikai „kuruzslást” állítja részben párhuzamba, részben köl-
csönös ok-okozati viszonyba a pszichológiai „kuruzslással”. „Ha már a szexusról beszélünk, 
említsük meg, hogy a német fasizmus milyen álláspontot foglal el a lélektan legfontosabb 
segédtudományával, a sexológiával szemben. Természetesen ezt is ,gleichschaltolták’. De ho-
gyan? Pár hónappal ezelőtt történt, hogy Kretschmer, akinek jól ismert a neve a testalkat és a 
karakter összefüggéséről szóló elmélete révén, visszalépett a Zeitschrift für Seelenkunde und 
für Seelenforschung szerkesztésétől. Az új szerkesztő (Jung) programjában kijelentette, hogy 
az új német pszichológia feltétlenül és kizárólag német tudomány kíván lenni. Ez a német 
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tudomány görcsösen távol fogja tartani magát minden pszichológiai gondolkodástól, bár elis-
meri, hogy ahogy van néger, vagy más népi lélektan, úgy van egy zsidó lélektan is. A német 
lélektan ettől a tudománytól annál kevésbé hagyja magát befolyásolni, mert további fejlődé-
sére biztos és szilárd alappal rendelkezik. Az új német lélektudomány és lélekkutatás e szilárd 
alapja – Hitler Adolf könyve: a Mein Kampf. Kétségtelenül: a zsidó, nevezzük nevén, a freudi 
lélektan nagyon sokat tanult a psichopatikusok írásaiból és egyéb szimptómáiból, a lélektan 
történetében azonban teljesen új jelenség, hogy egy lelkileg bizonyára terhelt szimptómái, va-
lamely pszichológiának alapul és irányításul szolgáljanak. A német fasizmus orvostudományi 
szempontból való megítélésére említsük meg, hogy az új német rendszer a kuruzslóknak nem-
csak megengedte az orvosi gyakorlat űzését, hanem főiskolákat alapított újabb kuruzslók ki-
képzésére. A törvényesített kuruzslás bevezetésével Spengler próféciája valóra vált. A kuruzs-
lók gyakorlata annak a szellemnek a megnyilvánulása, amelynek semmi köze a tudományhoz. 
Ez a szellem jelenik meg az elégetett könyvek füstjében s egyáltalán nem csodálatos, hogy 
azok, akik a máglyára ítélt könyveket körültáncolják, nem az orvosok tudományában, hanem a 
füstben megjelent szellemek gyógyítóerejében hisznek. Viszont kétségtelenül következetesek. 
Hisz’, akik a kampóskereszt varázserejében hisznek, azok joggal hihetnek a kuruzslók varázs-
lataiban is.” (Totis, 1934, 674.) 

Innentől kezdve egészen 1938-ig nem fordul elő Jung a folyóiratban. 1938-ban az adlerista 
Brachfeld Olivér és Fekete Ferenc46 említik meg. Brachfeld hozzáállása hasonló a stekelista 
Gartneréhez. „Képzeljünk él egy köridomot, amely három, egyenlőtlen cikkre van osztva. Va-
laki leírja a három közül legnagyobb körcikk belidomát, és azt hiszi, hogy nemcsak az egész 
kör belidomát, de egyúttal annak külidomát is leírta. A három közül legnagyobb körcikk: a 
freudi „pszichoanalízis“. A két ugyancsak egyenlőtlen maradék körcikk nagyobbika az adleri 
,individuálpszichológia’, kisebbiké a jungi ,analitikus pszichológia’ vagy – a legújabb névadás 
szerint: ,komplex-pszichológia’. (Hogy Jung miért komplexe Psychologie-nak nevezi tanai 
összességét, ez meglehetősen rejtélyes.) A három körcikk teljes köridomot ad és nem kétséges, 
hogy a jövő ezt a háromrészes kört fogja ,lélekelemzési mozgalom’ néven az emberi esz-
mék történetében elkönyvelni.” (Brachfeld, 1938, 481.)  De ugyanebben az írásban felhábo-
rodottan és kihívóan „kiáltja oda” a kritizált szerzőnek, Edmund Berglernek47: „Diák, valaha 
Adler, valaha Jung is élt!” (Brachfeld, 1938, 484.). A megbékülésre és megbékítésre törekvő 
stekelistákkal szemben Brachfeld – mintha csak példázná mestere tanát a „kisebbrendűségi 
érzésről” – a mellőzött, félretolt testvérek hangján hányja szemére saját sorsát az idősebb, 
freudista testvérnek, az Apa kedvencének. 

Fekete Ferenc egy könyvismertetésben említi Jungot, egy fölsorolása részeként: „Egyoldalú 
irányzatok gyűjtőnév alatt: az általános lélektani kísérletektől elütő tárgyú lélektani rendsze-
rekben, Freud pszichoanalízisét, Adler individuálpszichológiáját, Jung tipológiáját, valamint a 
karakterológia különböző válfajait ismerteti még Margineanu könyve.” (Fekete, 1938, 996.)

A korábbiak tükrében 1939-et akár „Jung évének” mondhatnók. A számok alapján mond-
hatjuk is: ebben az évben Jung neve három írásban is előkerül. De csak előkerül – hacsak a 
majd utolsónak idézett szövegrészt nem tekintjük értékelésnek. 

Folytathatjuk Feketével: „A mélyebb és bonyolultabb lelki megbetegedések: a hisztéria 
és a kényszerképzetek eseteiben pedig a mély-lélektan különböző árnyalatai képviselik a 
diagnózis és terápia módszereit. Freud, Pierre Janet, Jung, Adler, Kretschmer, Schilder stb. 
s a gyógyító-lélektan főbb képviselői legnagyobbrészt testi beavatkozás nélkül, lelki síkon, 
lélektani módszerekkel keresik a gyógyítás útját.” (Fekete, 1939, 468.) Az idézet nem igé-
nyel különösebben kommentárt, talán csak a sornak, amelyben Fekete Jungot elhelyezi, az 
eklekticizmusa lehet érdekes.

Gaál Gábor48 Freud halála című nekrológjában Jungot eredeti módon helyezi el a pszi-
choanalízis áramlatain belül. Gaál fölosztásának alapja egy elméletileg megalkotott filozófiai 
hármasság, amelyben az „ortodox” freudizmus középen állana, és kétfrontos harcot vívna: „Az 
orthodoxia mindenesetre szembeszállt mind a materialista (Stekel, Reich stb.), mind az idea-
lista (Adler, Jung, Rank stb.) szárnyakkal, közben azonban nem nézett eléggé szembe a saját 
maga alapvető kérdéseivel.” (G. G., 1939.) Ebben a gondolkodási keretben ugyan logikusan, 
de a pszichoanalitikus mozgalom belső fejlődését és struktúráját tekintve meglepő – sőt, fonák 
– módon kerül azonos oldalra Adler és Jung Otto Rankkal. 

Egy másik Freud-nekrológ is sajátos, de az előzőnél mindenképpen relevánsabb szempon-
tot érvényesít a csoportosításban: összekötve az orvosi szakmát és a karakterológiát: „Or-
vos volt Kretschmer, ki a nyulánk és gömbölyded testi alkatnak megfelelő schizothym és 
zyklothym típust írta le, orvos a zürichi Carl Gustav Jung, aki az introvertált és extrovertált 
típus megfigyelője, orvos Erich Jaensch, ki az integrált és dezintegrált alkatban látja a társas 
ember két legjellegzetesebb formáját. Orvos volt Alfréd Adler, aki a kisebbértékűség érzeté-
nek terhével járó lélekalkat felfedezője, és orvos volt a néhány hete elhunyt Sigmund Freud 
is.” (Hort, 1939, 963.) 

Ugyanennek az írásnak ugyanezen oldalán Jung még egyszer megjelenik: „Jung ,egyénfe-
letti kollektív öntudatlanja’ valójában a társas tapasztalás egy részlete, melyet a közület ,ősidők 
óta’ gyűjt s elraktároz az öröklés örök titkai szerint az egyéni lélek legmélyére.” Ez az állítás 
– pontosabban ez a két, egyetlen mondatba sűrített állítás – azonban nem állja meg a helyét. A 
jungi kollektív tudattalan ugyanis – mint köztudott – nem társas tapasztalaton alapul, sőt, egy-
általán nem alapul semmiféle tapasztalaton – az az összemberiség közös, veleszületett, idő- és 
térbeliségtől (koroktól és földrajzi helyektől) független és azonos tulajdona. Következéskép-
pen nem az öröklés az, aminek révén tartalmaiban és működésmódjában osztozunk.        
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Jungosodva. Ez a rögtönzött és részleges lapszemle is azt bizonyítja, hogy Jung igenis ben-
ne volt a(z) – értelmiségi – köztudatban, és/de – föltehetően tudatosan – félretolták. 

Maradt azonban még hely Jung számára Magyarországon, és nem is az utolsó sorban. Har-
mat teljes joggal írta, hogy „Jung és a magyar kultúra kapcsolatának […] messzemenően fel-
táratlan problémaköre” feladatként tornyosul elénk. (Harmat, 1994, 272.) Ugyancsak ő (is) 
hangsúlyozza, hogy Jungot elsősorban keresztény, azon belül is katolikus körökben fogadták 
be és el. Jung magyarországi irodalmi-kulturális hatásai kapcsán elsősorban Kerényi Károly, 
Szerb Antal, Hamvas Béla és Weöres Sándor neveit szokás emlegetni. Jung Kerényivel való 
együttműködését49, és Jung hatását Szerbnél, elsősorban Jung beemelését az irodalomtörté-
netei koncepciójába, már többen és részletesen leírták. De megjelenik Jung Kosztolányi Esti 
Kornéljában is50, Kodolányi pedig Bartók-tanulmányában alkalmazza Jung tanait, igaz, 1964-
ben (Kodolányi, 1964). Jung művei bizonyíthatóan ott voltak Karinthyék könyvespolcán51, 
Radnóti pedig Várkonyi Hildebrand szerzetes tanártól hallott róla a szegedi egyetemen52.  

Ami kevésbé ismert talán, az egy sértődöttség története. Füst Milán 1909-ben, Jungról va-
lószínűleg mit sem tudván, publikált egy dolgozatot a Nyugatban, Gondolatok vázlata a külső 
és belső szemléletről címmel.53 Később, az írás kötetben való megjelenésekor a következő 
lábjegyzetet fűzte a szöveghez: „1920-ban, tehát 11 évvel e dolgozat megjelenése után C. 
G. Jung professzor foglalkozik egy 700 oldalas könyvben ugyane témával felfedezőként. Ő 
introversiónak és extraversiónak nevezi, amit én külső és belső szemléletnek, tehát az alapgon-
dolatban, de még az elnevezésben is azonosak vagyunk. S az ő latin terminológiája aztán köz-
keletű is lett, még hazánkban is: irodalomtörténészeink és filozófusaink intro- és extravertált 
művészi típusokról beszélnek Jungra hivatkozva, mintha a világon sem lettem volna. Semmi 
baj, kis nemzet kis fia hamar hozzászokik a temetőhöz, de az igazság kedvéért mégis megál-
lapítom itt, hogy ez így történt.” (Füst, 1967, 722.) Természetesen Jung Psychologische Typen 
című művéről (Jung, 1921) van szó. És úgy látszik, Füst mégsem „szokott hozzá” – ha nem 
is a temetőhöz, de – a történtekhez, mert még két alkalommal fölemlegeti. Esztétikájában 
így ír a művészi alkatok ismertetésekor: „Az egyiket külső szemlélőnek, a másikat belsőnek 
neveztem el. (Jung tanárnak egy sokkal későbbi hasonló megállapítása révén az introvertált 
és extravertált költői típusok e megkülönböztetése aztán közkeletű is lett.)” (Fü st, 1963, 614.) 
Füst nem csupán az olvasóinak és egyetemi hallgatóságának igyekezett a fejébe sulykolni 
elsőségét a lélektani típusok fölfedezése terén, de baráti levelezésében is fölemlegeti: „Így 
1909-ben, 21 éves koromban írtam egy értekezést a Nyugatban az introvertált és extrovertált 
művészi figyelemről – senki sem figyelt rá, míg Jung is meg nem írta, mint saját tanulmányát s 
világhíresség lett általa.” (Füst, 2002, 665.) (Érdekes Jung megnevezésének történeti változása 
Füst Milán lexikájában – mintha a név viselőjének összetöpörítéséről is árulkodna: először 
még „C. G. Jung professzor”, azután „Jung tanár”, végül már csak „Jung”.) Amit Füst nem ké-
pes vagy nem hajlandó észrevenni, az az, hogy míg ő művészi és/vagy költői típusokról beszél, 
addig Jung lélektani típusokról, ami, ugye, tágabb és más kategória. 

Füst negatív propagandája – visszás módon – így viszont akár pozitív hatású is lehetett: 
azok is megismerhették Jung nevét, és kíváncsivá válhattak munkásságára, akik esetleg mit 
sem hallottak addig róla.

