
számlálhatatlan jószág közepette!) � meg elbeszélgetett velük. No nem 
történt semmi, mint gondolni lehetne, az ispán öreg és totyakos volt 
és mondom 2�3 család lakott egy szobában, annyira nem számos ember 
volt, hogy az assonyok gyakorta el�tte öltöztek fel, csak nagyon sze-
retett beszélgetni. T�le hallottam a búrokról, meg a gyapánokról, akik 
háborúznák, csak avval nem voltam tisztában, hogy kivel és miért. Kü-
lönben is a búr háború akkor már régen elmúlt. Mesélt 48�ról meg a 
muszkákról és más ilyen furcsa dolgokat. Meg azt is, hogy amikor � 
fiatal ember volt, olyan szigorú világ volt (nyilván a Bach�korszakot 
értette), hogy még félrepisilni se volt szabad. H o g y � ezt tréfából mond-
ta�e vagy pedig ilyen furcsa módon jellemezte az akkori szigorúságot, 
azt nem tudom, csak erre a furcsa szavára mindig emlékszem N a g y 
negyvennyolcas volt az öreg, mint minden falusi zsidó még abban az 
id�ben, akikben az asszimilációs hajlam legel�ször is a politikai felfogás 
azonosságában jelentkezett és én lelkesedve hallgattam a parlagi poli-
tizálást, amit az öreg az asszonyok közt felel�tlenül és ellen�rizetlenül 
folytatott. T�le hallottam még a kutyafejű tatárokról is, akiket: vala-
mi szörnyű lényeknek képzeltem, valódi kutyafejjel, mert természetesen 
mint minden gyermek és primitiv ember a szavakat és fogalmakat való-
di értelmükben jelenitettem meg. 

Noshát ez a barátságos, öregesen�gyerekes és parasztosan műve-
letlen öreg ember (szinte hihetetlen ma, a világháború tapasztalatai 
után, hogy milyen primitiv volt még akkor a mi népünk), igazán nem 
személyesithette meg el�ttem az urat, akit�l félni kell. Különben is, ko-
mikusan kicsi ember volt, mellékesen "kisispán"�nak is hivták, s mi 
gyerekek annyira nem féltünk t�le, hogy az ócska zsindelyt, amit � 
a saját háztartása számára az óla mögé rakatott, állandóan lopkodtuk 
anyáméknak gyujtósnak, s ha meglátott, csak nevettünk és elszalad-
tunk. A feln�ttek beszédeib�l persze tudtuk, hogy mi senkik sem va-
gyunk a tanyán, még az ispán ur sem sok, hanem az Uré itt minden, s 
csak cselédek vagyunk az ispán urral együtt... 

FREUD ZSIGMOND EMBER� ÉS VILÁGSZEMLÉLETE 

Irta : N E U F E L D B É L A 

A 80 éves Freudot a napokban ünnepelte a szellemi világ. Meg�
érte, hogy a bécsi orvostársaság, ahol félszázaddal ezel�tt els� megszó-
lalását lehurrogták — a hisztéria szexuális eredetének tana miatt — 
ma Wagner Jauregg�el az élén ünnepelte. Világszerte ünneplik tudomá-
nyos fórumok és a termel� szellemiség java — irók, művészek — ma-
nifesztumban fejezi ki háláját és csodálatát ama szellemi gyarapodás-
ért és ösztönzésért, amit Freud műve a szellemi élet minden megnyil-
vánulására gyakorolt. 

Tényleg szinte egyedülálló a mű és alkotója pályája. A pszihoana�
lizis megalapozója és betet�z�je függetlenül idegen hatástól, szellemi 
el�dökt�l és örökségt�l — egyedül alakitotta ki rendszerét. Talán Dar�
vin volna hozzáfogható. És bár a kritika joggal fedi fel szellemi rokon�
ságát kivált Schopenhauer és Nietzschével — amit e hasábokon ismétel-
ten megtettünk — semmi kétség, hogy a filozófusok aforizmatikus, in�



