
2002 óta je len nek meg a Scolar Ki adó nál Carl
Gustav Jung élet mû vé nek kö te tei – az ere de ti ter -
vek sze rint mint egy húsz kö tet ben. Mi lyen elõ ké -
szü le te ket igé nyel egy ilyen élet mû ki adás? Kik
vet tek részt a so ro zat meg ter ve zé sé ben? Hol tart a
so ro zat?

ÉN: El sõ sor ban sok pénzt és el kö te le zett sé get
igé nyel egy ilyen ki adás. Kez det ben a ma gyar
jungiánusok bá bás kod tak a meg je le nés nél, az tán
ma gunk ra ma rad tunk.

TA: Mi vel lé te zik a nem zet kö zi leg el fo ga dott
Össze gyûj tött Mun kák so ro zat, amely az an gol-
ame ri kai ki adá son ala pul, a so ro zat kü lön ter ve -
zést nem igé nyelt, csak a meg fe le lõ erõ for rás ok
hoz zá ren de lé sét, úgy szak mai, mint anya gi té ren.

Mennyi re te kint he tõ ma is mert nek Jung élet mû -
ve Ma gya ror szá gon? Mi lyen ér dek lõ dést ta pasz tal -
tak az élet mû so ro zat iránt?

ÉN: Az ér dek lõ dés kor lá to zott, így üz le ti ala -
pon nem is je len tet he tõ meg egy ilyen so ro zat.
Szak mai, mû ve lõ dés tör té ne ti je len tõ sé ge azon ban
olyan nagy, hogy min den kép pen ér de mes meg is -
mer tet ni a ma gyar ol va sók kal, akik ilyen-olyan
mû vek ben szám ta lan szor ta lál koz hat nak Jungtól
szár ma zó idé ze tek kel, fo gal mak kal, a sze mé lyé re
tör té nõ uta lá sok kal, ám ma gát Jungot és mû ve it
több nyi re csak hír bõl is me rik. 

TA: Jung élet mû vét csak a szak em be rek egy kis
ré sze vá sá rol ja meg. Az ol va sók na gyon sze re tik a
Jung-életmû alap ján össze ál lí tott Gon do la tok so ro -
za tot, amely tematikusan össze ál lí tott zseb köny -
vek bõl áll, egy-egy mon dat, ma xi mum egy-egy be -
kez dés ere jé ig idéz ve Jungot. Ta lán ez a „be lé põ”
Junghoz. Utá na szok tak kö vet kez ni a Jung-26
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...a jungi pszi cho ló gia
ki fe je zet ten jól ke ze li
pél dá ul a 
spi ri tu á lis-val lá si
diverzitás kér dé sét, jól
hasz nál ha tó ér tel me zé si
ke re tet nyújt va egé szen
kü lön bö zõ 
szociokulturális 
hát tér rel ren del ke zõk
se gí té sé hez, 
meg ér té sé hez is.

A JUNG-ÉLETMÛ MA GYA RUL 
Be szél ge tés Ér sek Nán dor ral, a Scolar Ki adó 
ügy ve ze tõ igaz ga tó já val, Turóczi At ti la for dí tó val 
és Ferentzi Esz ter szak lek tor ral



tanítványok (Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé és a töb bi ek, ma nap ság pe dig fõ -
ként Verena Kast) ál tal írt szak mai össze fog la lók, majd ma ga Jung. Rit kán for dí tott a
sor rend. A Scolar ál tal fel vál lalt élet mû so ro zat vi szont óri á si lé pés nem csak azért,
mert egy nagy ûrt tölt be a pszi cho ló gi ai szak má ban, ha nem azért is, mert Jung egye -
te mes gon dol ko dó ként is meg ke rül he tet len: a fi lo zó fu sok nak és az iro dal má rok nak
ép pen annyi ra hi ány zik ez az alap mû, mint ne künk pszi cho ló gu sok nak.