Aki viszont érdeklődni kezdett Jung iránt, annak ott voltak pl. a lexikonok. Időrendben talán 
a Katolikus Lexikon (1931) volt az első, ahol Jung nevével találkozhatunk. A „Charakterológia” 
címszó alatt ez szerepel: „A típusok elméletében különös nevezetességre tettek szert Jung és 
Kretschmer.” (KL, 323.) Az 1926-tól megjelenő Tolnai Új Világlexikonában hiába is keres-
nénk Jungot az 1927-es, VIII. kötetben (Jós-Kor) – csak az 1933-as, 2. Pótkötetben említik, 
igaz, ott már többször is. Az 53. oldalon, lábjegyzetben, ez olvasható: „Jung, Carl Gustav, 
pszichológus és pszichiáter, szül. 1875. Baselben. 1905–1913. magánt. volt a zürichi egyete-
men, 1914 óta pedig Küssnachtban idegorvos. A lelki beállítottság alaptípusaival foglalkozott 
(Psychologische Typen, 1921.). Az ő általa alkotott megkülönböztetés szerint van extrovertált 
és introvertált lelki típusú embertípus. Az előbbinek lelki életében a külvilág van hangsúlyoz-
va és nem a saját énje; az utóbbi viszont mindent a saját szubjektumára vonatkoztat és befe-
lé vetít. Pszichoanalízissel is foglalkozott és Freuddal szemben egy, személyfeletti kollektiv 
öntudatlant tételez. Álláspontját analitikus lélektannak nevezi.” (TÚV, 53.) Ezután műveinek 
felsorolása következik – 1929-cel bezárólag. A „Lélektan” címszó alatt így említi a lexikon: „A 
pszichoanalízis épületét Sigmund Freud alakította ki. Nevesebb tanítványai közül csak keve-
sen (így Ferenczi Sándor) követték szorosan a mesterük nyomdokait, mások elszakadtak tőle 
és önálló iskolát alapítottak, de Freud hatása azért náluk is erősen érezhető. Az egyik iskola 
C. G. Jung zürichi pszichológushoz tartozik, aki a maga irányzatát analitikus pszichológiának 
nevezi. Ez az irányzat a primitív korok maradványait kutatja a mai kultúrember életében s a 
kollektív-tudattalan vizsgálatát tűzi ki a L. egyik legfőbb feladatául.” (TÚV, 129.) Érdekes, 
hogy miközben Jungból nem lett önálló címszó, a „Karakterológia” címszó alatt két és fél ol-
dalt szántak elméletének, és az is érdekes, hogy mit emeltek ki belőle – árulkodó arra nézvést, 
hogy Jung munkásságából mit és hogyan tartott fontosnak a magyar közgondolkodás, illetve 
annak meghatározói. Amit a szócikk kiemel, az a persona fogalma. Ennek alapján ismerteti a 
társadalom bizonyos ágenseit, a „paraszti-personát”, a belőle kialakult „kispolgár personáját”, 
a „nomád-personát” és a „papi vagy tanult personát”.54 (Bár nem jegyzi szerző a szócikket, 
megjegyzendő, hogy Bálint Mihály szerkesztőtársként dolgozott a lexikonon.55) 

1935-ben a Révai Nagy Lexikona szintén egy kiegészítésben említi Jungot: „Extrovertált, C. 
G. Jung, zürichi analitikus pszichológus tana szerint az az emberi típus, amelynek alapműkö-
dése az érzés (érzelem), szemben a másik főtípussal, az introvertált-tal, melyé a gondolkodás. 
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Az E. a tárgyba mintegy beleérzi magát, a külvilághoz elsősorban érzelmiségén át alkalmaz-
kodik s csak azután gondolkozik. Ezzel szemben az introvertált a világ tárgyait gondolkodva 
teszi magáévá s környezetéhez is gondolkodásos felfogás alapján alkalmazkodik. A neuroti-
kus egyén konfliktusai az E. egyénnél az érzés és a nemtudatos gondolkodás, az introvertált-
nál a tudatos gondolkodás és a nemtudatos érzés között támadnak.” (RNL, 317. – kiemelés 
az eredetiben.) 

Az 1936-os Pedagógiai Lexikon már sokkal bőkezűbb. Várkonyi Hildebrand, akitől Radnóti 
is hallhatott Jungról, külön szócikket ír róla: „Jung, Carl Gustav (1875–) a zürichi pszichiátriái 
iskola megalapítója, akinek elmélete a Freud-féle pszichoanalitikai (1. o.) irányzatból nőtt ki. A 
libido (nemi ösztön) magyarázatában azonban eltér Freudtól s azt sokkal szélesebb körű jelen-
ségnek tartja: egyenlővé teszi általában az életösztönnel. Maradandó alkotása a pszichológiai 
típusok: az introvertált és extrovertált típus megkülönböztetése. Az extrovertált típusba azok az 
egyének tartoznak, akiknek gondolkodását, cselekvését, érzését közvetlenül a tárgyi viszonyok 
határozzák meg, akiknek minden fontos és lényeges indítéka a külső világból származik. E 
típus végletes esetei a hisztéria egyes megnyilvánulásaiban láthatók. Introvertált az oly egyén, 
akinek cselekvése és a tárgyi világ közé mindig egy alanyi állásfoglalás ékelődik, amely meg-
akadályozza, hogy cselekvése tárgyias jellegű maradjon. E típust a tárgytól való félelem és egy 
mágikus erő uralma jellemzi.” (PL1, 1021.) Emellett szerepeltetik az „Egyéniség”, a „Gyer-
mektanulmány”, a „Karakterológia”, a „Pszichoanalízis”, a „Tanulók típusai”, a „Tipológia” 
és az „Újkori (legújabbkori) nevelés története. Legújabb kor (1890 – napjainkig)” szócikkek-
ben. Egyéniség: „Manap főleg két irányban történik kísérlet az E. típusok megállapítására: 
tartalmi és funkcionális alapon. Az előbbire E. Spranger (teoretikus, ökonómiai, esztétikai, 
szociális, politikai és vallásos E. típus), az utóbbira C. G. Jung (extrovertált, vagyis a világra 
irányuló és introvertált vagy befelé fordult E. típus) mutatott példát.” (PL1., 427.) Gyermekta-
nulmány: „A múlt évtizedben Müller-Freienfels, Spranger, Dilthey, Jung, Kretschmer, Ewald, 
Klages, Hoffmann Hermann s mások vizsgálatai folytán a karakterológia új irányt, orvosi, 
embertani, biológiai és örökléstani irányt vett, amelyek nagy hatással vannak a gyermeki ka-
rakterológiára is, de e hatás most van kibontakozóban, még világosan nem állapítható meg 
a gyermek egyéni karakterológiája.” (PL1., 901.) Érdemes összevetni a Pedagógiai lexikon 
Jung-képét azzal, amit Tolnai Új Világlexikona mutat. Két szempontból is. Egyrészt a Tolnai-
ban szerepszemélyiségek társadalmi tipológiájáról olvashatunk, míg a Pedagógiai Lexikonban 
Jung „valódi”, népszerűvé vált és Várkonyi Hildebrand szavaival „maradandó” tipológiája, az 
intro- és az extravertált típusok kerülnek tárgyalásra. Másrészt a Pedagógiai Lexikonban Jung 
neve a gyermekpszichológiával is összefüggésbe kerül, holott Jung gyermekekkel nemigen 
foglalkozott, eltekintve a személyiség fejlődése kapcsán (Jung, 2008) kifejtettektől és a gyer-
mek archetípusának leírásától.

Karakterológia: ezt a szócikket is Várkonyi Hildebrand írta (mint majd mindegyiket, ahol 
Jung neve megjelenik, csupán a neveléstörténeti szócikket jegyzi Prohászka), így arról is 
képet kaphatunk, hogy Szegeden miről és milyen kontextusban beszélhetett tanítványainak. 
A karakterológiát négy „irányra” bontja, ezek a tipológiai, lélektani, romantikus és a szel-
lemtudományi irányzatok. Jungot a tipológiai irányban helyezi el, „amely Theophrastusszal, 
Aristoteles tanítványával kezdődik, s a XIX. században a leíró jellegről áttért a lelki alkaton 
alapuló tipizálásra (Schleiermacher, Bahnsen, Ribot, Paulhan), továbbá a pszichiátriái alapú 
tipológiára (Jung, Kretschmer, Ewald).” (PL2., 14.) A „Pszichoanalízis” szócikkben Várkonyi 
Jungot Adlerrel állítja szembe: „A P. tanai nagy népszerűségre tettek szert, de nem hiányoztak 
a továbbfejlesztési kísérletek s az ellenmondások sem. Az előbbiek között különösen kiemel-
kedik a zürichi C. G. Jung, (1. o.), az utóbbiak közül A. Adler (l. o.).” (PL2., 546.) Erre a rövid 
említésre még visszatérek. A tanulók típusainak leírásakor Jung szintén említésre kerül, igaz, 
zárójelben: „Ferriére négy (C. G. Jung elméletén alapuló) tisztán pszichológiai típust hangsú-
lyoz a nevelésben: a gondolkodó, érzelmi, érzet- és intuitív típust” (PL2., 767.); csakúgy, mint 

muhely_07.indd   45 2019.05.29.   10:00:27



4646

a Prohászka által jegyzett, az „Újkori (legújabbkori) nevelés története” szócikkben: Alapjában 
biológiai jellegű a pszichoanalízisre támaszkodó pedagógia is, ennek különböző változataival 
(Adler, C. G. Jung, dél-francia iskola). (PL2., 860.) A tipológia kapcsán megint Várkonyit 
olvashatjuk: „A pszichoanalízis (1. o.) alapgondolatán épülnek fel C. G. Jung extravertált (túl-
nyomóan a tárgyra irányuló) és intravertált (vagyis a tárgyi világhoz negatív viszonyban álló) 
egyén típusai. […] Jó történeti áttekintést nyújt: G. G. Jung: Psychologische Typen (1925).” 
(PL2., 811.) 

Meglepőnek tűnhet Jung sűrű szerepeltetése a Pedagógiai Lexikonban, ismerve helyét és 
értékelését a magyar szakmai és közgondolkodásban. Az egyik ok nyilván a szerző, Várkonyi 
Hildebrand pozitív elfogultsága. Láttuk, a pszichoanalízisről írva úgy vélekedik, hogy „a to-
vábbfejlesztési kísérletek … között különösen kiemelkedik a zürichi C. G. Jung”. Talán nem 
tévedek, ha Várkonyi hozzáállása mögött nem csupán személyes szimpátiáját, hanem a katoli-
kus körök jellemző megítélését is gyanítom.

1936-ból még az Új Lexikon „Pszichoanalízis” címszavánál találjuk meg Jungot: „Neves 
pszichoanalitikusok: K. Abraham, M. Eitingon, Ferenczi Sándor, E. Jones, Groddeck, van 
Ophulsen. Freud követői közül többen elszakadtak a P.-től és új utakra tértek, így C. G. Jung, 
A. Adler (l. o.), W. Sickel, újabban O. Rank és W. Reich.” (ÚL, 3207.) A szócikket Bálint Mi-
hály írta. A Freudon és Ferenczin nevelkedett Bálint nem minősíti Jung munkásságát.  

 1937-ben A Pesti Hirlap Lexikonában is találkozhatunk Junggal. „Karakterológia (gör.), 
a jellem vizsgálatával foglalkozó tudomány. Újabban Kretschmer és Jung kutatásai derítettek 
fényt sok kérdésre, különösen az alkat és jellem összefüggéseire.” (PHL, 548.)

Végül (az általam vizsgált időszakban) 1940: Új Idők Lexikona, „Lélektan” szócikk: „E 
módszer [a pszichoanalízis – H. Gy. P.] eredményeivel Freud és követői (Ferenczi Sándor, C. 
G. Jung, O. Rank, W. Stekel stb.) az ember teljes lelki életének, a gyermeki léleknek, a vad-
népek kultúrájának, valamint az egész emberi kultúrának (irodalom, művészet, erkölcs, vallás 
stb.) magyarázatára tettek kísérletet. […] A L. legkiválóbb modern kutatói: […] A. Adler, […], 
S. Freud, C. G. Jung” (ÚIL, 4157–4158). A nevek fölsorolása a betűrendet követi.56
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Látnivaló, Jungot leginkább és leggyakrabban a tipológiákkal összefüggésben említik. A 

tipológiák, tartalmuktól függetlenül, önmagukban konzerváló-konzervatív képződmények. 
Létrejöttük föltétele az állandó, jellemző, „lényegi” jegyek kiemelése és szembeállítása. A 
tipológiák ily módon egyszólamúak: ellenállnak egymásnak, és ellenállnak a történeti válto-
zásnak. Minden tipológia szükségképpen egyetlenként fordul el az összes többitől: minden 
egyes egyetlen felosztás alapja egyetlen rend vagy rendszer, egyetlen harmónia. A tipológiák 
kizárólagosak: olyan értelmezési sémát adnak (történetietlent és külsődlegest), ami beha-
tárolja magát az észlelést, s rögzíti a tipológiához tartozó tér-idő korlátok között. Minden 
tipológia a maga korának terméke, ugyanakkor megtisztítottnak akar tűnni kora sokszor 
esetlegesnek vélt jellemzőitől. A tipológiák legtöbbje, még Max Weberé is, nem számol az 
interszubjektivitással; ezt a szempontot először Habermas vitte be a tipológiába. Új jelenség 
egy tipológiába legföljebb új típusként férhet bele; s az ideáltípust akár elérendőként, akár 
egy jelenség „tiszta” rekonstrukciójaként fölfogó tipológia is – a múlt, a jelen vagy a jövő 
tekintetében – véglegesnek tekinthető.