tuitiv lélektani meglátásai Freud számára nem jelentettek sem szellemi 
hagyatékot, sem ösztönzést kutatásához. Freud függetlenül a filozó-
fusok és költ�k emberlátásától, tisztán a neurótikus beteg elemzésén 
keresztül jutott el felismeréséhez. � maga hangsulyozza, hogy elvet 
minden intuiciót s egyedüli módszeréül a tapasztalást, az empiriát fo-
gadja el. Célja az objektiv valóság megismerése. Freud empirikus és 
materialista. A pszihoanalitikus tanitás az ösztöner�k els�dlegességén 
nyugszik. Az ösztönök els�dlegessége a tan alapja. Nem véletlenül ke-
restek hasonlóságokat a dialektikus materializmus és a pszihoanalizis 
tanitásaiban, mivel mindkett� materiális gyökerekb�l indul ki és gon-
dolat�szerkezeti felépitésében megfelel�en jut el a szellemi felülépitmé�
nyek másodlagos természetének felismeréséhez. Mindkett� az anyagból 
indul ki, a Psza. az ösztönök, a dialektikus materializmus az ökonómia 
tényéb�l. Minkett� alulról fölfelé, az anyagi bázisoktól a szellemi fe�
lülépitményekig vetiti fel tanitását. Mindkett� gyökeresen szakit az 
idealista rendszerekkel, lerombolja a szellemi lét els�ségének illuzióját 
és kimutatja a maga szférájában a szellemi lét másodlagosságát. Mind-
kett� ledönti az egyéni tudat mindenhatóságának hitét, Freudnál a tu-
dattalan rétegek, az „ E s " világa, amannál a termelési mód adottsága 
határoza meg a tudati vetületeket. De miként a materialista dialektika 
tanitásában a felülépitmény nem csupán reflexe az anyagi alapnak, ha�
nem vissza is hat arra, és dialektikus kölcsönhatásban áll vele, úgy 
Freudnál is a tudat, az én visszahat a tudattalan rétegekre, amennyiben 
az elfojtásoknak a tudat a fóruma. Freud szerint a tudat ontogenetiku�
san, minden egyénnél az „Es"�b�l, az ösztönlényegb�l válik le és szer-
vez�dik autonóm fórummá — akárcsak a Kant�Laplace�féle elmélet 
szerint a gomolygó anyagból válnak le és kristályosodnak ki a föld és a 
bolygók. Az „ E s " amorph, �si világából alakul ki az én, a tudat nap-
ja. Az én szervez�dik és noha Freud tanitásában dönt� inditékait a tu-
dattalan mélyeib�l kapja, mégis másodlagosan visszahat arra — ameny�
nyiben tiltott vágyképzeteket a tudattalanba taszit. A tudati „én" be�
van ékelve két tulhatalmas er�, az „ E s " és az Überich (eszményi én) 
üll� és kalapácsa közé, amaz alulról, emez felülr�l szorongatja a Ma-
rionette én�t. Az ember lelkialkata összetett. Dinamikus és antagonista 
er�k szinhelye, amelynek egyensulya ingatag. Az emberi lét Freud ta�
nitásában a tudattalan vulkánikus rétegeibe van beleágyazva. Az em-
ber természetét�l nem társas, nem erkölcsös lény, hanem homo zoolo�
gikus, amely tulfejl�dött az állatvilág szellemi és lelki szintjén, ameny�
nyiben ösztöner�it szublimálni, átszellemiteni képes. Az átszellemités fo-
lyamata a kultura pályáján megy végbe. Minden kulturteljesitmény de�
szexualizált libidó, amely energikusan az ösztönökb�l táplálkozik. 
Ezen a ponton Freud pontosan a Nietzschével azonos tanitást hirdet. A 
tan kétségtelenül dezilluzionáló és nem meglep�, hogy a szellemi lét 
önállóságának vallói, kivált az idealisztikus iskolák heves, érzelmileg 
determinált ellenállást mutattak a Psza. iránt. 

Freud lélektani rendszerének gyujtópontjában a tudattalan áll. Ez 
az �si mag, a démoni alvilág, amely épp úgy hajtja a neurótikus be-
teget tehetetlen, végzetes pályáján, mint ahogy dönt� ösztönzésekkel be-
folyásolja az egészségeset és termékeny lökéseket ad a mélyb�l a mű-
vészi és költ�i teremtés felé. A pszihoanalizis kutatásának tárgya a 
tudattalan, az emberi réteg ösztönrétege, amelyet tapasztalati uton 
Freud fedezett fel. Ez legnagyobb felfedez� tette. Freud vallja a tudat-
talan els�dlegességét, de következetesen, visszatér�en hangoztatja, hogy 
az értelem els�dlegessége az eszményi cél. Sajátságos antinómia: a tu�



