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BEVEZETÉS JUNG TERMINOLÓGIÁJÁBA

Jung felfedezései a modern gondolkodás szerves részeivé váltak, kultúránk sokat köszön
het neki, mégis a neve - viszonylag - ritkán kerül említésre, többnyire Freud ellenlábasa
ként beszélnek róla. E rövid cikk keretében lehetetlen teljes életművét ismertetni, éppen
ezért inkább szembeállítom tanítását egykori mesterének, Freudnak az elméletével.

A FREUDI LÉLEKTANI MODELL egyszerű, közérthető, vulgarizálásra könnyen
felhasználható. Dinamikusan, fejlődésébennézi az egyént. Azt tartja, hogy az ember élete
kezdetén khaosz van, a totális tudattalanság. Ezt nevezik az egyes szám semlegesnemű

harma~ik személy felhasználásával németül ES-nek, latinul ID-nek, magyarul pedig
ÖSZTON-EN-nek, kevésbé meghonosodott kifejezéssel OSVALAMI-nek. Az ősi tudat
talanságban az örömelv uralkodik: minden ösztönigény teljes kielégítést követel. A még
gyerekember igényeit korlátozzák, szabályozzák. A kívülről jövő utasítások folyamato
san interiorizálódnak, bensővéválnak. A szülők (főleg az apa) lassan belülről irányítják,
illetve korholják (= bűntudat) a kisgyermeket. Ez a kívülről eredő (heteronom), de
bensővé vált "hatóság" (instancia) az UBERICH, másként SUPEREGO, FELETTES
ÉN vagy ÉN-FELETTES. Ezt azonosítja Freud a lelkiismerettel. A felettes én működé
sének folyamata nem tudatos az emberben. Nem tudja, miért van benne ez vagy az az
érzület. Csak a végeredmény jelenik meg a tudatban: helyes - nem helyes. A felettes én
szükséges az emberi psziché kialakulásához. Ha valakinél nincs, vagy gyenge, az többnyi
re pszichopata, gátlástalan ember, de ha túl erős, akkor neurotikussá teszi őt. A felnőtt

nél a felettes én helyett később egy másik tényezőnek kell átvennie a vezetést (bár a
felettes én teljesen sohasem szűnik meg). Ez az új tényező az ICH (EGO, ÉN), ami már
autonóm. Az En a külső valósággal való szembesülésből származik: a tudat kompromisz
szuma az ösztönigények és a külvilág között. Korlátozottan biztosítja az ösztönkielégü
lést a társadalom sérelme nélkül.

Freud az ösztön-én - felettes én - Én modellhez hozzáfűzi az időben egymásutáni
fázisokat, mikor szexuális jelleggel más-más örömközpont köré sűrűsödik az ember
érdeklődése: orális, anális, fallikus fázis, majd a latencia periódusa, végül pedig a puber
tás után a felnőtt genitális korszaka következik. Sokat beszél a számára nagyon fontos
nak tartott Ödipusz-komplexusról (a fiúgyermek "szerelme" anyja és gyűlölete apja
iránt, majd ennek későbbi feloldása); a kisgyermekkori sérülések tudatosításáról, a lélek
elemzés szükségességéről és a közben fellépő indulatáttételről (Übertragung). Mindezek
Freud előadásai és tanítványainak működése révén közismertek, műszavai is többé
kevésbé megszokottak, bár jelentésük sokszor elmosódik.

Szemléltető hasonlattal összevethetjük Freudot Kolumbusszal. Kolumbusz volt a
nagy felfedező, viszont felfedezéseit kissé szűklátókörűen értelmezte. Szükség volt az
utána következőkre(Magellán, Vespucci), akik kitágították a szemléletét. Freud koncep
ciójának is szüksége volt az utánakövetkezők (Adler, Jung, Stekel stb.) tevékenységére.
A "tanítványok" seregében - akik között sok eredeti egyéniség volt a hangoskodó
epigonok mellett - Jung a legnagyobb (Freud szerint isl), Jung nem tagadója, cáfolója
Freudnak, hanem kibővítője, kiigazítója.