A lélektani tipológiák különösen veszélyesek. Sulloway Jung kapcsán a következőket írja: 
„Jung jól ismert érdeklődése a ,pszichológiai tipológiák’ iránt nyilvánvalóan akkor támadt fel 
először, amikor megpróbálta megérteni, hogyan vallhat Adler és Freud ennyire eltérő, de egy-
aránt plauzibilis elméletet. Freud, akit az egyénnek a szexuális tárgyhoz való viszonya foglalt 
le, Jung későbbi kifejezésével extravertált attitűdöt mutatott a világ felé, míg Adler, aki az 
egyén felsőbbségéért való küzdelmében merült el, inkább introvertált álláspontot tanúsított. ,Az 
extravertált elmélet érvényes az extravertált típus számára – vallotta később Jung a Pszicholó-
giai típusokban –, az introvertált elmélet pedig az introvertált típus számára.” (Sulloway, 1987, 
427.) A lélektani tipológiával nemcsak az a baj, hogy kimondatlanul is állítja az egyes ember 
állandóságát és az örök emberit; bármennyire ne ítéljen is egy tipológia egyik vagy másik típus 
javára, a tipológia önmagában is értékítéletet jelent. Elfogadásával vagy elutasításával döntünk 
arról, hogy hányfélék és milyenek vagyunk, leszünk. Még 1917-ben Kornis Gyula lelkesen 
üdvözli a tipológiát, mint a „pszichotechnika” alapját: „A differentialis psychologiának legfon-
tosabb ismeretrendező törzsfogalma a typus. [...] a psychotechnika elsősorban a differentialis 
psychologiára támaszkodik. [...] A bekövetkező lelki jelenség prognosisával azonban csak 
egyik feladatát teljesítette a psychotechnika. Másik feladata az egyénnek vagy tömegnek bi-
zonyos czél irányában való befolyásolása.” (Kornis, 1917, 145., 152. és 153.) Ha a tipológia a 
típust konzerválja, akkor a pszichotechnika a célt. Jobb nem beszélni arról, ha egy tipológiát 
kollektíve fogadnak el. Ilyenkor a tipológia köznapian gyors besorolása mintegy vállon vere-
geti a befolyásolást; elég Jaensch típustanának sorsára gondolnunk.

És jobb, de nem lehet nem beszélni arról, ha a tipológia nem egyénekre, hanem csoportok-
ra vonatkozik. Anélkül, hogy minősíteném, idézek Jung egy leveléből: „Ha az ember a saját 
árnyoldalait nem szívesen ismeri el, hát végképp utálna olyasmit beismerni, hogy bizony árny-
oldalai lennének a nemzetnek is, mely mögött pedig ő szívesen megbújna. Tény mindenesetre, 
hogy a nemzeti karakterrel kapcsolatos megjegyzések, épp ha találóak, kevés megbecsülésre 
számíthatnak, s tűzzel-vassal is küzdenének ellenük. [...] A nemzeti előítélet ugyanis túlmutat 
az egyéneken, s egyedileg aztán felelet adódik rá a kollektív tudattalan kompenzációi révén, 
amiből is az értelem számára csaknem átláthatatlan nehézség adódik. Innen ered ugyanis a régi 
eszme, mely szerint minden országnak vagy népnek megvan a maga angyala, amiképpen a 
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földnek is van lelke. És ahogyan a nemzetek a saját életüket élik, ilyképp van a tudattalan kom-
penzációnak is saját egzisztenciája, mely valami sajátságos szimbólumfejlesztésben nyilvánul 
meg.” (Jung, 1994, 17.) Mindenesetre Jung itt sokkal finomabban fogalmaz, mint harminc 
évvel előtte, a Föld és lélek írójaként.

Junghatnékom van, hát jungoskodom. Jung nevének hallatán a laikusoknak a lélektani típusok 
mellett leginkább az archetípus fogalma jut eszükbe. Azonban sokan meglehetősen pongyolán 
kezelik ezt a kategóriát. Jung leszögezi, hogy az archetípus egyfajta „facultas praeformandi”, azaz 
előre adott képzetformálási lehetőség, s ebben a meghatározásban minden egyes mozzanat lénye-
ges. Az, hogy az archetípus „előre adott”, azt jelentené, hogy már eleve be van kódolva az emberi 
pszichébe; az pedig, hogy „képzetformálási lehetőség”, arra utal, hogy többféle módon is artikulá-
lódhat, de nem artikulálódik szükségszerűen. Az archetípusok életre kelhetnek álmokban, szimbó-
lumokban, mítoszokban, képekben és történetekben, aktiválódhatnak élethelyzetekben és sorsfor-
dulatokban, de – teszem hozzá – tünetekben is. Ahhoz, hogy egy archetípus fölébredjen, minden 
esetben az szükséges, hogy lelki valóságunk, amelyben az archetípus lehetőségként szunnyad, 
összetalálkozzon a külső valóság valamely elemével – egy eseménnyel, helyzettel vagy éppen 
egy figurával. Az archetípus ezért (is) nyelvi jellegű jelenség, mégpedig működésében Chomsky 
generatív grammatikájával (Chomsky, 1985) hasonlatos.

A pszichoanalízis eredendően nyelvközpontú tudomány: eszköze és anyaga is nyelv – és 
nem pusztán a verbalitás értelmében. Azonban a pszichoanalízis Freud óta – és még Lacant 
is ideértve, aki szerint a tudattalan úgy szerveződik, mint a nyelv57, de ideértve Ferenczit is, 
aki a szenvedély és a gyengédség nyelveiről, illetve a köztük kialakuló „nyelvzavarról” be-
szélt (Ferenczi, 1997) – a nyelvnek szemantikai és/vagy pragmatikai oldalára koncentrált. Paul 
Kugler58 volt az, aki Freud egy esettanulmányát újraértelmezve fölfigyelt valamire, ami eddig 
elkerülte a pszichoanalitikusok – és a nyelvészek – figyelmét. A Patkányember esetéről van 
szó.59 Röviden összefoglalva: Freud egy fiatal férfibetegét patkányokkal kapcsolatos álmok 
gyötörték. Traumái, lelki konfliktusai tünetként patkány képében jelentek meg. Nappali éle-
tére vonatkozó panaszai azonban egy ettől függetlennek tűnő, hétköznapi jellegű történetről 
szóltak. A fiatalember nősülni készült, de nem merte menyasszonyát a városházára elvezetni, 
hogy házasságot kössenek, mert anyagilag bizonytalannak érezte a helyzetét. Nemrég halt meg 
az apja, aki szenvedélyes szerencsejátékos volt, adósságok maradtak utána, és a fiúnak kellett 
fizetnie a részleteket. Emellett még a húgáról is neki kellett gondoskodnia. Elsőre nem sok 
összefüggés mutatkozik a patkányokkal tehát.

De az is igaz, hogy én most magyarul beszélek, ezért nehezebb észrevenni, amit Kugler 
fölismert (Kugler, 1991). Fordítsuk vissza németre a történet főbb elemeit. A fiatalember 
alapproblémája az, hogy megnősüljön-e – heiraten –, vagy sem. Az esküvőnek a városhá-
zán – Rathaus – kellene lezajlania. Az akadályt elsősorban a felelőtlen apa után rámaradt 
törlesztőrészletek – Rate – fizetése jelenti, minthogy a papa szenvedélyes kártyás – Spielratte 
– volt. És ott van még gondként a húga, Rita is. 

Ha megnézzük a német szavakat, van bennük valami közös. Ez pedig a „rat” hangalak, 
amitől a különböző jelenségek komplexummá és egyben komplexussá sűrűsödnek össze a fiú 
lelkében; a közös hangalak előhív egy belső értelmet – Kugler szavaival: belső referenciatár-
gyat –, ugyanakkor létezik egy külső, tárgyi értelme – külső referenciatárgya – is: a patkány. 
Hangalaki alapon alakul ki tehát egy körvonalazatlan komplexum, ami a külvilágban fizikai 
alakra talál. Kugler elemzése meggyőzően bizonyítja a hangalaki azonosság tünetképző szere-
pét, további példái pedig rámutatnak, hogy az archetipikus szintaxis nyelvi határokat is átszel-
het – a különböző nyelvekből származó szavak véletlenszerű hangalaki egybeesései szintén 
komplexum- és tünetképző erővel bírhatnak.

Az archetipikus szintaxis mindamellett nem csupán a pszichiátria és a pszichológia területén 
lehet magyarázó erejű. Ez a szintaxis látszik működni az irodalom, a nyelvi alkotótevékenység 
számos területén. Nem meglepő ez, ha figyelembe vesszük, hogy Kugler szerint az archetipi-
kus szintaxis a „tudattalan jelentéskapcsolatok olyan rendszere, amely bármely individuális 
egót megelőzve szerveződött meg”. (Kugler, 1991, 79.) Az egyik nyilvánvaló példa erre a rím 
– amit a mai költészet gyakran föladva, egy lényeges nyelvi-poétikai funkcióját veszíti el. Föl-
tételezem, hogy a „jó” rímben három dolognak kell egymással „összerímelnie”: természetesen 
a hangalakoknak, de össze kell csengenie a külső referenciatárgyaknak és a belső referencia-
tárgyaknak is. Gondoljunk csak arra, hogy József Attilánál a „gyermek” rímpárja leggyakrab-
ban a „vernek”. De működik az archetipikus szintaxis a prózai alkotásban is. Esterházy Péter 
például így írja le ezt a szervezőelvet, amit a fonetikai minta irányít: „Megállapodánk […] egy 
kapucínerre. Sok szót szeretek, ezt es. Én egy szóban számost hallok. Ittigyen egybeköltöm a 
kapucnit, a kalucsnit, pucért, cint, címert, kaput, aput […].” (Esterházy, 1988, 110–111) 

Végül szólnék pár szót egy olyan jelenségről, amit Jung okkult, misztikus, irracionális iránti 
érdeklődésével szokás összekapcsolni: a szinkronicitásról. Jung azt mondja, hogy az „egyide-
jűség helyett használhatjuk két vagy több esemény időbeli egybeesésének fogalmát, amely a 
véletlenszerűségen túl valami mást is magában foglal.” (Jung, 1992b, 62.) Több példát fölhoz 
a mindennapi életből és klinikai gyakorlatából is. Maga a jelenség kétségtelenül létezik. Egyet-
len esetet emelek ki most. Jung egy nőbetege, erős racionalitása miatt, az ellenállás jeleit mu-
tatta a terápiában. Egy napon elmesélte egy álmát, „amelyben valakitől egy scarabeus formájú 
értékes arany ékszert kapott”. Jung az ablaknál hallgatta a történetet, amikor koppanást hallott. 
Egy bogár repült neki az ablaknak, Jung ablakot nyitott, és elkapta a bogarat – egy rózsabogár 
volt. Átnyújtotta a páciensnek e szavakkal: „Íme, az ön scarabeusa.” (Jung, 1992b, 63–64) A 
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beteg ellenállása innentől megtört, folytatódhatott a terápia. Annyi világos, hogy a külső és 
a belső valóság egybeeséséről van itt is szó. Kár, hogy Jung nem számol be arról, analizál-
ták-e ezt a mozzanatot, és ha igen, miként – ha pedig nem, miért nem tartotta fontosnak vagy 
célravezetőnek az elemzést. Föltételezem, hogy ebben az esetben sem pusztán „jelentésbeli 
egybeesésről” beszélhetünk. A rózsabogár latin neve, mint Jung is megjegyzi: Cetonia aurata. 
Talán érdemes volna – és nem csak jungiánusoknak – újraértelmezni ezt az esetet, de magát 
a szinkronicitás jelenségét is a fonetikai minták mentén, az archetipikus szintaxis alapjairól. 