FE: Ne héz meg be csül ni az is mert ség mér té két. A jungi élet mû is me re té nek te -
kint het jük-e az extraverzió-introverzió fogalompár min den na pi hasz ná la tát, no ha
va ló szí nû leg ke ve sen tud nák el sõ meg fo gal ma zó já hoz, Junghoz köt ni? A ha zug ság -
vizs gá lat ra hasz nált poligráfokról is bi zo nyá ra töb ben hal lot tak már, mint ahá nyan
tud ják, hogy Jung ku ta tá sai mi lyen fon to sak vol tak a mód szer lét re ho zá sá ban. A
pszi cho ana li ti kus pszi cho ló gi á ban ki csit já ra to sab bak bi zo nyá ra hal lot tak már Jung
is mer tebb fo gal ma i ról, mint pél dá ul a kol lek tív tu dat ta lan vagy az animus és anima,
de ke vés sé va ló szí nû, hogy azok ról hosszabb lé leg ze tû Jung-írásokat ol vas tak vol na.

Jung élet mû ve igen csak ter je del mes – és a Scolar-féle so ro zat el in dí tá sa elõtt is
meg je lent már né hány Jung-kiadvány ma gya rul. Mi lyen prob lé má kat vet fel a for dí -
tás ban a ter mi nu sok hasz ná la ta? Mennyi ben si ke rült egy sé ge sí te ni a szó hasz ná la tot?
Vol tak-e a ko ráb bi for dí tá sok hoz ké pest fe lül bí rált, új ter mi no ló gi ai ja vas la tok?

TA: A ki adói kon cep ció sze rint egy sé ges sé tesszük a ma gyar nyel vû for dí tá so kat.
A C. G. Jung Össze gyûj tött Mun kái ma ga az õs for rás, te hát en nek na gyon hi te les nek
kell len nie. Az elõ zõ mun kák eb ben fon tos ki in du ló pont ként szol gál nak, de egy-két
pon ton mó do sí ta ni kell õket. A leg na gyobb ve szély az iro dal mi ér te lem ben vett
szép ség, amely a szak mai pre ci zi tás ro vá sá ra me het.

Fon tos len ne vi szont az összes könyv összes fe je ze té nek egy sé ge sí te ni a ma gyar
cí mét, hogy a ren ge teg ke reszt hi vat ko zás ba ne csússzon hi ba, de ez saj nos a mai na -
pig nem va ló sult meg. Így nagy a hi ba le he tõ ség, pe dig na gyon fon tos ez a mun ka, hi -
szen eze ket a köny ve ket száz év múl va is ol vas ni fog ják. Eh hez vi szont össze kel le -
ne fog nia a Jung szel le mi örök sé gé vel fog lal ko zó ma gyar em be rek nek.

FE: Min den for dí tás óha tat la nul egy faj ta ér tel me zés, hi szen a cél nyelv ben hasz -
nált sza vak sok szor nem ugyan az zal a je len tés tar to mánnyal bír nak, mint a for rás -
nyelv sza vai. E té ren sok szor más nyelv for dí tá sai, így az an gol szö veg sem se gít. Az
ob jek tum és szub jek tum pél dá ul ide ge nül hang zik ma gyar szö veg kör nye zet ben, de
a tárgy és alany sza vak kal el len tét ben kö ze lebb áll a jel zõs for mák hoz, az az a szub -
jek tív és az ob jek tív ki fe je zé sek hez. Ugyan így a mély-én ki fe je zés rész ben vissza ad -
ja a né met Selbst szó je len té sét, de bi zo nyos szö veg kör nye zet ben ta lán fél re ve ze tõ
le het.

Az élet mû má ra több vi lág nyel ven is hoz zá fér he tõ. Volt-e olyan élet mû so ro zat, for -
dí tás kon cep ció, amely nek a ta pasz ta la ta it ki emel ten tud ják hasz no sí ta ni a so ro zat
ter ve zé se kor?