JUNG SZEMÉLYISÉG-MODELLJE bonyolultabb, de talán épp ezért közelebb áll a
valósághoz és mentesebb az egyoldalúságtól. Személyiség-modelljében a személyes tudat-

. talan vékony rétegén kívül helyet kap a személytelen, kollektív tudattalan mérhetetlen
tengere. Ebből bukkan fel a tudatosság kis szigete. Itt "lakik" az ember, de a hatalmas
óceánból él. Az ember tudatos állásfoglalásai alakítják ki az Én-t, ami azonban nem
képes közvetlenül érintkezni a külvilággal, hanem van egy védőrétege, "héja", a perszóna
- ez nem azonos a személlyel (ahogy az En sem!); a személy, a Selbst, az Ember önmaga
olyan fogalom, amelyben tudatos és tudattalan integrálódik. A perszóna jelenti a maga-
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tartási módot, a szerepet, rosszabb esetben a maszkot, amellyel az Én- a világba lép.
Közvetítő feladata van; kompromisszum az individualitás és a kollektivitás között.
Valamely ember perszónája akkor egészséges, ha kellően rugalmas, és az ember nem
azonosul vele. Ez ugyanis a perszóna megmerevedését hozná magával; a merev perszóna
mögött pedig az En elkorcsosul, csökevényessé válik. Ilyenkor a póz vagy a pozíció
helyettesíti az egyéniséget. A perszóna ilyen hipertrófiájának nagy a veszélye különösen
a kiemelt, magas presztízsű állásoknál, pályáknál. Fokozott és,nem valódi, hanem csak
tudatos hivatástudat alakul ki; az ember a felvett formákkal azonosulva - mintegy .
álarcot hordva - önmagától is elidegenedetten viselkedik, nagyon ember-teleniil, önmaga
egyéniségét elsorvasztva. / '

A tudatos világ most leírt szerkezetével állítja szembe Jung a tudattalan világot, amely
- Freuddal ellentétben - nemcsak egyéni, hanem túlnyomóan kollektív is, visszanyúlva
egészen az állati ősökig. A kollektív tudattalanban rejlik az általános emberi - archetípu
sok formájában ~, amely kultúránként valamelyest módosul. Az archetípusok, ősképek
tulajdonképpen nem "képek", hanem szemléletesség nélküli pályák (Bahnungen) - ezek
re futnak rá az egyéni élet tapasztalatai. Az archetípusok talán a "pattern of'behaviour"
okhoz hasonlíthatók." Csak másodlagosan válnak képszerűvé, elsődlegesen dinamikus
erők, amelyek a .mélyből'', "alulról" hatnak. A hatásukban lesznek tudatossá bizonyos
életszakaszokban. Felsorolhatatlanul sok archetípus van. A Jung által kiemeltek: az
árnyék (a "fekete testvér"; minden, amivel az ember erkőlcsi-esztétikai vagy egyéb
indokból nem azonosul, a meg-nem-élt, a kontra-én, a tudatos En ellentéte), a lélek-kép,
az anima, illetve animus (az egyénnel ellenkező nemű, nem érvényesült "lélek", a perszóna
paralelljea tudattalanban), a Nagy Anya és a Bölcs Öreg (a tápláló és elnyelő anya, a
Föld - szemben a Szellemmel), ezeken kivűla hős, a kígyó, a világosság-sötétség stb. Az
archetípusok megrendítő erővel hatnak az En-re, negatívan vagy pozitivan az általános
emberi sors-helyzetekben (persze tudattalanul). Hatalmuk jórészt az En viselkedésétől

függ. Határesetben elöntik a tudatot (ez az elmebaj); az átlagembernél- aki nem akar
tudni semmiféle "alávalóról" önmagában - elfojtódnak és kivetítődnek. A kivetítés
veszélye különösen fenyegető az árnyék-nál. Az emberek, akik nem fogadják el, nem
ismerik fel, mondhatnám nem döbbennek rá a bennük levő sötét énre, a "rosszra", nem
néznek vele szembe, másban - másokban - látják a rosszat, vádolnak, támadnak, és
természetesen elveszítik tárgyilagos látásmódjukat. Tömegméretben is előfordulhat ez.
Innen a faji, nemzetiségi, világnézeti üldözések; mikor kisebbségi csoportok valóságos
bűnbakká válnak, az előítéletek fokozódnak és csaknem legyűrhetetlenek lesznek. Az
árnyék-kivetítés veszélye kicsiben és nagyban egyaránt fennáll: a házasélettől a közéleti g
mindent megmérgezhet, keserűvé tehet. Az árnyék káros (és sokszor kóros) elnyomása
ott kezdődik, mikor az egyén tudatosan - csak tudatosan - akar jó lenni; én-ideálját
valóságnak veszi, és ami ezzel ellenkezik, azt letagadja, "megmagyarázza" (racionalizá
lás). A fejlett, az érett ember ezzel szemben élményszerűen tudja, hogya rossz benne van
és benne is lesz, soha nem válik igazán jóvá (részben innen a szentek alázata). Ezért tud
türelmes lenni a többiekkel szemben, nem bántja őket, nem akarja a saját - elfojtott 
rosszaságát a külvilágban legyőzni. Nem lesz ezért fanatikus sem. Idézhetjük a keresz
ténység talaján nőtt klasszikus példákat is: a pogányok, eretnekek, mórok, zsidók,
boszorkányok üldözése, a kíméletlen erkölcscsőszködés; a neoplatonikus Hypatia filozó
fusnő meggyilkolása, Savonarola szerepe Firenzében. A példákat átgondolva azt is
mondhatnánk, hogy az embernek a szíve mélyéről kell jónak lennie, rosszaságát beismer-
ve (lásd a farizeizmus veszélyét), nem pedig pusztán öntudatból. .