Cetonia aurata – akár ezzel is összeköthetjük Jung szinkronicitás-elméletét az alkímia irán-
ti érdeklődésével. Nézzük meg, kicsit kugleresen, a rózsabogarat. Latin neve számunkra többet 
mond, mint amit elmond – nem mond el – róla Jung. A „cetonia” önmagában semmit sem je-
lent. A „cet” és a „tonia” viszont igen. A „cet” mint „cetus” egyszerűen „cet”, de a „cet ait” már 
„igent mond”-ot jelent. Innentől tört meg a beteg ellenállása, s hogy kinek a tudattalanjában 
merült föl Jónás története – ha fölmerült –, az most mindegy is, a páciens is „igent mondott”, 
mint végül Jónás. A „tonia” nyilvánvalóan a „tonus” szó nőnemű változata – de itt a nőnemű-
ség nagyon fontos. Egyébként a „tonus” többek közt feszültséget, hangszínezetet, mennydör-
gést és valaminek a hangját jelenti. A terápiás helyzet feszültsége oldódott meg itt – mindkét 
résztvevő számára. Bekopogott egy „hang”, a cetonia hangja, és a „tonia” Jung számára sok 
mindent fölidézhetett. Tonia ugyanis egy női név. Mégpedig orosz eredetű. Változatai: To-
nyja, Tanya. Emlékezzünk Sabina Spielreinre, az orosz lányra, és kössük össze a „cetonia” ele-
meit. Megszólalt egy hang Jungban – tegyük föl –, ami rezonált egy másik hanggal, a páciens-
ben. Mindkettejükben ott vibrált egy feszültség, amit a bogár föloldott. Mindketten „cet ait”.

Az aurata a másik kérdés. Az alapszavat, „aureus”, visszakapcsolhatjuk az orosz szeretőhöz 
is: drága, gyönyörű, kedves, aranyos. De az arany az aranycsinálás alapszava is, az alkímiáé. 

Hogy Jung mivel járult hozzá az alkímia elméletéhez, az máig tisztázatlan és vitatható.60 

•

Jungosítva. Ez az elméleti közjáték arra volt való, hogy rávilágítson egy kontrasztra: arra az 
ellentétre, ami Jung elméleti hagyatékának hazai földolgozása és az utóbbi években kialakult 
„Jung-kultusz” között feszül. Kiadók, fordítók és egyebek élnek meg abból, ami miatt a „tudo-
mányosság” Jungot elutasítja: tulajdonképpen Jung egyes témaválasztásaiból. 

Tegyünk ezért egy nagy ugrást most a képzeletbeli (vágyott) mából a valós mába – tágabban 
értve ezt az 1945 utáni időkbe. Azt már láthattuk, hogy a magyar értelmiség egy része (Weöres, 
Hamvas, Karinthyék) számára Jung ekkor sem volt/lett idegen. Más történt azonban az intéz-
ményes recepcióban és recepcióval, másként adagolták Jungot a nagyközönségnek. 

1945 előtt Jungnak nem jelent meg könyve magyarul. 1946-ban adták ki a Föld és léleket 
(Jung, 1946), ’47-ben a Bevezetés a tudattalan pszichológiájába címűt. Azután kerek negy-
ven év szünet…

1987-től azonban hirtelen és eszkalálódva tudtommal negyven műve jelent meg – tehát 
arányaiban behoztuk a negyven év lemaradást. Behoztuk? Érdemes végignézni azt is, mi az és 
mikor, ami Jungtól máig megjelent. 

A kiadók tekintetében máig a Kossuth (15 könyv) és a Scolar (11 könyv)61 vezet, s ez egy-
ben a magyar Jung-kiadások két korszakát is jelzi. A kiadások évei és kiadványszámai: 1987 
(1), 1988 (1), 1991 (1), 1992 (1), 1993 (5), 1994 (1), 1995 (2), 1996 (5), 1997 (6) és 1998 (2)62, 
1999 (3), 2000 (1), 2002 (1), 2003 (1), 2005 (2), 2006 (1), 2008 (1), 2010 (1), 2011 (1), 2014 
(1), 2015 (1), 2016 (1), 2017 (1). Ha szeretném a grafikonokat, egész szép kis alakzatot kanya-
ríthatnék ide. De annyi talán a számokból is látszik, hogy a lassú és fokozatos (re)habilitáció 
1987-től 1993-ig tart (ez a korszak az Európa, az Akadémiai és a Göncöl kiadókhoz fűződik) 
ezután megkezdődik a jószándékú és akaratlan „beetetést” követő lehalászás. 1993-tól 2000-ig 
huszonhárom Jung-könyv jelent meg, ebből tizenöt a Kossuth gondozásában. A 2000-es évek-
ben további tizenhárom, kettő kivételével a Scolarnál.

A Jung-kiadásokban számomra némi anomáliát a Kossuth Könyvkiadó Gondolatok-soroza-
ta63 jelent, mint afféle tematikus kinyilatkoztatás-gyűjtemény. Megértem én a sorozat eredeti 
szerkesztőit éppúgy, mint magyar közreadóit: céljuk valós lelki igények kielégítése lehetett. 
Ilyesmiket találunk az előszavakban: „C. G. Jung és a mélylélektan segítségünkre lehet abban, 
hogy megértsük Jézusnak a felnőttek és a szülők gyermek voltáról mondott szavait.” (Jung, 
1995b, 6.) „Ez a kis könyv arra hivatott, hogy elsősegélyt nyújtson az öngyógyításhoz.” (Jung, 
1996b, 7.) „Jung, aki mindig a válaszokat kereste a kérdésekre, azoknak ír, akik ugyancsak a 
választ keresik.” (Jung, 1995a, 8.) „S hogy miként tudjuk meg, mit kell tennünk? Olyan belső, 
lelki tanulási folyamatokon keresztül, amelyekre C. G. Jung ösztönöz.” (Jung, 1996c, 7.) Talán 
elég is ebből ennyi. Szépen mutat egy ilyen hasznos sorozat a polcon; ha valami bajom támad 
a nemi életemmel, a gyermekemmel, az álmaimmal vagy az önismeretemmel, csak föl kell 
nyúlnom a megfelelő kötetért, ki kell keresnem a megfelelő passzust, s már van is iránytűm az 
elmélkedéshez. Van, aki erre a Bibliát használja, van, aki a jóskártyát, és lesz, aki C. G. Jung 
eredeti helyükről kiszakított gondolatait. Nincs is ezzel semmi gondom, hiszen mindenkor 
szerepel az idézet lelőhelye, garanciaként a további elmélyedésre, ily módon arra is, hogy 
a gondolat visszakereshetően Jungtól származik, s valóban a tudományban részesedem álta-
la. Nekem csak a műfaj okoz fejtörést. Az, hogy az egymás elé-mögé szerkesztett szövegek 
óhatatlanul is beszélgetni kezdenek, s esetleg olyat mondanak, hogy maguk sem hiszik. Vagy 
éppen elzárkóznak egymás elől, hogy a (szöveg) egésszé tett (szöveg)részek sorsában osztozva 
a mindenre alkalmazhatóság, az örökérvényűség látszatát keltsék. Na és? Nem mindegy, ha 
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mégis gazdagodom általuk? Mindegy, csak azt nem értem akkor, hogy ez a C. G. Jung, akitől 
itt tanultam valamit, ugyanaz a C. G. Jung?64 

Kétélű penge kell ahhoz, hogy levegőben lógó gondolatokat nevesítve kiárusítsunk, s hogy 
egy munkásságot egységcsomagokká saraboljunk. Könnyen vághatjuk meg (át?) magunkat is. 
A zenei piac megamixesei jól ismerik előnyeit és hátrányait annak, ha összevágva zúdítjuk rá 
a közönségre a legslágeresebb részeket; mint ahogy annak is, hogyan lehet egy-egy befutott 
név palástja alá csempészni bármilyen árut. Adorno óta tudjuk, hogy a névvel minőséget, igaz-
ságot és boldogságot veszünk. Van, mindemellett, a szemelgetés műfajának is példaadó műve 
a pszichoanalitikus irodalomban, ilyen David Stafford-Clark What Freud Really Said című 
munkája (Stafford-Clark, 1977). Valóban vezérfonalul szolgálhat a Freudot megismerni kívá-
nók számára, s fölállítja azt a becsületes akadályt, hogy Freudon keresztül önmagunk mélyebb 
ismeretéhez csak Freud mélyebb ismeretével juthassunk. Más: 1912-ben megjelent Brenner 
József dr. (Csáth Géza) Az elmebetegségek psychikus mechanizmusa című esettanulmánya, 
amelyről Ferenczi írt könyvismertetést. A munka (ideértve a megírást megelőző orvosi munkát 
is) szemléletében és eszközeiben, ahogyan azt Csáth el is mondja, erősen Jung hatása alatt áll. 
(Csáth, 1913.) Jung szellemében fogant komoly mű – tudomásom szerint – azóta máig nem 
született Magyarországon.

Jung vitathatatlan érdeme, hogy közvetve hozzájárult a freudi apa egyeduralmának meg-
rendítéséhez az elméletben, és közrejátszott abban, hogy – nem utolsósorban a magyar 
pszichoanalitikusoknál – az anyával való kapcsolat kutatása az őt megillető helyre került.65 
Emellett, mint azt Harmat Pál is megjegyzi, „minden miszticizmusa és zavarossága ellenére 
néhány kérdésben inkább Jungnak volt igaza, mint ellenfeleinek: így például abban, hogy a 
szkizofrénia nem magyarázható egyedül a szexualitás zavarával [...], hogy az elmebetegségek 
területén Jung inkább otthon van”. (Harmat, 1994, 53.) Mégis föl lehet tenni a kérdést: Jung 
gondolati építményének egésze nem hat-e anakronisztikusan századunk utolsó éveiben?

Szummer Csaba a jungi és a freudi szemlélet különbségeit a felvilágosodáshoz való eltérő 
viszonyukból eredezteti, abból, hogy Jung „egyszerűen negligálja a racionalizmus elmúlt két 
évszázadát”. Vagy „pozitív” kijelentések formájában fogalmazva meg ugyanezt: „Jung vál-
lalkozásának némi ,bizarrságot’ kölcsönöz, hogy anakronisztikus módon az európai gondol-
kodás által egyszer már meghaladott gondolkodási perspektívát veszi fel újra, akkor, amikor 
ez a megoldás egy bizonyos szempontból anakronizmust jelentett már a romantika idején is.” 
(Szummer, 1993, 186, 182.) Mindez persze nem jelenti azt, hogy Jung valóban ma is anak-
ronisztikus. Szummer, bár árnyaltabb megfogalmazásban, de ugyanazt mondja, mint akik 
Jungra a miszticizmus bélyegét sütik. A világ misztikus szemlélete, még ha a racionalizmus 
szempontjából meghaladottnak tekinthetjük is, önmagában semmiképpen sem elvetendő. A 
helyzet azonban, éppen Jungnak a racionalizmushoz való viszonyából adódóan, azt hiszem, 
kissé bonyolultabb. Korszerűtlen vagy korellenes ugyanis kétféleképpen lehet az ember: vagy 
olyan gondolatokat vet föl, illetve olyan gondolkodásmódot reprezentál, ami a saját korában 
már meghaladottnak tűnik, vagy olyanokat, amik megelőzik saját korát. Persze, nem mindig 
egyértelmű, melyik esettel állunk szemben. Nem tudhatjuk, merre tart az „európai gondolko-
dás”, az azonban biztos, hogy mindig is voltak olyan gondolatrendszerek, amelyek már lét-
rejöttük pillanatában, újszerűségüktől függetlenül egyfajta immanens negatív anakronizmust 
hordoztak; olyanok, amelyeknek belső zártsága lehetetlenné tette a folytatást, amelyekbe csak 
belekapcsolódni, de hozzájuk kapcsolódni nem lehetett.

Jung úgy lép át a racionalizmuson, hogy az egyéni racionalitás helyébe racionális világren-
det helyez, s a felvilágosodás által mesélt történet helyett az állandóságot mondja el. Eközben 
megfeledkezik arról, hogy eszköztárát, típustanát és a freudi kauzálissal szemben oly nagyra 
tartott finális-teleologikus szemléletét ő is az evolúciós elméletnek köszönheti. „Az evolutio 
fogalma [...] az osztály merev logikai kategóriája mellett egy rugalmasabb fogalmat követelt, 
mely a fejlődő egyéni történetet mutató dolgokra is alkalmazható: a typus fogalmát. [...] A 
typusnak teleológiai természete van, a mennyiben a csoportra nézve oly idealis forma, mely 
felé számtalan tökéletességi fokú közeledés lehetséges.” (Kornis, 1917, 145.) Jung szellemi-
ségét a jövőbe irányulás szövi át meg át (szimbólumértelmezése, individuáció-elmélete stb.). 
Paradox módon éppen ebből adódik, hogy a kettős hátteret képező racionalizmus és misztika, 
evolúció és változatlanság közti föloldatlan-föloldhatatlan ellentmondáson megtörik a jövő, s 
a finalitás manifeszten pozitív anakronizmusa mögött (a pszichoanalízis egykorú fő iránya a 
kauzalitás híve maradt) egy látens negatív anakronizmus sejlik át. A jungi jövő ugyanis több-
szörösen zárt, túlságosan is egyféle és tömör. Jung korszerűtlenségét én valójában a kornél-
küliségben látom, abban, hogy a kollektív tudattalan elmélete az archetípusokkal, típustana, 
álomértelmezése, metaetikává oldódó metapszichológiája mind az időtlenség, az állandóság, 
az örök igazság és az örök emberi „simogató lehelletét” árasztják felénk. Jelenbe kényszerített 
jövő nyújt itt kezet egy jövővé kényszerített (gyógyított?) jelennek.