ÉN: A Scolar-sorozat alap já ul a né met Gesammelte Werke szol gált, amely a Jung-
életmû leg tel je sebb, nem zet kö zi leg el is mert összeg zé sé nek te kint he tõ. Hang sú lyoz -
ni sze ret ném, hogy a Scolar Ki adó ál tal el in dí tott élet mû so ro zat egye dül ál ló Ma gya r-
or szá gon ab ban a te kin tet ben is, hogy elõ ször vál nak hoz zá fér he tõ vé ma gyar nyel -
ven a tel jes Jung-szövegek. A ko ráb bi ma gyar Jung-kötetek ugyan is ki vo na tos ki adá -
sok vol tak, me lyek bõl több nyi re a for dí tás szem pont já ból kü lö nö sen nagy ne héz sé -
get je len tõ kul túr tör té ne ti ré sze ket mel lõz ték.

TA: Meg ke rül he tet len az an gol-ame ri kai ki adás. Nem csak azért, mert Jung ame -
ri kai ta nít vá nyai ál lí tot ták össze azt az élet mû so ro za tot, ame lyet most né met rõl for -
dí tunk ma gyar ra, ha nem azért is, mert kri ti kai ki adást hoz tak lét re, ami azt je len ti,
hogy bi zo nyos ér te lem ben az õ ke zük alól ki ke rült kö te tek „ere de tib bek az ere de ti -
nél”. De leg alább is ért he tõb bek... A vi lág összes Jung-életmûkiadása az ame ri ka it kö -
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ve ti; az ame ri ka i ak lát ták el szá mok kal a be kez dé se ket, ren ge teg láb jegy ze tet ír tak,
és sok szor csak annyi ban érez he tõ a se gít sé gük, hogy a Jung ál tal ho má lyo san ha -
gyott pon to kat egy-egy szó val vagy uta lás sal ért he tõ vé tet ték. Õk könnyebb hely zet -
ben vol tak, mint mi: Jung köz vet len kö ze lé ben él tek, is mer ték a gon do la ta it, az ész -
já rá sát, hal lot ták elõ ad ni bi zo nyos té mák ról an go lul is, né me tül is, meg vol tak a kap -
cso la ta ik, hogy ha va la mit nem ér tet tek, ma gá hoz Junghoz vagy a köz vet len ta nít vá -
nya i hoz tud tak for dul ni – ez nagy elõny hoz zánk ké pest, és ezért is meg ke rül he tet -
len az ame ri kai ki adás. De na gyon fon tos azért is, ami mi att az ame ri ka i ak ural ták a
20. szá za dot: a hi he tet len prag ma ti kus szem lé le tük mi att. Amit õk ír nak, az egy sze -
rû és ért he tõ, szá muk ra lét fon tos sá gú, hogy ami a pa pír ra ke rül, az mi nél szé le sebb
kör ben ért he tõ le gyen.

Jung ve lük szem ben ne he zen ért he tõ, ho má lyo san fo gal ma zó szer zõ. Egy részt
föl lel he tõ ná la egy né me tes és a múlt szá zad ele jé re jel lem zõ da gá lyos ság, más részt
int ro ver tált gon dol ko dó volt, aki ko ra egyik leg mû vel tebb em be re ként sok szor né ha
ma ga is ne he zen vá gott ren det a ren ge teg is me re te és meg ér zé se kö zött. En nek ered -
mé nye ként az írá sai is ne he zen ért he tõ ek, sok szor már-már az jut eszem be egy-egy
mon da tá ról, hogy „kor lá to zott kód ban” ír ta... ez-az, itt-ott, elõb bi-utób bi... ha én ezt
nem tu dom kö vet ni, csak föl ütöm az ame ri kai ki adást, és ab ból egy bõl ki de rül, hogy
mi re vo nat ko zik az „ez” és az „az”, az „elõb bi” és az „utób bi”. Nem úgy volt ne ki fon -
tos, hogy meg ért sék, mint az ame ri ka i ak nak, akik nek ez a fõ szem pont juk. Van egy-
két olyan írás, ame lyek elõ adá sok ból szü let tek: mi nél in kább meg õriz te az elõ adás -
jel le get az írás, an nál könnyeb ben kö vet he tõ, hi szen Jung ra gyo gó elõ adó volt, aki
együtt élt a hall ga tó sá gá val, és azon nal fel mér te, ér tik-e, amit mond. Ter mé sze te sen
meg for dít va is igaz: mi nél in kább az író asz ta lon, Jung óri á si könyv tá rá ban és pi pa -
füst ben szü le tett egy írás, an nál in kább te le van min den fé le uta lás sal, ren ge teg kö -
zép ko ri idé zet tel, sok szor so ro kon át la ti nul vagy ógö rö gül.