Nagy fontossága van még az archetípusok világában a lélek-képnek, az animának ,
illetve az animusnak. A férfiben nem érvényesülve, elfojtottan megbújik a női lélek
(anima), a nőben pedig ugyanígy a férfi lélek (animus). A lélek-kép éppúgy kivetítödik,
elfojtottságának megfelelően,mint az árnyék; irányítja az ember párválasztását is. Ezért
történik az, hogya (tudatosan) túl férfias férfi szélsőséges ellentétét, a nagyon nőiesInőt

keresi - tudattalan belső vezér1éssel-, ami többnyire igen kockázatos. Különösen a fiatal
korban kötött házasságoknál tapasztalhatjuk ezt, mikor az ember specifíkálódik, "I?ola-

* A "pattern of behaviour" (viselkedési minta) szociálpszichológiai megjelölés, az egyénnek a
szűkebb és tágabb társadalmi környezet által meghatározott, illetve előirt szokásait jelenti.
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rizálódik", megtetézve az előbb már említett árnyék-kivetítésekkel is, milyen sokszor
vádolják egymást a házastársak, és mindig a másik felet akarják megjavítani.

Freud terápiája arra irányul, hogy a neurotikus megszabaduljon múltja bilincseiből,

megtanuljon félelem és szorongás nélkül élni. A lelki élet tényezőit elég komoran látja
Freud. A nagyhatalmú ösztönvilág és a kicsiny, értékes, de boldogtalanná tevő tudatos
világ pesszimizmust eredményezhet. További perspektíva szerinte ugyanis nincs; ezért is
lebeg az "értelmes állat" felett a végzet szomorúsága.

A tudattalant Jung is nagyhatalomnak tekinti az ember életében, mégis sokkal opti
mistább eszel kapcsolatban. Még a neurózist sem tartja abszolút rossznak: a lelki
szervezet egészségre törekvését érzi benne. A psziché valamilyen nehezebb helyzetben
visszahúzódik egy fejletlenebb fokra (regresszió), hogy új erőre kapva haladhasson
tovább. A tudatos és a tudattalan közötti kapcsolat sem ellenségeskedés. A tudatos és
a tudattalan kiegészíti egymást (komplementer-jelleg, ami általános törvény a lélek
életében). Ami van vagy nincs a tudatos világban, annak kiegyenlítőellentéte megtalál
ható a tudattalanban. Amiből túl kevés van a tudatos oldalán, azt a túl sok kompenzálja
a tudattalanon. Jung elméletében a személyes tudattalanban rejlő kisgyermekkori sérülé
sek sem annyira jelentősek, mint Freudnál. Jung elgondolása szerint sokkal döntőbb a
kollektív tudattalan. Ennek lényeges pontjait kell tudatosítani a megfelelő időben (az
egész kollektív tudattalan persze nem tudatosítható, de nincs is erre szükség). Természe
tesen a pszichében az első lépésnél a személyes tudattalan komplexusaival találkozunk,
és ezek elemzésével kezdődik az analitikus munka. Ennek során Jung is hangsúlyozza
az álmok elemzését, de Freudtól eltérőenvégzi: amplifikációs úton, amely nem más, mint
az álomtartalom kibővítése analógiás alapon, szemben a freudi redukciós módszerrel.
Jung nemcsak azt figyeli, hogy a múlt miként hat a jelenben (oksági szempont), hanem
azt is, hogy az álomképekben milyen jövőre mutató tendencia jelenik meg. Az álmok a
tudattalan rejtjeles üzenetei, amelyeket értelmezni lehet - az egyéni és a kollektív szimbo
lika segítségével az álom-szériákban. Jung álomfejtése nem mindig keresi a szexuális
tartalmat - míg Freudnál köztudomásúan minden szimbólum és ösztöntörekvés végső