Álmaink és szimbólumaink értelmét Freud és Jung egyaránt a tudat hatókörén túl keresi. 
Ezt a bizonyos „túlt” azonban mindkettőjük más irányban határozza meg, és eltérő okokat 
rendelnek az értelem kimeríthetetlensége mellé. Freud a „túlt” a ráció „alatt” és a múltban 
jelöli meg, a többértelműség okát pedig a túldetermináltságban és a szimbolizálás genetikusan 
meghatározott sajátosságaiban látja. Jung a „túlt”a ráció „fölött” és a jövőben keresi, s ez az 
irányválasztás látszólag az értelem kimeríthetetlenségére is válaszol. Ha a szimbólum vagy az 
álom egyaránt magában hordja a múlt és a jövő csíráit, akkor ez Jung számára azt jelenti, hogy 
a múlt, minthogy megtörtént, csak egyféle lehet (ez a freudi kauzális szemlélet kritikájának 
kitüntetett pontja), ellenben a jövő nem egyirányúan determinált. A többféle értelem ennek az 
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indetermináltságnak lenne a következménye – ellentétben a múltbéli értelemmel. Jung csupán 
azt nem veszi számításba, amit a múlt újraírásának, a pszichoanalízis narratív oldalának ne-
vezhetünk. A finális szemléletmód elveti az álcázás fogalmát, szerinte a szimbólum és az álom 
értelmét önmagában hordja, vagy szigorúbb megfogalmazásban: értelme önmaga. Ez a vonzó 
elképzelés a finalitás csapdája. Míg ugyanis a múltban keresett értelem egyenlő érvénnyel 
enged meg számtalan konfigurációt, addig a jövőbeni értelem, megvalósulásával vagy előre-
jelzésével, mindig is kiválaszt egyet a számtalan konfiguráció közül.

Mindez összefügg azzal a sajátos kompenzációs funkcióval, amelyet Jung az álomnak és 
a szimbólumnak tulajdonít. Létrejöttük mögött okként egy teljesség (ellentétes) összetevő-
ire szakadását tételezi föl, s létrejöttük célja éppen a figyelmeztetés erre a szakadásra vagy 
a teljesség visszaállítása. A teljességhez vezető út az individuációs folyamat, melynek során 
integrálódik, ami különvált, de összetartozik. Íme, az egyetlen, önmaga beteljesítését is jósló, 
jóslódó konfiguráció, amelyben kitüntetett szerep jut a szimbólumoknak.

A szimbólumhoz képest, Jung szerint, a kor vagy az egyén tudása és/vagy kifejezésmódja 
töredékes. E töredékességgel szemben, a másik oldalon, a szimbólum valamiféle egészként 
jelenik meg. „Amit a pszichológia egyedül és kizárólag megállapíthat, az egyedül és kizárólag 
olyan képszerű jelképek létezése, amelyek értelme a priori egyáltalán nem szilárd. Ami e téren 
némi biztonsággal tisztázható, mindössze annyi, hogy a szimbólumok bizonyos teljesség-jel-
leggel bírnak, és ezért gyaníthatóan ,teljességet’ is jelentenek.” (Jung, 1993e, 164.) Ez a teljes-
ség Jung szerint nem csupán egyszerű kiegészítésre épül. „A szimbólumnak megvan azonban 
az a nagy előnye, hogy heterogén, sőt összemérhetetlen tényezőket képes egy képben összefog-
lalni.” (Jung, 1993e, 112.) Ezen a ponton meglepő egyszerűséggel varázsolja morális kérdéssé 
a „mentális stabilitást”: „alapjában véve létezik egy olyan racionálisan megoldhatatlan, morális 
ellentét-probléma, amelyet csakis valamilyen fölérendelt harmadikkal, azaz egy szimbólummal 
lehet megválaszolni, amely szimbólum mindkét részt kifejezi.” (Jung, 1993d, 152.) 

Minthogy a szimbólum „új tartalmat” hoz létre, megértése Jung szerint megkívánja és föl-
tételezi a kongenialitást. A szabad asszociációs módszer háttérbe vonul, s az orvos, a normális, 
az erkölcsös mutat utat a páciensnek, a betegnek, az erkölcstelennek. Noha csakis olyan értel-
met vázol föl, amit az álom „címzettje magáévá tud tenni” (Bodrog, 1995, 80.), mégis milyen 
messze esik ez az attitűd az először Ferenczi által megfogalmazott szimmetriaviszonytól, ami 
elveti az orvos–páciens, normális–beteg, erkölcsös–erkölcstelen fogalompárokban megjelenő 
duális gondolkodást.

Jung le meri vonni azt a következtetést, amit Freud vonakodott kimondani, hogy a tudatta-
lan sajátosságai nem föltétlenül az elfojtásból adódnak, hanem természettől fogva jelenvalóak. 
Ugyanakkor ezt a tulajdonságot a tudattalan egy különös minősége vagy része, a kollektív 
tudattalan számára tartja fönn. Minthogy a kollektív tudattalant alkotó „archaikus maradvá-
nyok” nincsenek elfojtva, ezért nem kell várniuk az „elfojtott visszatérésére”, hanem mindig is 
aktívan vannak jelen. Funkciójuk éppen aktív jelenlétükből áll, a közvetítő szerepből tudat és 
ösztönök között. Az archaikus maradványok által benépesített és azokban kifejeződő kollektív 
tudattalanról három dolgot tudhatunk meg. Ez a réteg előre adott képzetformálási lehetőségek-
ből – a már emlegetett facultas praeformandi – áll; szemben az egyéni tudattalannal, sohasem 
tudatosítható maradéktalanul; s történetisége mindig is történésjellegű, olyan múlt, amely je-
lenvaló (jövő). Az archaikus örökség különböző mértékben kerülhet előtérbe, háttérként azon-
ban átszínezi fogalmainkat. Ahol nem jut kifejezésre, ott észrevétlenül gátolja, vagy éppen 
megsegíti az önmagunkkal és másokkal folytatott kommunikációt. Ahol viszont manifesztté 
válik, ott ezt tipikus képek, helyzetek, figurák – archetípusok – alakjában teszi.

A kollektív tudattalan elemei egyénfölöttiek, állandóak és egyetemesek. Egyszerre állítanak 
– megjelenési módjukban és az általuk közvetített értelemben is – valami egyéni tapasztalaton 
túlit, így „emberfölöttit”, és sugallják az általános emberit. Nem fog rajtuk az idő, változat-
lanságukban az „örök igazság” hordozói. Gadamer a klasszikus művek időtlenségéről mondja 
el, hogy „az időtlenség a történeti lét egyik módja” (Gadamer, 1984, 206.), a jungi kollektív 
tudattalant viszont aligha lehetne ezzel az érveléssel menteni. Föltételezése mögött történetiet-
len szemléletet kell sejtenünk: nem a minden korban mindenki számára jelenvaló értelmüket, 
hanem az értelemhordozók minden korban, mindenkiben való jelenvalóságát állítja. Jung az 
általa föllelt egyformaságokból következtet a kollektív tudattalanra, s a kollektív tudattalan 
létével igazolja egyformaságunkat. Míg a mai pszichoanalízis az (egyéni) tudattalant egyen-
rangú beszélgetőtársként rendeli a tudat mellé, vagy, lacani nyelven szólva, nincs hasadás a 
tudat és a tudattalan között, hanem a tudattalan a tudat és önmaga közötti hasadás maga, addig 
a kollektív tudattalannal beszélgetni lehetetlenség, nem tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk 
fölöttünk álló igazságait, s vagy engedelmesen meghajlunk akarata előtt, vagy meglakolunk 
értetlenségünkért. A kollektív tudattalant mély szakadék választja el egyéni és/vagy kollektív 
tudatunktól, s nehezen lehet elképzelni az időtlenség szavát úgy, mint egyéni vagy kollektív 
tudatunk és önmaga közötti hasadást.

Hauser Arnold írja egy helyütt: „Lemondunk előjogunkról, hogy önmagunk törvényho-
zói lehessünk, és örök, emberen túli, égből pottyant törvényekben hiszünk, mert azt állítjuk, 
változtathatatlan formában leltük meg őket, és azt szeretnénk, ha részünk lenne az Üzenet 
érinthetetlenségében, amelynek meglelői és közvetítői vagyunk. [...] Vigasztaló gondolat, 
hogy minden esendőségünk ellenére részünk lehet magasabb rendű értékekben, és irányítóik s 
birtokosaik lehetünk, ha érvényüket elismerjük. Bátorító azonban mindenekelőtt az az illúzió, 
hogy saját lelkünkből, ha tudjuk, hogyan hallgassunk szavára, istenség szól, istenség tesz egy-
értelmű kinyilatkoztatásokat.” (Hauser, 1978, 170–171.)
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  1 Ez az írás annak a kutatómunkának egy része, amivel a Jung nálunk – Könyvbemutató és szimpóziumon (Buda-
pest, 2017. 12. 2.) felkért előadást (Jung, Ferenczi és a magyar pszichoanalízis) készítettem elő. Az első rész (Jung 
és a szimbólumai – egy történet és egyes következményei) a Kaleidoscope folyóirat 2018/12. számában jelent 
meg. 1945 előtt Jungnak nem jelent meg könyve magyarul. Róla is csupán egyetlen egy: 1939-ben Boda László 
könyve A Jung-féle lelki típusok címmel (Boda, 1939). Emellett Pál Antal (Pál, 1941, 26–27.) és Hort Dezső (Hort, 
1943) szentelnek neki karakterológiai könyveikben egy-egy fejezetet. Itt jegyzem meg, hogy noha 1945 után jelen-
tek meg könyvek Jungról Magyarországon – ötven évet kellett az elsőre várnunk. 1995-ben Bodrog Pál (Bodrog, 
1995), 2009-ben Jakobi Jolán (Jacobi, 2009), 2017-ben pedig Jung nálunk címmel, Deák Zsolt szerkesztésében 
egy alapos, kétkötetes összeállítás (Deák, 2017).  

  2 L. Hárs, 2018. 
  3 Harmat, 1994. – több helyen, l. Névmutató.
  4 Herbert Silberer (1882–1923): osztrák pszichoanalitikus, Freud első tanítványi köréhez tartozott Junggal és 

Adlerrel együtt. Freud többször hivatkozik rá az Álomfejtés későbbi kiadásaiban. Főművének a Probleme der 
Mystik und ihrer Symbolik című, 1914-ben megjelent könyvét tekintik. Elgondolásai sokban hasonlítottak Jungé-
hoz, aki később föl is használta munkáiban Silberer művét. (L. Silberer, 1971; Jung, 1944, 1967.)

  5 Vö. Ferenczi, 1899, 1900a, 1900b, 1919, 1996 és Freud – Ferenczi, 2000, 154–158, 73 Fer; 177–181, 83 Fer; 
185–189, 85 Fer. A levelezés első kötetében három jósnő van említve név szerint: a berlini Seidlerné, a müncheni 
Frau Arnold és a pesti Jelinekné. Annak oka, hogy Ferenczi publikációiból hosszú időre eltűnik az okkult vagy 
a telepátia témája, minden bizonnyal Freud ráhatásának köszönhető (L. pl. 1925. márciusi, vonatkozó levélváltá-
sukat: „Mit szólna hozzá, ha régebbi és újabb gondolatátviteli kísérleteimet kongresszusi előadásban foglalnám 
össze, s ebből az alkalomból megkísérelném pontosabbá tenni a pszichoanalízis álláspontját e jelenségekkel kap-
csolatban?” (Freud – Ferenczi, 2005, 35., 1005 Fer). Ferenczi a Bad Homburg-i IX. nemzetközi pszichoanalitikus 
kongresszuson (1925 szeptemberében) kívánta előadni nézeteit. Freud válasza: „Lebeszélném róla. Ne tegye. Az 
Ön tapasztalatai és kísérletei bizonyára nem átütőbb erejűek és kifogástalanabbak, mint az, amit a szakirodalom-
ban erről írtak, s amit eddig el sem akartunk hinni. Ezzel bombát vet a pszichoanalízis házába, amely biztosan fel 
is robban.” (Freud – Ferenczi, 2005, 36., 1007 F).

  6 L. pl. Freud – Ferenczi, 2000, 351–352, 182 Fer („Gondolja csak meg, nagy jövendőmondó, illetve gondolatolvasó 
vagyok! [Szabad asszociációmban] olvasok a betegeim gondolataiban. A pszichoanalízis jövőbeli módszerének 
hasznot kellene húznia ebből.” – Ferenczi kiemelése. Ezután több esetismertetés következik.) Freud – Ferenczi, 
2000, 363–364, 189 Fer („Érdekes, és értékes is, hogy – úgy látszik – nélkülözni fogjuk tudni a hivatásos mé-
diumokat. Ahhoz azonban, hogy megállapítsam ennek a lehetőségnek a határait, néhány ilyen érzékenységgel 
rendelkező személyre lenne szükségem.” – Ferenczi kiemelése. Ezután szintén több esetismertetés következik.) 
Freud – Ferenczi, 2000, 372., 196 Fer és Dénes, 1979, 53., vö. Hárs, 2017, 90–91.  