dattalan tudománya a tudatositás eszményi állapotát törekszik megva�
lósitani! A freudi lélektan élettani alapozottságú, az ösztönök adottsá-
gán nyugszik. De itt elválnak utjai Nietzschét�l, Freud nem a Bios, 
hanem a Logos legfels�bb rangértékét vallja s az emberi lét legf�bb tö-
rekvéséül az egyén életében a tudattalan lelki tartalmak tudatositását 
jelöli meg. „ W o Es war, soll Ich werden". I t t különbözik el Freud 
Eduard Hartmann és Nietzsche szellemitörténeti hagyományától, mivel 
az egyén legmagasabb törekvéséül az én tudati uralmát állitja oda esz-
ményi célul. A tudattalan hátalma csak addig nyügöz le, amig a tudatba 
fel nem vetitettük. Az alvilági démonok erejüket veszitik a tudat�nap 
világosságában. Ez a tétel egyenl�en érvényes a neurotikus betegre és 
az egészségesre. Szellem� és kultur�történetileg tekintve Freud a raci-
onalizálás nagy embertani folyamatát inditotta el. S napjainkban az 
ösztöner�k kultuszának barbár társadalmi gyakorlatával szemben a szel-
lemi lét autonómiájának poláris ellentétét jelképezi. I t t revelálódik 
Freud, a nagy nevel�, aki az ösztöner�k brutális kultusza helyett úgy 
az egyén, mint a közületek életében azok tudatositását, racionális meg-
fékezését ajánlja. A Psza. eme — azt kell mondanunk — etikai nor-
máját nem érintheti Freud sajátságos megitélése, amid�n kijelenti 
ugyan, hogy ösztöniségünk uralásának nincs más eszköze, mint az in-
telligenciánk, másfel�l kiemeli, hogy az embert ösztöntörekvései ural-
ják. Elméletileg az ösztönök mindenhatóságát vallja, gyakorlatilag vi-
szont az értelem gyógyszerét ajánlja. Ez az ellentmondás végigvonul 
Freud művén s végs�en abban az intellektuális optimizmusban csendül 
ki, hogy az intellektus els�bbsége ugyan messze, de valószinűleg nem 
elérhetetlen távolban van.* Freud komor emberszemléletének ez a derűs 
igérete napos folt az árnyak világában. Az észszerűségnek, az értelem-
nek kategórikus imperativusa, amely Freud munkáját legkiválóbban jel-
lemzi végs� következtetéssel a vallási dogmák teljes leépitéséhez és fel-
oldásához vezet egyik kés�i művében. (Die Zukunft einer Illusion.) 

Freud emberszemlélete sötét és illuziómentes, szó sincs itt az em-
ber eredeti, rousseaui jóságáról. Ez a tanitás kiábrándit, de ugyanak-
kor grandiózus egyszerűséggel arra nevel, hogy önmagunkba nézve, 
saját lényegünket felismerve, �szintén és a valóság szeretetének eltökélt-
ségében éljünk. Önmagunk istenirését lefokozza, önmegismerésre, sze-
rénységre és az egyéniség tiszteletére int — s ez tanitásának akarat-
lan emberi hangsulya. 

Freud, az empirikus, a materialista élete alkonyán a metafizikába 
torkollott. Utolsó munkáiban (Das Unbehagen in der Kultur. Warum 
Krieg?) eljut az Eros és a halálösztön dualizmusához. Freud itt Ba�
chofen és Nietzsche példájára a metafizikái polaritáshoz érkezik el. 

Bizonyos tapasztalati tények — amelyekr�l e hasábokon ismétel-
ten szóltunk — arra a feltevésre késztetik, hogy Eros, az életösztönök 
képvisel�jén kivül egy immanens halálösztön koncepcióját fogalmazza 
meg. Ennek a halálösztönnek leszármazottja az ember els�dleges, alkati 
rombolási ösztöne, (Destruktionstrieb), amit a kollektiv társadalom 
sem szüntethet meg. I t t a freudi pesszimizmus teljes. Mintha csak Scho-
penhauert — akivel egyéniségben, életvitelben és emberszemléletben 
mélyen rokon — olvasnók, (Von der Nichtigkeit und Leiden des Lebens) 
nála is tragikus hangsulyt kap az emberi lét. Egész kulturfejl�désünk 
a két poláris er�, az élet és halálösztönök örök harcában jut kijefezésre 

* Egyik újabb irásában legjobb jöv� reménységünknek nevezi, hogy az 
értelem id�vel az ember lelkiéletében diktaturát viv ki. 



s Freud végszava: és csak reméljük, hogy egyike a két égi hatalom-
nak, az örök Eros, er�feszitést tesz, hogy ép' oly' halhatatlan ellenesé-
vel (a halálösztönnel) való harcában felülmaradjon. 