soron szexuális jellegű. Igy rögtön világos lesz az is, hogy Freud és Jung mennyire
eltérően értelmezik a .Jibido" fogalmát. Freud szerint a libido - ilyen vagy olyan módon
- mindig egyértelműen szexuális, Jung szerint viszont egy általános ösztöntartály van az
emberben, sokféle, egyetlen alapvető lelki hatóerőre vissza nem vezethető pszichés
energiával. Onálló értékként a szellemi is szerepel ebben, és nem csupán a szexuális
igények szublimációjaként. Ebből következik, hogy a szellemi - köztük a vallási -
igények elfojtása is okozhat lelki betegséget, neurózist. I

A gyógyítás módszere Freudnál kizárólag a tudatosítás (ami több mint értelmi műve
let: érzelmileg átélt felismerés), ez menti ki az embert a neurózisból. Miután hosszadal
mas feladatról van szó, a freudi analízis sokszor évekig tart, és nemritkán eredménytelen
ségbe torkollik. Jung egyéb technikákat is használ: írás, rajzolás, festés, aktív imagináció
(a képzelőerő koncentrálása egy-egy téma köré). Az analízis nél - szinte jelképesen 
szemben ül az orvos és 3; beteg (Freud kezeléseinél a beteg a hátán fekszik), és nem lehet
a betegnek a komplexusánál megrekedni. Jung nem vezeti a végtelenségig az analízist,
hanem elfogadja és elfogadtatja betegével is (nem tekintélyi alapon természetesen, főleg

nem szuggesztív módszerekkel!), hogy vannak megoldhatatlan problémák is a lélek
életében. Nincs más megoldás tehát, a személynek tovább kell haladnia, úgyhogy ezek
a problémák, noha megmaradnak, egyre halványodnak, erőtlenednek és elvesztik a
jelentőségüket.

TIPOLÓGIA - Freud ember-térképén a típus tan fehér folt, Jung viszont ide is behatolt.
Karakterológiai elődeitől eltéröen nem statikus osztályokat állított fel az ember megha
tározására, hanem működéseités ezek irányát elemezte. Jung típustanában nemcsak az
ember tudatos oldalát veszi figyelembe- bár innen indul ki -, hanem tudattalan természe
tével is számol. Részletesebben talán azt mondhatnánk: a tudatos En a külső valósághoz
egy fő funkcíóval, két mellékfunkcióval és egy csökkent értékű funkció val alkalmazko
dik. A fő funkció jellemzi az embert. Ennek megfelelőenvannak értelmi, érzelmi, intuitív
és tapasztalati (érzékelő) emberek. Lehetnek persze összetettebb jellemek is, így előfor

dulnak gondolkodó-intuitív, gondolkodó-tapasztalati, intuitív-érzelmi és tapasztalati-
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érzelmi egyének. Leginkább a fő funkció (másképpen felső funkció, mivel a képi ábrázo
lásban felülre rajzolják) dominál, ezt segíti a segédfunkció és a harmadik funkció is. A
gondolkodó embernél az intuitív a segédfunkció, az intuitívnél az érzelmi, az érzelminél
a tapasztalati, a tapasztalatinál a gondolkodó. A tudattalan mélyén van a fő funkcióval
leginkább ellentétes, csökevényesen maradt csökkent értékű funkció. Ez a gondolkodó
nál az érzelmi, az intuitívnál a tapasztalati (és megfordítva). A csökkent értékű funkció
időnként megzavarhatja a fő funkció működését.

Külön-külön is érdemes elemeznünk a felsorolt funkció-fogalmakat. A gondolkodás
a világ megértésére törekszik, a dolgokat az igaz-téves alternatíva szerint osztja szét. Az
érzés viszont a jóleső-nem jóleső kategóriában mozog, elfogad vagy elutasít. Ez.B. két
funkció - a gondolkodás és az érzés - értékelést végez, ezért Jung elnevezése szerint ezek
"racionális funkciók". A két "irracionális funkció" - az intuíció és az érzékelés (tapaszta
lat) - nem mond ítéletet a dolgok felett, hanem úgy veszi azokat, ahogy vannak. Az
íntuíció a lényeg egészét és mélységét nézi, a tapasztalat viszont a részletekre irányul.