En nek el le né re a né met ki adás a „hi va ta los”, és a szer zõ dé sünk sze rint ne künk is
a né me tet kell kö vet nünk. Ez azt je len ti, hogy a né met láb jegy ze te ket és a né met szö -
ve get te kint jük ki in du ló pont nak, és az an gol-ame ri kai ki adást csak se géd esz köz ként
hasz nál juk.

Me lyek azok a té mák, ame lyek a Jung-életmûbõl ma leg in kább ér dek lõ dés re tart -
hat nak szá mot?

TA: Ta lán az animus és az anima, va la mint az ár nyék. En nek rész ben az az oka,
hogy eze ket egy sze rûbb meg ér te ni is, rész ben pe dig az, hogy ezek kel az ar che tí pu -
sok kal ta lál ko zunk leg elõ ször az ön is me ret so rán. A 20. szá zad ban drasz ti ku san
megnövekedett a vá lá sok szá ma az egész nyu ga ti vi lág ban, és fé lõ, hogy a 21. szá -
zad le fog ja pi pál ni. Ha job ban meg ér te nénk az anima és az animus kér dés kö rét,
job ban tud nánk mû köd tet ni a pár kap cso la ta in kat, il let ve a szak em be rek is job ban
tud ná nak se gí te ni azok nak, akik er re tö re ked nek. Ér de mes len ne a csa lád te rá pi á -
ban is fog lal koz ni az zal, ho gyan je len nek meg ezek az ar che tí pu sok a csa lád ban,
konk ré tan pél dá ul a szü lõk ár nyé ka ho gyan buk kan fel a gye re ke ik ben. Jung sok -
szor em le get te, hogy a ne ve lõ ne ne vel jen, ha nem ma gát ne vel je meg, mert amit õ
nem él ki, nem va ló sít meg, amit el fojt, az a rá bí zott gye re kek ben fog ké sõbb kü lön
éle tet él ni.

FE: Vé le mé nyem sze rint min den pszi cho ló gi ai is ko la szá má ra ál lan dó ki hí vás,
hogy vá la szol ni tud jon az adott kor vagy tár sa da lom tag ja i nak jel lem zõ prob lé má i ra,
di lem má i ra. Ér dek lõ dés re tart hat szá mot az is, ha ez ki fe je zet ten jól, s az is, ha ez ki -
fe je zet ten ne héz ke sen megy. Mint aho gyan ar ra ké sõbb még ki té rek, a ho mo sze xu a -
li tás nem pa to ló gi a ként va ló ér tel me zé se pél dá ul ki hí vás a jungi pszi cho ló gia szá -
má ra. A di lem ma, az az a Jung né ze te i vel va ló el lent mon dás ugyan fel old ha tó, de
nem tel je sen egy ér tel mû, hogy pon to san mi lyen mó don.28
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Ez zel szem ben a jungi pszi cho ló gia ki fe je zet ten jól ke ze li pél dá ul a spi ri tu á lis-
val lá si diverzitás kér dé sét, jól hasz nál ha tó ér tel me zé si ke re tet nyújt va egé szen kü -
lön bö zõ szociokulturális hát tér rel ren del ke zõk se gí té sé hez, meg ér té sé hez is. A min -
den em ber ál tal osz tott kö zös múlt, amely a kol lek tív tu dat ta lan ban, il let ve az ar che -
tí pu sok ban jut ki fe je zés re, rá mu tat a kul tú rák és né ze tek sok fé le sé ge mö göt ti kö zös
mag ra, mint egy hi dat épít ve kö zöt tük. Az egyes em be rek se gí té se te hát egy olyan ke -
re ten be lül tör té nik, ahol nagy sze re pe van az egész tár sa da lom nak, sõt az egész em -
be ri ség nek. Az in di vi duu mot úgy tá mo gat ni, hogy köz ben a töb bi, akár egé szen kü -
lön bö zõ né ze tek kel bí ró em ber hez va ló kap cso la ta is meg erõ söd jön, vé le mé nyem
sze rint olyan jel lem vo ná sa a jungi pszi cho ló gi á nak, amely ér dek lõ dés re tart hat szá -
mot nap ja ink ban.