  7 Róheim Géza (1891–1953): néprajztudós, pszichoanalitikus, ausztrál és amerikai bennszülöttek között végzett 
terepmunkáival és az ezek alapján írott tanulmányaival az etnopszichoanalízis és a pszichoanalitikus antropológia 
megalapítója. 1921-ben Freud-díjat kapott. 1938-ban kivándorolt Amerikába. 

  8 Brachfeld Olivér (1908–1975): író, műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 
tagja. Spanyol és katalán nyelvre fordította Dormándi László, Karinthy Frigyes, Márai Sándor, Mikszáth Kálmán, 
Németh Andor, Ráth-Végh István, Zilahy Lajos műveit. 1929-ben Barcelonába utazik, 1930-ban a Sorbonne-on 
tanul, 1931-ben visszatér Spanyolországba, 1938-tól 1941 (42?)-ig újra Párizsban él, majd újra Spanyolországban. 
1950-től Venezuelában professzor. 1965–1966-ban a kolumbiai Bogotában, 1966–1967-ben az equadori Quitóban 
tanít. Radnótiék barátja. Többek közt Fannitól tudunk Brachfeld „kísérleteiről”. („Hazajövet találkozunk Olivérrel, 
aki tenyérből jósol. Miknek a múltra vonatkozóan jókat mond, a jövőről pedig, hogy pályája utolsó harmadában 
kevésbé lesz sikere, és ez végtelenül fájdalmas. Megmondja a nagy szerelmét, és azt, hogy hosszú életünk lesz. 
Rólam intuíciót, takarékosságot, gyerekkori betegségeket, werhrhaft-vonásokat.” – Radnóti Miklósné, 2014, 197.)

  9 Oscar Pfister (1873–1956): svájci (zürichi) protestáns lelkész, pszichoanalitikus.
10 Georg Walther Groddeck (1866-1934): német orvos, író, a pszichoszomatika egyik úttörője, Ferenczi és Füst Mi-

lán barátja.
11 Almásy Endre (1900–1956): pszichoanalitikus, 1931-től a Magyar Pszichoanalitikai Egyesület rendelőintézetének 

főorvosa. A második világháború idején a statáriális bíróság elmeügyi törvényszéki szakértője, így módja volt 
menteni a bíróság kezébe került zsidókat is. 

12 L. Jung, 2001 és Spielrein, 2006. Továbbá: Noll, 1994.  
13 L. Hárs, 2007.
14 1943-ban az orvosi lélektani tanszék vezetőjének választották a Baseli Egyetemen.  
15 Jung ebben az írásában a nemzeti szocializmust egyébként „félelmetes jelenségnek” nevezi („formidable 

phenomenon”, Jung, 1934b), bármit is értsünk ezen, az 1939-ben az International Cosmopolitan számára adott 
interjúban (116–120. o.) azonban azt írja, hogy „Hitlerben minden német tudattalanja tükröződik”. Továbbá, hogy 
„Mussolini […] egyáltalán nem hasonlítható össze a sámánnal, a mítosszal – Hitlerrel”. „Ő a hangszóró, amely 
felerősíti a német lélek meghallhatatlan suttogását olyannyira, hogy a németek tudattalanja számára hallhatóvá 
teszi.” „Hitler hatalma nem politikai, hanem mágikus.” (Jung, 1939).  

16 Máday (Marosi) István (1879–1959): idegorvos, individuálpszichológus, az államtudományok doktora (1900).
17 A Feldmann által alapított Független Orvosanalitikusok Egyesületében „pártszakadás” állott be: Gartner Pál 1932-

ben megalakította az Analitikus Orvostársaságot. Nem tisztázott, hogy mi lehetett a szakítás oka, de lehetséges, 
hogy éppen Jung értékelése is belejátszott. Gartner az általam is idézett, 1931-es cikkében (Gartner, 1931) is tole-
ráns Junggal szemben, míg Feldmannt, tudtommal, ez sohasem jellemezte. 

18 Ignotus, 2010, 118. 
19 Hollós István (1872–1957): pszichiáter, pszichoanalitikus. 1913-ban a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület 

alapító tagja, helyettes elnöke, 1933 és 1944 között az elnöke. Többek közt Füst Milán és Nagy Lajos barátja. 
Szépirodalomként is olvasható, meghatározó műve a Búcsúm a sárga háztól (Hollós, 1928).

20 Szondi (Sonnenschein) Lipót (1893–1986): magyar idegorvos, pszichiáter, pszichoanalitikus, a sorsanalízis és a 
Szondi-teszt megalkotója. 

21 Itt és a továbbiakban lehet, hogy rosszul számolok. De a statisztikai határértéken belül. Amit lehetett, átnéztem. 
22 Haladó – nehéz meghatározni ezt a fogalmat, mert mindig az éppen fönnálló helyzetből vetítjük vissza. Az pedig 

folytonosan változik. Én most abban az értelemben használom, ahogyan akkor értették – az 1945 előtti Jung korában.
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23 „Szorgalommal és el nem lankadó lelkesedéssel búvárkodott a szerző az emberi tudás csaknem minden terén, a 
természettudományokban úgy, mint a szellemiekben és gyűjtötte egybe az anyagot, melyből új világnézetét felépí-
tette.” (Ferenczi, 1913, 181. – az én kiemelésem).

24 Hárnik Jenő (? – ?): ideggyógyász, pszichoanalitikus.
25 Décsi Imre (1881–1944): pszichoanalitikus, orvos-író, újságíró. 1910-től, alapításától a Világ állandó munkatársa.
26 „Zsurnalisztikája ugyanakkor tele van homoszexuális lelkesültséggel Jung iránt, akit a ,pszichológia atyjának’ 

nevez (anélkül, hogy nevén említené).” (Freud – Ferenczi, 2000, 394., 213 Fer – Ferenczi kiemelése).
27 Varjas Sándor (1885–1940): tanár, filozófus. A Huszadik Század munkatársa. A Károlyi-kormány idején az Orszá-

gos Ismeretterjesztő Bizottság tagja, a proletárdiktatúra idején a Közoktatásügyi Népbiztosság tudományos pro-
pagandaosztályának vezetője. A Tanácsköztársaság bukása után fogolycsere útján a SZU-ba ment, ahol egyetemi 
tanárként működött. 

28 Jung 1912. szeptember 7-én utazott New Yorkba, hogy előadásokat tartson a Fordham egyetemen. Az előadások 
könyv alakban 1915-ben jelentek meg (Jung, 1915).

29 Hermann Alexander Graf von Keyserling (1880–1946): német filozófus. (Az említett könyv: Keyserling, 1927).
30 „A mai pszichológia egyik legérdekesebb problémája éppen azoknak a lelki típusoknak a megállapítása, amelyek 

az egyéni lélek számtalan változatában a megértés alapjául szolgálhatnak. E téren különösen E. Spranger és C. G. 
Jung munkássága érdemel említést. Jung találóan mutat rá, hogy a világfolyamatra való figyelés szempontjából az 
emberi lélek két beállításformát mutat. Az egyik arra törekszik, hogy minél jobban elvonatkozzék a tárgy hatásától, 
a másik pedig átadja magát a tárgy hatásának. A lelkiélet ugyanis két tényezőnek, az Én és a Tárgy kölcsönhatásának 
az eredménye, s a tudatos élet mindig szinte tagadja az egyik tényezőt, hogy annál jobban kiemelje a másik műveit. 
Az első típust, amelyik igyekszik messze tolni magától a Tárgyat, az Énre figyelőnek, introvertáltnak, a másodikat 
pedig, amelyik annyira át van hatva a Tárgy jelentőségétől, hogy a maga szubjektív beállítottságát mindig attól teszi 
függővé, a Tárgyra figyelőnek, extravertáltnak nevezhetjük. E két tipikus lelki beállítottság végeredményében bioló-
giai motívumokra megy vissza és az élet alkalmazkodási folyamatával hozható összefüggésbe. A természet ugyanis 
az alkalmazkodásnak és így az organikus életnek két alapvetően eltérő formáját ismeri. Az egyik, hogy az egyént az 
önfenntartás számos eszközével ruházza fel, de korlátozza a szaporaságát. A másik pedig, hogy kevésbé gondoskodik 
az egyes individuum életéről, de viszont oly bő szaporasággal áldja meg, hogy a faj élete a nagyobb arányú pusztulás 
ellenére is biztosítottnak tekinthető. Az első csoport egyénei mintegy bástyát emelnek maguk és a dolgok közé, hogy 
védve legyenek ezek életet felőrlő hatása ellen, a másik csoport individuumai pedig szinte szétszórják önmagukat a 
világba. Amazok a bevételezők, a hódítók, akik semmit sem akarnak visszaadni a tárgyi világnak, amit tőle kaptak, 
emezek a költekezők, akik többet költenek, mint amennyit bevesznek és ebben fogy el az egész életenergiájuk.
A lelki élet, amely maga is egyik formája az általános életnek, szintén ugyanezeket a jelenségeket mutatja. A tárgyi, 
figyelő (extravertált) lélek mindig a tárgyi világ adottságaihoz igazodik, s ezért egész lelki élete bizonyos nyugodt 
objektivitást mutat. Az énre figyelő (introvertált) ellenben az Én és a Tárgy közé valami nézetet, elméletet, fogal-
mat csúsztat oda. s ez helyettesíti az ő tudatában magát a konkrét valóságot. Ezért amannak a konkrétságával szem-
ben ez a típus absztrakt hajlamokat tár elénk és az objektív tények helyett szubjektív meggyőződések irányítják. Az 
extravertált lélek mindig kifelé tekint és innen nyer cselekvéseiben ösztönzést, az introvertált pedig befelé fordul 
és inkább a maga tudattartalmainak a mozgása, mint a külső tárgyi világ határozza meg állásfoglalását. Amaz nem 
akar más lenni és másképp viselkedni, mint ahogyan az általános szokás, a hagyományok formálják az embereket, 
emez pedig mit se törődik mindezekkel. mert önmaga a maga viselkedésének mértéke. Az extravertált lélek gon-
dolkodása azokra a transcendens tényekre irányul (lényeg, törvény, abszolútum), amelyek túl vannak a szubjektív 
tudattartalmakon, az introvertált pedig nem megy tovább a tudat elemzésénél, mert az ő szemében ez maga a világ. 
Amannak a megtestesülését Platónban, emezét pedig Kantban állítja elénk a filozófia története. Azok a szintétikus 
elmék, akik egy nagy egységbe vágynak egybefoglalni a tudatot és a tárgyi valóságot, ezt a két külön világot, 
emezek az analitikusok, akik a valóságos tapasztalat eredeti egységének szétszedésében válnak ki. Amazoknak 
mindig valami fájdalmas dualizmus nehezedik a lelkükre, emezeknek pedig a tudat egységének zűrzavara a fájó 
élményük, amitől szabadulni szeretnének. Az újkorban éppen úgy, mint a megelőző időkben, az emberi léleknek 
mind a két típusa egyaránt megtalálható. S mivel ez a »beállítottság« tisztára öntudatlan jellegű, amely csupán 
eredményeiben és akkor is sokszor csak igen nehezen ismerhető fel, egyáltalában nem akaratos valami. Mégis a 
kultúra általános feltételeiből kifolyólag azt kell állítanunk, hogy az újkor kultúrájának megalkotói között az intro-
vertált típusú egyének voltak a dominánsok. S ez megérthető abból a helyzetből, amelyben e kultúra alkotó-elméi 
voltak. Csaknem valamennyien egy alulról felfelé törekvő, emelkedő tendenciájú társadalmi osztálynak: a polgár-
ságnak voltak a képviselői, akikben ott élt öntudatlan formában is a helyzetükkel való elégedetlenség dinamikus 
feszítőereje. Ezzel szemben a kontemplatív középkor kultúráját különösen az extravertált típusú egyének hordoz-
ták, akik alkalmazkodtak a meglévő helyzethez s azt éppen azért örök világrend gyanánt fogták föl. De ez az állítás 
korántsem azt jelenti, hogy az újkor csak egy típusú, ún. ,modern’ egyénekből állott. Minden kultúrában megvan 
mind a két típus, de a történet kettejük feszültségéből áll elő, s a domináns az a típus, amelyik túlsúlyban van. Az 
újkor extravertáltjai a hagyományok őrizői, s az introvertáltak az újítók. Már a középkorban éppúgy megvan mind 
a két típus, mint az újkorban. Ha a filozófia sorsára gondolok, akkor a nagy misztikusokban, a tárgyban szeretettel 
elmélyedő reálista metafizikusokban az extravertáltakra, s a nominálistákban az introvertáltakra ismerek. S külö-
nös, hogy amazok inkább a szerzetesek között, emezek pedig a világi papság soraiban találhatók fel. Valószínűen 
ez is belejátszott abba, hogy melyik papság kikből tevődött össze: az. aki átadta magát a tárgynak, szerzetes lett, 
míg az, akiben énjének hatalmi tendenciái éltek, inkább a világi papság soraiba lépett. A gazdálkodás területén is 
megvan ez a két tipikus ellentét. Az arisztokrata nemesi rabló-kapitalizmus típusa a költekező gazdálkodásnak, 
amely kiadásaihoz keresi a bevételi forrásokat, míg a polgári kapitalizmus az igazi bevételező gazdálkodás, mely a 
tőke megtartására, sőt gyarapítására törekszik és a kiadásaiban nem lépi túl a tőke hozadékát. Amaz az extravertált, 
emez az introvertált lélek tulajdonságait viseli magán. A modern gondolkodás extravertált egyénei alkották meg a 
filozófiában az objektív ideálizmust s a kutató természettudománynak azt a fajtáját, mely a változó jelenségekben 
az állandóan ható természettörvényeket pillantja meg. Ez lépett a polgári kultúrában a régi substanciális metafizi-
ka-teológia helyébe s vette át annak a funkcióját. De nem ezek voltak azok, akik legjobban megkapták kortársaik 
elméjét s akik irányították a korszellemet. Az újkori fórum vezető elméit az introvertáltak között kell keresni. 
Ők voltak azok, akik megalkották az újkor legjellemzőbb alkotásait: a szubjektív ideálizmust a filozófiában, a 
liberálizmus és a demokrácia elméleteit a politikában, a történeti világfelfogást s általában azt a tudományt, amely 
az evolúció szemszögéből nézi a világfolyamatot: az ember és a természet sorsát egyaránt. Amazok a metafiziká-
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ban, emezek az ismeretelméletben voltak nagyobbak. Az introvertált polgári léleknek köszönhető, hogy az újkor 
kultúrája az extravertált középkori kultúrával szemben úgy áll előttünk, mint a szubjektivizmus megnyilatkozása 
ennek az objektivizmusával szemben. S akik értékelni szeretnek, azok szemében ez az egy tulajdonság is elég rá, 
hogy elítéljék ezt a kultúrát. Kétségtelen, hogy az extravertált lélek objektivizmusában van valami grandiozitás: 
az örökkévalóság pátoszát érezzük az Énnek azon a megsemmisítésén, amellyel átadja magát a dolgoknak. Az int-
rovertált lélek szubjektivizmusa viszont tele van ugyan bizonyos heroikus hevülettel, de a vakmerőség önbizalma 
szkeptikus hangulatot kelt vele szemben a nézőben. Nincs vele annyi tárgyi közösségünk, mint amazzal, s ezek 
a korok nélkülözni kénytelenek a nagy objektív egységbe foglalt hitet. A középkor hitközösségével szemben az 
újkor csakugyan a hitbeli individuálizmus formáit tárja elénk. A középkor hitével szemben az újkor hite sokszor 
úgy tűnik fel előttünk, mint a hitetlenség.” (Nagy, 1927, 85–89.)    

