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Ez a kis könyv a budapesti Evangélikus
Lelkészegyesület által 1932 október 4-én rende
zett első magyar orvos-lelkész konferencián el
hangzott egyik előadást tartalmazza. A z előadás
világos tömörsége s tisztahangu tárgyilagossága
többekben félébresztette a kívánságot, hogy azt
nyomtatásban
is kézhez
kapják. Néhány
jelenlevő tagunk közvetítése révén egyesületünk
vette kezébe a kiadás lebonyolítását, mivel a
konferencia az érdeklődőknek csak alkalmi
összejövetele volt s igy szervezett egyesület ezt
a feladatot nem végezhette el. Szolgáljon ez
magyarázatáúl annak a körülménynek, hogy
nem szoros értelemben vett teológiai dolgozat
kiadására vállalkoztunk.
Am ikor a nagyközönség nevében is köszö
netét mondunk a szerzőnek az előadás önzet
len átengedéséért, azzal a reménnyel bocsátjuk
útra kiadványunkat, hogy az az előadás tárgyára
vonatkozó sokat vitatott kérdésekben a tisztán
látást bizonyára elősegíti.
*
A z utóbbi célt szeretné szolgálni egy, a
jövő őszre tervezett másik kiadványunk is,
amely a pszichoterápiái módszerek kritikáját
fogja hozni lélektani, világnézeti és gyakorlati
használhatósági szempontból.
A z Evangélikus Teológusok
Ifjúsági Köre, Sopron.
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A modern pszichoterápia
főirányai.
(Freud, Adler, Jung.)

Modern
p s z i c h o t e r á p i a megje
lölés alá legáltalánosabban a lélekelemzéssel
dolgozó orvosi
gyógymódszereket foglaljuk.
Feladatomul ennek a modern pszichoterápiá
nak az áttekintő ismertetését s a lelkipász
tori munkával való kapcsolatainak a kimutatá
sát tekintem. Célom elérését a m, t. hallgató
ság nem-homogén természete meglehetősen ne
hézzé teszi, Pszichoterápiáról kell beszélnem
egyfelől annak kiváló képviselői előtt, kik sok
dologban
már praxisuknál fogva természet
szerűen jobban látnak, mint én, a teológus,
de másfelől és elsősorban beszélnem kell ama
lelkésztársaim számára, akiknek eddig nem
igen állott módjukban alaposabb ismeretekre
szert tenni nemcsak az orvosi, hanem még az
általános lélektan terén sem. A z egyik oldalon
tehát valami egészen újat kellene nyújtanom,
hogy érdeklődésre számot tarthassak, mig más
felől úgyszólván a pszichoterápia abc-jét kell
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ismertetnem, De minthogy konferenciánk egyik
célja a magyar orvos- és lelkésztársadalom egy
máshoz
való
közelebbhozatala,
itt
pedig
tapasztalataim szerint az első feladat egymás
nyelvének, szakterminológiájának a megértése,
magát a közeledést meg valahol mégiscsak el
kell kezdenünk: úgy hiszem, feladatomnak a
legjobban akkor felelek meg, ha a modern
pszichoterápiát ismertetem úgy, hogy arról a
lélektannal jóformán semmit sem foglalkozott
teológusok is megfelelő képet alkothassanak
maguknak. így mindenesetre megnyerjük a ki
indulópontot a további eszmecseréhez.
Nem szorul bizonyításra, hogy a teljes
ségről már eleve le kell mondanom. A zok
előtt, akik pusztán a modern pszichoterápia aty
jának, Freud Zsigmondnak a műveit teljes kiadás
ban látták, ez egészen természetes. Még kevésbbé
lehet szó történeti áttekintésről, hanem inkább
közérthető, tájékoztató elemi ismertetésről.
Nem tartozik kitűzött s a fentiekben megje
lölt előadástémámhoz, de a konferencia objektív,
tudományos színvonalon történő lefolyása érde
kében egyfelől, másrészt pedig a modern pszicho
terápiának a teológusok részéről való akadálytala
nabb megértésének s a vele szemben való állásfoglalásuknak a megkönnyítése céljából, nem mu
laszthatom el megemlíteni azt a közös alapot, ame
lyen állva a világszemlélet tekintetében még oly
ellentétes állásponttal rendelkező konferencia-ta
gok között is a nyugodt, eredményes munka előt
tem egyedül látszik biztosítottnak. Ez az alap pedig
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nem más, mint a t a p a s z t a l a t , az empíria.