Mi ben más a jungiánus lé lek tan a töb bi pszi cho ló gi ai is ko lá é hoz ké pest? Mi hez
kap cso lód nak a leg éle sebb vi ták a szak mán be lül?

TA: Én nem igen tu dok vi ták ról. Azok le zaj lot tak a múlt szá zad ele jén, ami kor
még Jung is tag ja volt a pszichoanalitikusok tár sa sá gá nak, sõt an nak „ko ro na her ce -
ge” (a ve ze tõi poszt örö kö se) volt, ahogy Fre ud szí ve sen ne vez te. Az tán a jól is mert
for ga tó könyv sze rint Jung is ki nõt te a Fre ud-fé le sze xu a li tás ból szõtt ka bá tot, ezért
le ve tet te, és el in dult a sa ját individuációja út ján. Ek ko ri ban még vol tak szak mai vi -
ták, utá na azon ban már csak kö ve tõk vol tak, a né ze tek szét ágaz tak, és nem az volt a
kér dés, ki kit tud meg gyõz ni, ha nem hogy ki me lyik mes tert fo gad ja el hi te les nek,
me lyi ket kö ve ti. Mon da nom sem kell, jungiánus szem pont ból Jung nyer te eze ket a
vi tá kat... De ak kor már nem állt ve le szó ba a má sik ol dal (eh hez a té má hoz ér de mes
el ol vas ni a Fre ud és a pszi cho a na lí zis [ÖM 4.] cí mû kö te tet). Ma már nincs is olyan
mû velt sé gû em ber, aki az élet mû egy-egy rész ele mét ki vé ve ko moly kri ti kát tud na
meg fo gal maz ni. A nem zet kö zi jungi tár sa ság pe dig to vább megy az ala pí tó ál tal ki ta -
po sott ös vé nyen, és egy-egy prob lé mát to vább fej leszt ve fej lõ dik ma ga is.