Világnézet�e a freudizmus? Freud maga tiltakozik: „ellene va-
gyok világnézetek gyártásának." Érdekes Freud meghatározása a vi-
lágnézet fogalmáról: „A világnézet intellektuális konstrukció, amely lé-
tünk valamennyi problémáját egy egységes néz�pontból megoldja, a�
melyben e szerint semmiféle kérdés nem marad nyitva, s mindennek, 
ami bennünket érdekel, megvan a megszabott helye." Ez a meghatáro-
zás hűen tükrözi a racionális, intellektuális Freudot. Ebben a megha-
tározásban éppen az hiányzik, amit mi a világnézet lényeges jegyéül 
tekintünk — a normativ elem. Szerintünk a világnézet aktiv, dinami-
kus fogalom. Nem csupán világ�nézet, hanem világ�alakitás. Nem ami 
van, hanem ami legyen — a végs� célzata. Ez teljességgel hiányzik 
Freudnál. Freud intellektualizmusa itt is kiütközik. Értelmes, mindenre 
válaszoló világképet kiván, de nem normativumot. Bizonyos, hogy a 
Psza. felismerései hiján vannak a normativ jellegnek. Leirják a lélek 
mechanizmusait, feltárják a neurózis forrásait stb. Mindebben nincsen 
normativ elem. És mégis! Freud egyéni példája szemlélteti, hogy a 
Psza. leletei és megismerései visszahatásokat érlelnek meg, amelyek az-
tán világnézeti szemlél�désekre ösztönöznek. Freud utolsó irásai tulaj-
donképpen analitikus felismerések távlati kivetitései. A Psza. lényegében 
lelki világképet ad az emberr�l és művér�l. Feltételezhet�, hogy id�vel 
valamelyes világnézeti hangsuly társul a Psza. tanitásához, fogadkozá-
sa ellenére, hogy tana csupán valóságtan, de nem világnézet. A freudi 
tan bens�leg, normative nem világnézet, hanem lélektani világkép. Freud 
nem mondja, hogy ezt vagy azt kell tenned, hogy ett�l vagy amattól 
kell tartózkodnod, hanem csak arra tanit, hogy mikép' realizálhatunk 
bizonyos célkitűzéseket. Nem tűz ki célokat, hanem bizonyos elismert 
célokhoz eszközöket ad kezünkbe. Konkréte: a Psza. nem fogalmaz meg 
bizonyos etikai, pedagógiai stb. eszményeket, viszont utmutatást ad 
ilyen természetű célkitűzések megvalósitására. A Psza. — irja Freud 
— úgy vélem, nem képes magának sajátos világnézetet alkotni. 

Freud tanitását természetesen lehet világnézeti szempontból 
vizsgálni, s ehhez minden világnézetnek joga van. Nem véletlen, hogy 
éppen a dialektikus materializmus iskolája keveredett harcba a freudi 
tanitással, éppen azért, mert a freudizmus élesen ellentmond a dialek-
tikus tanitásnak, amely nem a szexualitásból, hanem a mindenkori öko-
nómia rendjéb�l származtatja le a társadalmi felülépitményeket. Ezen 
a ponton a Psza. a materialista dialektikával valósággal konkurrál. Ke-
vésbé fontosnak tartjuk a Psza. expanzióját a szociológia tereire, ahol 
szintén beleütközött a dialektikus szemlélet szempontjaiba és kutatási 
szféráiba. Freud alapvet�en szociológikus szempontu munkája, a To-
tem és Tabu, mely tisztázni akarja a kultura, az erkölcsi és vallási 
szabályok eredetét, az Ödipus komplexum beteljesedésére és annak 
egyénlélektani visszahatásaira vezeti vissza ezekét, s ezzel természetesen 
éles ellentmondásba kerül a szociológiával. Szociológia helyett mitoszt 
adott, — grandiózus, megkapó feltevéseket, de nem empirikus, pozitiv 
tudományt. Ugyanigy torkol a kés�i Freud a mitoszba, az élet és a 
halálösztön dualizmusába, amelyr�l maga irja, hogy "mitológiai ösz�
töntan." 