Érdekes megfigyelni a fő funkcióval ellentmondó csökkent értékű funkció tevékenysé
gét. Ez ugyanis nincs végleg eltemetve, hanem dinamikusan létezile- és olykor kellemetlen
meglepetéseket szerez. Igy történhet például, hogy egy tökéletesen intellektuális férfi
váratlanul - önmaga számára is meglepően - gyerekesen viselkedik. A csökkent értékű

funkció ugyanis primitív-archaikus, szemben a fő funkció kidolgozottságával.
Az alapfunkciók egymással kombináló működésén kívül az ember másik jellemzője

a tevékenységének kifelé vagy befelé való irányulása, az extraverzió, illetve introverzió.
Ezen az alapon beszélhetünk extravertált emberről, aki "kint él", számára a külvilág az
érdekes, az élményszerző, vagy pedig introvertált típusról, aki "bent él"; élményei saját
belső világából erednek. Természetesen teljesen tiszta extravertált vagy introvertált alkat
nincs, inkább azt mondhatjuk, hogy ez vagy az dominál valakinél.

Most érkeztünk el a Jung egész koncepcióját átfogó gondolathoz. Az ember magában
hordja az ellentéteit is. Igy az En ellentéte az árnyék, a perszónáé az anima (animus) ; a
fő funkció ellentéte a csökkent értékű funkció, az extraverzió ellentéte az introverzió és
fordítva. Mindezek együtt vannak az emberben. Ami tudatos, érvényesült, kidolgozott
az áll szemben a nem tudatossal, nem érvényesülttel, elnyomottal, csökevényessel. Ez
utóbbiak kiegészítő jellegűek, kompenzáló feladatot teljesítenek. Az emberi élet első

szakaszában a kettősség - sokszor kiélezetten is - természetes, viszont ha elintézetlenül
megmarad a második életszakaszban, az véglegeséretlenséget, befejezetlenséget, diszhar
móniát, boldogtalanságot teremt. Az embernek individuális érése során szembesülnie
kell önmaga másik oldalával és azt egyéniségébe kell építenie. Így alakul ki a teljes, érett
és igaz ember, aki kiegészült önmagával, akiben valamiképpen érvényesülnek kiformált
tudatos világának az ellentétes tulajdonságai is. Így lesz az ember önmaga (Selbst). Az
önmaga isteni, krisztusi vonásokat hordoz: Imago Dei; transzcendentális jellegű és
értelmezése már átnyúl ik a tapasztalati tudományból a metafizikába. A mindennapi élet
jobbára tömegembereket mutat, és a normától itt-ott eltérő különcöket, akik - Jung
értelmezésében - nem egyéniségek. Talán itt érhetjük tetten, mi az oka Jung "elfelejtésé
nek".

Az elfelejtés a mélylélektan általános véleménye, de szürke hétköznapjaink tapasztala
ta szerint is - nem véletlen. A kellemetlen-kínos, konfliktusos élményeket, témákat és a
velük kapcsolatos ismeretanyagot "elfelejtjűk". Elfelejti a diák a leckét, az adós a
tartozását, a kölcsönző a könyv visszavitelét stb. Nem véletlen, hogy Jungot "elfelejtik",
neve sok helyütt a tudományos gondolkodás peremére szorult. Az okok között szerepel
het az is, hogy Freud "ortodox" követői egységesen és nem minden érzelmi színezet
nélkül kiközösítették Jungot, és még ma is, mikor az indulatok már lecsillapodtak,
becsmérlő megjegyzést tesznek rá. Keresztény - főleg katolikus - oldalról bizalmatlansá
got keltett Jung műkedvelő teologizálása. Mindezeken túl a fő okot abban látom, hogy
Jungban van valami szellemi arisztokratizmus, miként elméletében és tanítványai köré
ben is. Ellenfelei arról beszélnek, hogy Jung követői "ezoterikusak", s csupán a beavatot
tak szűk körében hatnak. Biztos, hogy Jung sokkal igényesebb, többet követel, mint
Freud, aki megelégszik az emberi élet feszültségeinek feloldásával. Jung tökéletességet
vár, s ez az élvezetet és nyugalmat kereső átlagember számára kevésbé vonzó. Leginkább
ez lehet az oka Jung igazi "elfelejtésének", népszerűtlenségének. .

653