31 Érdemes összevetni ezzel Décsinek egyidejű írását. Nem beszélve arról, hogy a témája a gondolatolvasás. „Ezek-
kel a hívószókkal vannak blanketták is (a Jung-féléket szokás használni, amelyek a zürichi elmeklinikáról szár-
maznak), de alapjában véve akármilyen szókat lehet mondani. Aki őszintén kimondja a legelső szót, ami az eszébe 
jut, az egy gyakorlott vizsgáló számára minden titkát kitálalja az asztalra. Őszintének lenni pedig muszáj, mert a 
vizsgáló kezében stopper van, a sportversenyekről jól ismert óra, amely ötödmásodpercekben méri a reakcióidőt, 
a hívószó kimondásától a feleletig. És amint valaki nem a legelőször eszébe ötlött szót mondja, az óra kíméletlen 
pontossággal vall rá, hogy gondolkozással töltötte az időt. A gondolat ugyanis sebes szárnyú sas, de csak az őszinte 
gondolat, a hazugot ellenben a sánta kutya is utoléri... hát még a fürge stopper!” (Décsi, 1908, 274.)

32 K. Au.: Kolnai (Stein) Aurél (1900–1973): filozófus, közíró.
33 A pszichoanalízis mellett és ellen. Emberismeret, 1935, II. évfolyam 1. szám.
34 Gyanúm szerint az „M.” monogram mögött Máday István rejlik.
35 „Akácocskát babrál a homály. / A fa telt, kicsi keble beléreszket, / csöpp sóhaja száll – / levegő-lepke. / S körülem, 

míg elfed hallgatag / a lágy borongás bokra, / ugatások némán hullanak / nagy bársonyokra …” (József Attila: Falu) 
„Amikor ideért a felolvasásban, szó nélkül elébe tettem egy japáni, régi tusrajznak, Sesshu egyik tájképének 
reprodukcióját. Egy pillanatra mintha meghökkent volna. Azután elmosolyodott, intett az ujjával: „no, most 
várj csak”, mondotta, és tovább olvasott. Amikor odaért „smaragd Buddha-szobrok harmatos gyepben a békák”, 
újból elmosolyodott és rámnézett. Azután szép csöndesen becsukta a japáni képeskönyvet, félretette, és olvasta 
versét tovább.” (Hatvany, 1938, 48-49.)  

36 „A versben ráismerhetünk C. G. Jung kollektív tudattalanjának, valamint Szondi ösztönelméletének eszmei hatá-
sára.” (Valachi, 2007, 1436.)

37 „Tehát amikor ezekről az ősképekről és szimbólumokról beszélünk, nem is annyira az a lényeg, hogy mit jelen-
tenek, hanem az, hogy hogyan hatnak ránk, miként és mire befolyásolnak, indítanak, milyen irányba terelik a 
tudatunkat és cselekvéseinket. József Attila pl. így ír erről: …” – és itt idézet következik. (Gyökössy, 2013.)

38 „Éveken keresztül (1930-tól) pszichoanalitikus kezelésre járt dr. Rapaport Samuhoz, majd Gyömrői Edithez és 
Kozmutza Flórához; mindannyiukhoz bensőséges viszony fűzte, lehetetlen, hogy körükben ne esett volna szó 
többször is Jung újításáról, a közös tudattalanról, az archetípusokról.” Hagyjuk most a tárgyi tévedéseket – való-
ban: lehetetlen. Ennél már csak az lehetetlenebb, ahogyan a szerző belelátja egy versbe: „A vers létértelmezésének 
megértő, igazságot kimondó része szerint: az egyén magában hordja őseit, az egész múltat és az ebből következő 
kötelességeit. Újra a jungi közös tudatalatti elmélet zseniális költői megfogalmazása következik.” (Az én kieme-
lésem – ezután természetesen idézet.) „A versben megszűnnek az időhatárok, a jungi közös tudattalan-elmélet 
érzékletes, hangulatos, rendkívül találó megfogalmazása a következő három szakasz ...” (Lőrincz, 2003 – az én 
kiemelésem; és persze itt is idézet következik.)

39 Bartók György (1882–1970): filozófus, Szegeden József Attila filozófiaprofesszora. Két írása ismeretes, amelyben 
érinti Jungot (Bartók, 1930 és 1936a, 1936b).

40 Sajnos, a szerző forrásismerete elég hiányos, gondolatmenete pedig telve föltételezésekkel: Bonczos hivatkozik Jung 
kapcsán Kahána Ernő és Emil Utitz írásaira a Korunkban. „Így például 1930-ban Kahána Ernő orvos, Adler követője, 
Jung tanításainak önállóságát is vitathatja, míg 1929-ben Emil Utitz hallei pszichológus igen nagyra értékeli munkás-
ságát.” (Bonczos, 1991, 428.) Kahána azonban (Kahána, 1930) tanulmányában meg sem említi Jungot és az analitikus 
pszichológiát – Bonczost talán az zavarhatta meg, hogy egy helyen szerepel írásában a „mélység-pszichológiai” kife-
jezés (Kahána, 1930, 797.), ez azonban ott nem Jungra, hanem általában a pszichoanalízisre vonatkozik. Utitz (1929) 
pedig – akitől a későbbiekben a vonatkozó részt idézem is – Jung érdemeit együtt kezeli Adlerével és „másokéval”. 
Bartók György hatását a szerző azzal véli igazolni, hogy: „Az első félévi filozófiai stúdiumok után a II. félévben már 
Bartók lélektani előadásai is szerepelnek József Attila indexében.” (Bonczos, 1991, 427.)

41 Pfeifer (máshol Pfeiffer) Zsigmond (1889–1945): idegorvos, pszichoanalitikus.
42 Emil Utitz (1883–1956): filozófus, pszichológus. Több olyan munkája van, ami a pszichoanalízist és annak irány-

zatait is érinti (Utitz, 1924, 1927), ezekről pl. az International Journal of Psycho-Analysis (Glover, 1926) és a 
Psychoanalytic Review (Lewis, 1927) is beszámolt. 

43 Gartner Pál (1900–1975): elmeorvos, aktív analitikus. A Független Orvosanalitikusok Egyesületének tagja. 1936-
tól 1939-ig a Swartzer-intézet igazgató főorvosa, 1945 és 1946 között az Országos Elmefigyelő Intézet igazgató 
főorvosa, 1946-tól egyetemi magántanár, 1948-ig az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Közreműködő 
Szirmai Rezső Fasiszta lelkek című könyvében (Szirmai, 1946).

44 Stekel 1912–1928 között megjelent Störungen des Trieb und Affektlebens című tízkötetes művének Gartner fordí-
tásában megjelent magyar változatáról (Stekel, 1930) van szó (Dobó, 1930). 

45 Totis Béla (1895–1948 után): magát marxistának és freudistának valló nőgyógyász, Babits és Illyés baráti körének 
tagja – Az ifjúság nemi problémái című könyve (Totis, 1931) széles vitát váltott ki, egyebek közt József Attila 
(József, 1932), Nagy Lajos (Nagy, 1931) és Illés Endre (Illés, 1932) is kritizálta.

46 Fekete Ferenc (1915–1945): pszichológus, költő. 
47 Edmund Bergler (1899–1962): osztrák születésű amerikai pszichoanalitikus. (Sajnos Brachfeld nem írja le, ponto-

san melyik Bergler szövegre gondol…)
48 G. G.: Gaál (Gál) Gábor (1891–1954): író, irodalomtörténész, szociológus, szerkesztő, irodalomkritikus, közíró. 

1928-tól 1940-ig a Korunk szerkesztője. 
49 Kerényi Károly (1897–1973): klasszika-filológus, vallástörténész – Szerb Antal róla mintázta az Utas és Holdvilág 

Rudi Waldheim professzorát. 1948-tól 1966-ig a zürichi C. G. Jung Intézet kutatásainak irányítója. Junggal közösen 
írott művei: Jung – Kerényi, 1940, 1941a, 1941b. Emellett ld.: Radin – Kerényi – Jung, 1954 és Kerényi, 1955, 1977. 
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50  „A leány a B- és C-vitaminról beszélt, az anya Jungról és Adlerről, a lélekelemzés új, eretnek iskoláiról.” (Kosz-
tolányi, 1930, Esti Kornél, 7. fejezet.)

51  L. Karinthy Ferenc, 1985, 246–247. 
52  Vö. „Várkonyi Hildebrand, akkor még a bencés tanítórend tagja, pedagógiai lélektant adott elő. Pavlov, Adler, 

Freud, Jung és Piaget műveit elemző előadásai lebilincselték Radnótit, aki a kötelező első éven túl öt teljes éven 
át visszajárt előadásaira, akármennyi egyéb tanulnivalója akadt.” (Ozsváth, 2004, 71.) És: „Várkonyi Hildebrand 
például Freud, Jung és Piaget elméleteiről is beszélt előadásain.” (Ferencz, 2005, 174., továbbá Baróti, 1977, 149.) 