Nin cse nek olyan té nye zõk sem, ame lyek rá kény sze rí te nék a kü lön bö zõ pszi cho -
ló gi ai is ko lá kat a ter mé keny vi ták ra. Az „aka dé mi a i nak” ne ve zett egye te mi ok ta tás
jól meg van az ál la mi lag szpon zo rált, pá lyá za tok kal tá mo ga tott kí sér le tez ge tés sel, kö -
szö nõ vi szony ban sincs a jungi vagy bár me lyik mély lé lek ta ni pszi cho ló gi á val. A gyó -
gyí tás sal fog lal ko zó pszi cho ló gi ák pe dig szin tén a ma guk bel ter jes vi lá gá ban él nek,
bár ezek kö zött ki kell emel ni a jungi is ko lát, mert meg örö köl te az ala pí tó atya nyi -
tott szel le mét, és na gyon be fo ga dó an áll hoz zá más is ko lák fej le mé nye i hez. A jungi
ol da lon ugyan is nem okoz gon dot be fo gad ni pél dá ul a pszichoanalitikusok tárgy kap -
cso lat-el mé le tét és ak tí van tá masz kod ni rá, for dít va vi szont nem ez a hely zet. Sok -
szor hal lom pszi cho ana li ti kus kö rök ben: „Jung?... de hát õ meg õrült, nem?” Ez zel
utal nak a Fre ud dal va ló sza kí tás ne héz sé ge i re, de hát per sze nem õrült meg Jung,
csak ki csit szét esett, hogy az tán össze rak ja ma gát a sa ját ere jé bõl. De õk még ott tar -
ta nak. Egy-egy ilyen mon dat olyan, mint a nyelv tör té net: a ma gyar „ga lamb” szó ban
meg van még a na zá lis hang a „b” elõtt, amit az õs szláv nyelv bõl vet tünk át, de a mai
nyu ga ti szláv nyel vek bõl ez már ki halt. A szláv nyel vé szek a ma gyar ból re konst ru -
ál hat ják, mi lyen le he tett az õ nyel vük ezer év vel ez elõtt. Mi meg a pszichoanalitiku-
sok egy-egy ilyen uta lá sá ból éb re dünk rá, hogy mennyi re meg vál to zott a vi lág...

Egy-egy kri ti ka azért el hang zik né ha. Ál ta lá ban az ar che tí pu so kat szok ták na gyí -
tó alá ven ni: egy részt ma ga Jung is leg alább négy fé le kép pen de fi ni ál ja õket, így az -
tán – hi á ba van ezek nek a meg ha tá ro zá sok nak kö zös met sze tük – va ló já ban na gyon
tág lett az ér tel me zé si kö rük, és ezt né mi jog gal le het fir tat ni. El vi leg min den olyan
do log nak le het ar che tí pu sa, amellyel az em be ri ség – em be ri vagy ál la ti – õsei ta lál -
koz tak a törzs fej lõ dés so rán, így vi szont tény leg szin te bár mi nek le het ar che tí pu sa.
Ez egy ré gi el len ve tés, de nap ja ink ban Ken Wilber ame ri kai pszi cho ló gus-fi lo zó fus
is az ar che tí pu so kat kri ti zál ja, mond ván, hogy va ló já ban nem is az az iga zi ar che tí -
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pus, ame lyet Jung an nak ne vez. Wilber sok kal el von tabb szin ten ér tel me zi az ar che -
tí pu so kat, mint Jung, ná la – a ke le ti böl cse le ti is ko lák ra tá masz kod va – ezek sok kal
ob jek tí veb bek és ma ga sabb ren dû ek.

A „mi ben más” kér dést le kel le ne szû kí te ni egy ki csit. Mi hez ké pest mi ben más?
A klasszi kus, múlt szá zad ele ji vi sel ke dés-lé lek tan hoz ké pest mi ni mum ab ban, hogy
el is me ri a tu dat ta lan lé te zé sét, és nem fel té te le zi, hogy az em ber tabula rasa len ne,
akit a kon di ci o ná lás sal az zá ala kí ta nánk, ami vé és aki vé csak akar nánk. De ez már a
pszi cho ana li ti kus el mé let hez ké pest is vál to zás, mert ha nem tisz ta lap pal in dul az
em ber, ak kor mi vel? Jung sze rint ter mé sze te sen az ar che tí pu sok kal és a kol lek tív tu -
dat ta lan böl cses sé gé vel, amely nem csak az em be ri, ha nem az ál la ti õse ink meg ol dá -
sa it, va la mint az ösz tö ne ink böl cses sé gét is tar tal maz za a ti pi kus élet hely ze tek re.