A Psza, ismételjük, nem világnézet és megismeréseinek nincsenek 
Világnézeti kihatásai. Szinezhetik, árnyalhatják egy már kialakult világ�



nézet részletei, de nem másithatják meg, annál is inkább, mert felisme-
rései hiján vannak minden normativ kategóriának. A Psza. tanitását 
idealista és materialista oldalról is érte elvetés, szerintünk alaptalanul. 
A Psza. objektiv valóság tartalmában — eltekintve megalapozója élet-
bölcseleti vallomásaitól és kutatásai körét meghaladó szociológiai exkur�
zióitól — értékesithet� a dialektikus társadalmi szemlélet javára is, 
nemcsak abban, hogy a lelki higiénia és pedagógia számára alapvet� fel-
ismeréseket közvetit, hanem azontúl amaz új lelki régiók és lelki fó-
rumok elfogadásában is, amelyek az emberr�l alakitott lelki kepünket 
mélyrehatóan átmásitották. Az irracionális fogalma új empirikus iga-
zolást kapott, de egyben a kezünkbe adta a fegyvert a tudattalan deter-
minánsok megismeréséhez és magatartásaink rejtett rugóinak felfedésé-
hez. A dialektikus materializmus társadalmi gyakorlata számára nem 
lehet közömbös az irracionális, a tudattalan szerepének felismerése s aki 
figyeli napjainkat, az nem értékelheti eléggé az irracionális tömeger�k 
jelent�ségét. Reich ismert könyvében (Massenpsyohologie des Fasdhiz�
mus) egyoldaluságában kétségtelenül tull� a célon, de alapjában eddig 
kevéssé méltatott szempontokra figyelmeztet. Aki figyeli a társadalmi 
történéseket, meggy�z�dhetik róla, hogy az irracionális elemek társadal-
mi jelent�ségével ma minden társadalmi mozgalom számol. 

A tudattalan jelent�ségével vetekszik Freud másik lélektani lelete: 
az eszményi�én (Überich) konstrukciója. Az ideológikus képz�dményeket 
genetikusan a freudi lelet óta értjük át. A materialista dialektika leirta 
az ideológiák társadalmi�függvény jellegét, de annak lélektani reproduk-
cióját a tömegegyedekben — a megfelel� lélektani mechanizmusok is-
merete hiján — nem ábrázolhatta. Ma pontosan látjuk az Überich rend-
kivüli jelent�ségű társadalmi funkcióját, amely nem csak neurótikus 
magatartások, de általában az egyén ideológiai magatartásainak erede-
tében is integráns szerepet játszik. Ma már jobban értjük a gazdasági 
bázis és egyéni felülépitmények ellentmondásait a tömegegyedeknél, lát-
juk, hogy az ideológia — amit már klasszikusaink is tudtak — nem au-
tomatikus, megfelel� függvény, hanem igen gyakran inadekvat viszony-
ban áll a tömegegyed gazdasági alapjával. Ekként a Psza. megismerései 
nemcsak a lelki élet alapvet� mechanizmusait, a lelki élet különböz� in-
atanciáit és azok dinamizmusát fedték fel, hanem azontúl id�tlen becsű 
megismerésekkel gazdagitották az ember irracionális magatartásairól, 
ellentmondó társadalmi szerepér�l eddig fölötte hiányos ismereteinket. 
A lelki fórumok aktuális jelent�sége a társadalmi szerkezet megválto-
zásával természetesen módosul, de a lelki működések funkcionális karak-
tere nem változik, vagyis a tudattalan tana, az elfojtásos mechanizmu-
sok konkrét jelent�sége változhat, de működési törvényszerűségük 
marad. 

Freud azt jósolta, hogy halála után elenyészik a tanitása, mivel az 
emberiség nem lesz képes ezt bels�leg megemészteni. Freud, úgy véljük, 
tévedett. Ami a pszihoanalizis eredeti lelete — a lelki élet mechanizmu-
sainak leirása — az ércnél maradandóbb. Megalapitójának metafizikai 
elmélkedései, sötét emberlátásának krédója viszont nem nyügözheti le a 
társadalom�változtató er�k lendületét. 

Megjegyzés. A cikkben érintett részletkérdéseik megbeszélését tartalmaz-
zák szerz� következ� tanulmányai. — 1. A társadalmi realitás és a neurózisok. 
Korunk 1931. VI. — 2. Világnézet és szexualitás. Korunk 1932. XI. — 3. Psziho-
analizis és marxizmus. Korunk 1933. IV. — 4. A háboru lelki problémája. Ko-
runk 1934. X. 