53  Füst, 1967. 
54  Érdemes lábjegyzetben közölni az egész eszmefuttatást: „A K. sokat köszönhet a tipizálás terén Jungnak, a kiváló 

svájci lélekbúvárnak, akinek tanítása szerint minden embernek van egy bizonyos elképzelése önmagáról, a saját 
személyéről, karakteréről, amolyan félig-meddig idealizált karaktertípus, amilyennek mások előtt és önmaga előtt 
is látszani szeretne. Jung így nevezte el ezt a képzeletbeli karaktert: persona. Personának hívták azt az álarcot, 
amelyet a régi görög és római színészek viseltek a színpadon. A persona a színész „karakterét” jelképezte; azt a 
jellemet, amelyet a színész megjátszott. Az emberi élet ősi kezdetei óta ugyanígy van ez nálunk magunknál is. Ki-
nek-kinek a saját personája vezérli őt az élet csábításai és kudarcai között. Így alakul ki az, amit emberi jellemnek, 
emberi viselkedésnek neveznek. Hogy alakulnak ki mármost a különböző emberi karakterek, personák.
Eleinte meglehetősen brutális eszközökkel kellett kényszeríteni az embert, hogy dolgozzon. A primitív törzsek 
tagjai egyszerűen féltek az erősebbektől, a vezérektől meg a főnököktől és engedelmeskedtek parancsuknak, rá-
fanyalodtak a munkára. Ha nem így cselekednek, akkor kiűzték volna őket a zord és ellenséges vadonba. Ezért 
inkább meghajoltak, de igyekeztek a nyers kényszert amolyan ,kötelességnek’ feltűntetni. A társadalom fejlődésé-
nek folyamán ez a ,kötelesség’ egyre mélyebben beidegződött az emberekbe. A felnőttek úgy tekintették, mintha a 
verejtékes munka kényszerű kötelessége gyermekkoruk természetes alárendeltségének folytatása lenne. 
A karakterológusok igyekeznek behatolni az emberi társadalomnak ezen ősi, ködös korszakaiba, amikor az ember-
állat engedelmes munkáslénnyé szelídült. Ekkor írták meg azokat a karakter-szerepeket, amelyek után az emberek 
mind a mai napig igazodnak. Ekkor keletkeztek az első karakter-típusok. Mintha az egyes emberek így szólnának 
önmagukhoz: ,Ez az én hivatásom. így kell viselkednem az életben”. Kíséreljük meg Jung nyomán leírni az emberi 
persona-típusokat. 
Az első a ,paraszti-persona’ és a belőle leszármazott karakterek. Két vonás jellemző a paraszti personára: a munkát 
erénynek tartja és görcsösen ragaszkodik a magántulajdonhoz. Ennek következménye bizonyos hajlamosság az 
irigykedésre. Nem szereti a feltűnést. Ruhája, háza, bútora egyszerű és egyforma. A népviselet és a paraszti ízlés 
egyéb – mindenütt egyformák. A paraszti élet örömei is sztereotip örömök. A paraszt állandóan szomszédainak 
megfigyelése alatt áll. Nagyon sokat ad a személyi presztízsre; életét teszi rá, hogy egy v. más ténykedéseiben jó 
híre legyen, pl. hogy jobban értse a zsúpfedést v. a kaszálást stb., mint mások. A K. titkos törvényei értelmében a 
paraszt mindezt olyan megvilágításban látja, amely a lehető leghízelgőbb ránézve. Azt tartja egyedül helyesnek és 
jónak, ahogy ő reagál a dolgokra. Dolgozik és garast garasra rak, anélkül, hogy kutatná: miért teszi ezt. Számára 
természetes, hogy ezt teszi és el sem tudja képzelni, hogy másképp is lehetne. Ha kételyek támadnak benne, elfojtja 
őket és még nyakasabb lesz a magatartása. Derék, tisztességes karakter-típusnak látja önmagát és a maga mintájára 
képzeli el Istenét is. 
Ebből a paraszti personából vezethető le a városi kispolgár personája és karaktere. Hiszen utóbbi nem egyéb, mint 
a városi környezetbe átültetett paraszt. Neki is összhangba kell hozni önzését, azzal a fáradalmas és alárendelt 
szereppel, amely kijutott a számára. Ezért ő is erénnyé magasztosította a munkát. Ő is büszke az ,egyszerűségére’, 
benne is megvan az a bizonyos paraszti okosság és kissé keserű életbölcsesség, végül ugyanolyan kapzsi tud lenni 
és ugyanolyan makacsul ragaszkodik a maga szerény jogaihoz. Minthogy a városban több és többféle emberrel 
érintkezik, kissé ,gyorsabban jár’ az esze. Közelebbről látván a gazdagokat, irigyebb rájuk és azzal vigasztalja 
magát, hogy a pénz nem boldogít, meg hogy a gazdag ember nehezebben jut be a mennyországba. 
A paraszti és kispolgári personából – melyek mind a mai napig a legelterjedtebb karaktertípusok – mások szár-
maztak le, melyek a társadalmi helyzet változása következtében némi módosuláson mentek keresztül. Egyeseknek 
sikerült kis jólétre szert tenniük. Ezek bérmunkásnak vették maguk mellé kevésbé szerencsés társaikat v. pénzt 
kölcsönöztek nekik és adósaiknak tették őket. Akik ilyen magasabb pozícióba kerülnek, már nem maradnak meg 
szerénynek és türelmesnek. Gyakran nagyon is fennhéjázó módon mutatják ki hatalmukat alantasaikkal szemben. 
De a gazdag városi polgár, a pénzember és a tehetős gazdálkodó karakter-personája végeredményben mégis csak 
logikus folyománya a parasztinak. Ehhez a típushoz tartoznak végeredményben a modern nagyipar első úttörői is. 
De míg a nagyparaszti tömegből egyes kiválasztottak előnyösebb helyzetbe kerülnek és tehetős v. éppen gazdag 
családok ősévé válnak, addig egyre szélesebb rétegek a teljes nincstelenségbe süllyednek alá, ami a karakter-típus 
újabb átformálódását vonja maga után. 
A personák második típusa az, amit Jung nomád-personának nevez. A mai ember gondolkodásmódja jelentékeny 
mértékben a régi harcias nomádokéra vezethető vissza. Harcias nomádokat kell mondanunk és nem egyszerűen 
nomádokat, mert a nomádok általában éppoly békések voltak, mint a primitív földmívesek. De minthogy gyakran 
változtatták a lakóhelyüket, könnyebben akadt köztük kereskedő, úttörő telepes a vadonban, nemkülönben tolvaj, 
rabló és kalóz is. Fizetési eszközök természetesen marháik voltak. Kóborlásaik közben érctermő vidékekre is 
eljutottak és közülük kerültek ki az első kovácsok, fémszerszámkészítők. Az üstfoltozó cigány a maga elütő erköl-
cseivel és szokásaival a nomád élet utolsó, tűnőben lévő képviselője Európában. Olyan is akadt a nomád pásztorok 
között, aki különösen erős és ügyes volt, s megsarcolta a békés telepeket. Esetleg királyságot v. valamilyen más 
autokráciát alapított és urává lett a paraszti personáknak. A nomádok története mindig sokkal vadregényesebb volt 
— és Közép-Afrikában ma is az — mint a parasztoké. A magántulajdon iránti érzékük jóval csekélyebb. A nomád 
nehezen szerzi ugyan meg, amije van, de annál jobban szeret ajándékozni. Szenvedélyesebb, ,költőibb’ még sze-
relmi életében is, de kevesebb utódot hagy hátra, mint a paraszt, akinek állandóan szüksége van munkáskezekre. A 
nomád karakter-típus szeret hazardírozni és büszke rá, hogy elegánsan tud veszíteni, szilaj szépségű és vakmerő, 
kíméletlen fickó, aki tetszeleg magának abban, hogy ilyen. Amióta van társadalmi élet, mindig ebbe a típusba tar-
toztak az uralkodó, vezérlő szerepet betöltő egyének. Az a kardforgató, nomád ideológia, amely állandóan újabb 
területek és hatalom után tör, formálta ki politikai életünket. 
A personák harmadik példája a „papi v. tanult persona” és változékai. Ezt a harmadik eszményi karaktertípust a 
primitív társadalmakban a varázsló, majd a pap képviselte. Már kezdettől fogva úgy volt, hogy a pap életét nem 
dominálta sem a család, sem a magántulajdon eszméje, de nem a hatalom v. a vezérkedés eszméje sem. Roppant 
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érdekes követni, hogy miképpen fejlődött ki és módosult az idők folyamán a papi persona. A legértékesebb ka-
raktervonások kialakulásával találkozhatunk eközben. A papi persona jellemvonásai nem öröklött jellemvonások. 
Sajátos nevelés és speciális tanulmányok terméke ez. Indiában a brahmánok (indus papok) zárt és a többi néposztá-
lyokkal elkülönült kasztot alkotnak ugyan, de semmi jele sincs annak, hogy szellemileg más országok papjai felett 
állnának. ,Pap’-ról beszélünk, de voltaképpen sokkal többet értünk ezalatt, mint amennyit ma a ,pap’ szó jelent. 
Eredetileg minden tanult ember egyúttal pap is volt. Tanult osztály és papi osztály egy és ugyanazt jelentette. Az 
egyiptomi pap egyúttal orvos, bíró, tanító és pénzember is volt. Az írástudók és költők is papok voltak. Az építész 
és a művész is pap volt és a papok sorából kerültek ki a miniszterek meg az uralkodók tanácsadói. A templom 
egyúttal a bank, a kincstár és a múzeum szerepét is betöltötte. A középkori és reneszánsz- kori Európában, amely-
től modern világunk a maga tradícióit örökölte, még a papok voltak a tudásnak úgyszólván egyedüli birtokosai. A 
régi világban legfeljebb még a nomád és tengertjáró kereskedők voltak írástudók. Talán néhány állami hivatalnok 
és udvari írnok is ilyen volt – de őket is papi személyek nevelték és tanították. Egészen a reformáció idejéig az 
egyetemek szelleme és szervezete olyan, mint a kolostoroké. A nagy államférfiak az egyházi méltóságok sorából 
kerültek ki és a papi szervezeteken kívül nemigen volt intellektuális élet. Az értelmesség és a papi ténykedés 
hajdani azonossága olyan tény, amely sok embernek ma elkerüli a figyelmét. Ma már azonban a papi persona 
karaktertípusába besoroljuk nemcsak a papokat, nemcsak azokat a személyeket, akik a különböző egyházakat szol-
gálják, hanem mindenkit, aki a tudás embere, tanárokat és tanítókat, teremtő művészeket, írókat és újságírókat, a 
törvény embereit, a nagy szervezőket és a modern tudósokat. Mindezekben a típusokban megvannak azok a közös 
karaktervonások, amelyek szigorúan elkülönítik őket mind a vagyongyűjtésre beállított paraszti és városi polgári 
típustól, mind az előbbiekben körvonalazott nomád karaktertípustól. A papi persona-karakternek a legjellegzete-
sebb tulajdonsága, hogy képes „odaadó” lenni és le tud mondani az „emberi hiúságokról”. Nem azért dolgozik, 
hogy pénzt, kitüntetést v. dicsőséget szerezzen magának. Magasabb céljai vannak. Enélkül a karakter-típus nélkül 
ma már el sem lehetne képzelni a modern civilizációt. A különböző köz- és magánhivatalnokok, bírák, doktorok, 
tanítók és írók nélkül, akik persze nem mind egyformán jól töltik be a hivatásukat, már a gazdaság gépezete sem 
tudna működni. Mindezeket az embereket nevelték a hivatásukra. Ez a K. szempontjából nagyon figyelemre méltó 
momentum. Mindezeket a karakter-típusokat sokkal inkább ,csinálták’, mint a paraszti, polgári v. nomád karaktert. 
Mintha tudatosan kiválasztottak és kicsiráztattak volna benne egy olyan magot, amely a többi personák tagjaiban 
is ott szunnyadozik. Az a tény, hogy meg lehet tenni az egész K.-nak bizonyos mértékig kulcsa és – amint a tár-
sadalmi K.-nak rövid áttekintéséből láttuk – mód nyílik ennek a felismerésnek az alapján nemcsak a karakterek 
megállapítására, hanem nevelés útján való megváltoztatásukra is. ” (TÚV, 62–64.)

55 Bálint Mihály (Michael Balint, 1896–1970): orvos, pszichoanalitikus, a Bálint-csoportok megalapítója.
56 A teljes fölsorolás egyébként mára legalábbis elgondolkoztató. „E. Claparéde, K. Groos, K. Lewrin, J. B. Watson 

(mozgás, cselekvés, alakzat, 1. Behaviourizmus); B. Bourdon, W. Köhler, Pikler Gyula (érzékelésvizsgálatok, álta-
lános L.); E. R- Jaensch, E. Kretschmer, W. Stern (gondolkodás, értelem, jellemvizsgálatok); A. Adler, K. Büchler, 
S. Freud, C. G. Jung, E. Spranger (ösztön-, érzelem-, jellemvizsgálatok stb.).”

57 Vö. Lacan, 1993.
58 Paul Kugler: jungiánus analitikus (USA).
59 L. Freud, 1909.  
60 Vö. Hárs, 1992, 1993, 2016.
61 A többi 16 könyvet az Európa (5), a Göncöl (2), az Akadémiai Kiadó (2), az Édesvíz (2), a Kairosz (1), a Gondolat 

(1) és a Kötet (1) adta ki. 
62 A C. G. Jung alapfogalmainak lexikona 1-2. kötetei 1997-ben és 1998-ban jelentek meg.
63 Jung, 1993b, 1993c, 1995a, 1995b, 1996b, 1996c, 1996d, 1996e, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d, 1998, 1998a, 

1999a, 1999c. Itt jegyzem meg, hogy 1945 után már Jungról is jelentek meg könyvek Magyarországon. 1995-ben 
Bodrog Pál (Bodrog, 1995), 2017-ben pedig Jung nálunk címmel, Deák Zsolt szerkesztésében egy alapos, két-
kötetes összeállítás (Deák, 2017).  

64 A bekezdés alapja és a továbbiakban is: Hárs, 1997.
65 Vö. Hárs, 2017.
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