FE: Ne héz er re a kér dés re rö vi den vá la szol ni. A jungiánus pszi cho ló gia a mély -
lé lek ta ni irány zat egyik kép vi se lõ je, az az el is me ri az em be ri lé lek tu dat ta lan as pek -
tu sa it, nagy hang súlyt fek tet ve azok ra. To váb bi ka rak te res jel lem zõ, hogy a jungi
pszi cho ló gia olyan ele mek be vo ná sá val ír ja le az em be ri pszi chét, me lye ket a leg -
több pszi cho ló gi ai is ko la nem tud vagy nem akar be von ni a „tu do má nyos” pszi cho -
ló gia vizs gá ló dá si kö ré be. A mí to szok, az ezotéria és ál ta lá ban vé ve az em be ri lé lek
spi ri tu á lis as pek tu sa rit kán ké pe zik szer ves ré szét szé les kör ben el is mert pszi cho ló -
gi ai is ko lák nak.

A jungi pszi cho ló gia kö rü li kur rens vi ták és dis kur zu sok kö zül ta lán a ho mo sze -
xu a li tás kér dé sé hez kap cso ló dót ér de mes ki emel ni. Az animus és anima kon cep ci ó -
ján be lül ki hí vást je lent az azo nos ne mû ek irán ti von zó dás nak olyan ko he rens ma -
gya rá za tát ad ni, mely nem va la mi fé le „be teg ség”-ként ér tel me zi azt.

A Ko runk je len lap szá ma az ál mok ról szól. Mit te kint leginspiratívabbnak Jung
álom kon cep ci ó já val kap cso lat ban?

TA: Jung álom kon cep ci ó ja el vá laszt ha tat lan a tu dat ta lan ról al ko tott fel fo gá sá tól,
amely jócs kán túl megy azon a fre u di fel fo gá son, hogy a tu dat ta lan csak az el foj tott
és egyéb mó don el há rí tott tu dat tar tal mak amo lyan „le ra kó he lye” len ne. A jungi ér -
te lem ben vett tu dat ta lan nak ter mé sze te sen meg van ez az ol da la is, csak itt ár nyék -
nak hív juk. Nem me rül ki azon ban ennyi ben, ha nem to vább megy, és meg ele ve ne dik
ben ne a fér fi ak nõi ré sze, az anima, és a nõk fér fi ré sze, az animus és a ren ge teg
egyéb ar che tí pus. A jungi álom kon cep ció egyik üdí tõ ele me ez a tág ér tel me zé si kör,
a má sik pe dig az, hogy az ár nyé kunk kal, az animánkkal, az animusunkkal „sze mé -
lye sen” ta lál koz ha tunk az ál ma ink ban, mint egy szín pa don, ha jól oda fi gye lünk. Ha
még job ban kö vet jük az ál ma in kat, és nap lót is ve ze tünk ró luk, sõt eset leg va la ki vel
meg is be szél jük õket, ak kor ezek nek a mo tí vu mok nak lát juk és kö vet het jük a fej lõ -
dé sét is, ami na gyon iz gal mas do log, és még csak fel tét le nül pszi cho ló gus sem kell
hoz zá. Csak egy kis fe gye lem, no és va ló di ön is me re ti igény. Éle tünk so rán egy-egy
„nagy” álom ban pe dig ma ga az Élet ko pog tat a tu da tunk aj ta ján...

FE: Aho gyan Fre ud fo gal ma zott, az ál mok je len tik a tu dat ta lan meg is me ré sé nek
ki rá lyi út ját. Ezt a né ze tet Jung ma ga is osz tot ta, azon ban el kép ze lé se rész le te i ben
né mi képp kü lön bö zött Fre u dé tól.

Vé le mé nyem sze rint az egyik leginspiratívabb vo nás a jungi álom ér tel me zés ben,
hogy a klasszi kus ana li ti kus meg kö ze lí tés sel el len tét ben az ál mo kat nem csu pán a
tu dat ta lan ál ru hás hír nö ke i nek te kin ti, mely né zet sze rint a szim bó lu mok ból ál ló
„ál ca” azt a célt szol gál ja csu pán, hogy a tu dat a tar tal ma kat fel is mer ve el ne uta sít -
sa azo kat. Ez zel szem ben Jung az ál mok ké pi, szim bo li kus meg je le né sét egy õsi
nyelv meg nyil vá nu lá sá nak te kin ti, és az a tény, hogy az ál mo dó elõtt bi zo nyos mo -
tí vu mok is me ret le nek, azt mu tat ják, hogy azok az em be ri ség kö zös kin cse it ké pe zik,
s nem az ál mo dó sa ját él mé nye i bõl szár maz nak. Egy-egy mo tí vum új sze rû sé ge így
nem a tu dat elõtt rej tett tar tal mak ra, ha nem az ar che tí pu sok ra mu tat rá. Jung pá ci -30
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en se i vel gyak ran álom nap lót íra tott, mi vel elõny ben ré sze sí tet te az álom so ro za to kat,
me lyek alap ján sze rin te hi te le sebb ke reszt met sze ti kép al kot ha tó az egyes szim bó lu -
mok ról, ar che tí pu sok ról.

Szá mom ra ér de kes pél dá ul az álom tar tal mak jungi ér tel me zé sé nek ket tõs sé ge is.
Az álom mo tí vu mai egy részt vo nat koz tat ha tók egy sze rû en az ál mo dót kö rül ve võ
(tár gyi) kör nye zet re. Le het sé ges azon ban egy olyan ér tel me zés is, mi sze rint az egész
álom, min den egyes mo tí vu má val sze mé lyi sé ge kü lön bö zõ rész le te i nek a ki ve tü lé -
se, me ta fo ri kus meg je le né se. Aho gyan az ar che tí pu sok álom be li meg je le né se egy faj -
ta „ide gen sé get” kép vi sel az ál mo dó szem szö gé bõl, ez a meg kö ze lí tés az is me ret len -
nek tû nõ rész le te ket gyak ran az ér tel me zést se gí tõ meg vi lá gí tás ba he lye zi.

2009-ben je lent meg el sõ íz ben a so ká ig el zár tan õr zött Vö rös Könyv, Jung kéz ira -
tos mun ká ja. Je len tett-e va la mi fé le for du la tot a Jung-szakirodalomban e ki ad vány
meg je le né se? Tar to gat-e még is me ret len anya go kat a Jung-hagyaték?

TA: Csak is me ret len anya go kat tar to gat a Vö rös Könyv! Az egész, Jung iránt ér dek -
lõ dõ vi lág alig vár ta, hogy le tel jen az öt ven év Jung ha lá la után, és az örö kö sök le he -
tõ vé te gyék a könyv ki adá sát, amely bõl ma gát Jungot is mer het jük meg, sze mé lye sen.
An nak a Mes ter nek a sa ját opus magnumát, aki nem csak ta ní tott, ha nem ma ga is járt
az úton. A könyv gyö nyö rû, kal lig ra fi kus írás sal, ini ci á lék kal, ké pek kel – és ez mind
Jung ke ze nyo mát, böl cses sé ge nö ve ke dé sé nek nyo ma it vi se li ma gán. Jung nem csak
az élet mû vé vel, ha nem fõ ként ez zel a köny vé vel je gyez te be ma gát a Pla tón nal kez -
dõ dött szel le mi ha gyo mány leg il luszt ri sabb kép vi se lõi kö zé – aho gyan De ák Zsolt
ba rá tom mon do gat ja.

FE: Ahogy min den lé lek gyógy ásza ti is ko la, a jungi pszi cho ló gi ai is ko la is egy faj -
ta gya kor lat, pra xis, az az a pszi cho ló gia ak tív mû ve lé se. Ép pen ezért sok szem pont -
ból na gyon inspiratív le het an nak meg is me ré se, hogy az is ko la ala pí tó ma ga ho gyan
él te meg az el mé le ti ki dol go zás, il let ve gya kor la ti al kal ma zás kü lön bö zõ di lem má it.

Kér de zett Ba lázs Im re Jó zsef
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