Kívánatos lenne, ha a konferencia m. t. tagjai
elhatároznák, hogy legalább egyelőre kizárólag
a tapasztalatiság elvi álláspontjára helyezked
nek. Előadásnak, felszólalásnak, hozzászólásnak
és vitának a tárgyát, de különösen is az alap
ját csak olyasmi alkothatja, ami a tapasztalati
megismerés számára általánosan hozzáférhető.
El kell tehát legalább az első egynéhány kon
ferencián kerülni úgy az orvosoknak, mint a
lelkészeknek minden olyan problémát, mely
nek megoldása a tapasztalás körén kivid esik.
Ne feszegessük tehát a transzcendens valóságok,
abszolút magatartások ügyét. Feladatunkul az
adottságoknak, ne pedig az adottságok adójának
a megismerését tekintsük. Egyelőre hagyjunk
figyelmen kívül mindent, ami a megismerés
számára legalább a tudomány mai állása sze
rint objektív tapasztalás és diszkurziv gondol
kodás tárgyát nem alkothatja.
Ha ezeket a munkahatárokat így kijelöljük
s kölcsönösen tiszteletben tartjuk, a teológusok
számára is mindjárt könnyebbé válik az olyan
valóságok szemlélete, mint amilyenek a modern
pszichoterápia anyagát és tárgyát képezik, ahol
a legfőbb cél a lelkileg, a magyar orvosi ter
minológia szerint „idegbeteg" felebarátainknak
a megismerése és meggyógyitása. E feladatát
következetesen és maradék nélkül kell meg
oldania. Célja megközelítésében akadályként
nem szerepelhet semmiféle, az objektív meg
ismerés és a gyógyulás érdekén kívül eső
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tényező. Hogy mindjárt a legkényesebbet említ
sem : az általános erkölcsi és etikettszerü köz
felfogás sem. Ha valamely lelki megbetegedésnek
az okát pl. a korunk szaloni jóizlésével annyira
ellentétben álló szexuális, sőt még e téren is
perverz momentumok alkotják, a pszichoterápia
ezelőtt sem hunyhat szemet, még kevésbbé
tagadhatja le, sőt egyenesen kötelességévé válik
a való tényt sine ira et stúdió megállapítani,
Tegyük fel, hogy ebben a beteg lélekben „v é rf e r t ő z ő “ - v á g y a k , homoszexuális hajlamok
találhatók. Tudom, a m. t. teológustársaim közül
sokaknak a lelkét kínosan érinti az ilyen fogal
mak hallása. Ehhez azonban a pszichoterápiának
semmi köze nem lehet. Itt csupán a tények
megismeréséről lehet szó. Am i van, az van.
Valamely tény letagadása az illető valóságot nem
teszi nem-létezővé. A z életrontó tényszerűség
továbbra is megmarad, sőt a titkolódzás homá
lyában még jobban nő, gyarapszik és terjeszke
dik. Itt nem segít más, mint a tisztánlátás, az
őszinteség és a világosság. Ezt követeli a fele
baráti szeretet is s ha gyógyító munkánk nem
angyalokon, hanem olyanokkal kapcsolatban
történik is, akiknek a belseje az erkölcsi közfelfo
gás szerint tele van szennyel, a segítségnyújtást eb
ben az esetbensemtagadhatjuk meg.Nem az egész
ségeseknek van szükségük orvosra, hanem
a betegeknek. A modern pszichoterápia — teológus nyelven szólva — a lélek bűnös hajlamai
val s azok kiirtásával foglalkozó tudomány s
hogy a bűn rut és visszataszító, azt utóvégre
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épen teológustársaim előtt nem kell bizonyít
gatnom. Legfeljebb arra kérhetem őket, hogy
amikor szives figyelmükkel megajándékoznak s
előadásom közben érzékenységüket sértő tények
ről hallanak, tegyenek úgy, mintha a dogmatika
egyik fontos szakaszának, a bűnről szóló
tannak elvont fejtegetések helyett
konkrét
tapasztalati adottságokkal, életromboló ereje
teljességében való szemléltetéséről lenne szó,
úgy, amint azt számunkra teljes mélységében
épen a modern pszichoterápiái kutatások tették
lehetővé.

I. A pszichoanalízis (Freud).
Mindezeknek szemelőttartásával ismerked
jünk meg a modern pszichoterápiának időrend
ben a legelső iskolájával, a szoros értelemben vett
p s z i c h o a n a l i t i k a i iskolával. Megalapítója
s a modern pszichoterápia atyja Freud Zsig'mond
bécsi orvos, majd ugyanott egyetemi tanár.
Anélkül, hogy történetéből többet megemlítenék,
megkísérlem a freudi pszichoanalízis mibenlétét
s annak főeredményeit szem elé állítani.
Mint említettem, a pszichoanalízis lélekgyógyitó, pszichoterápiái célokat követ. Első kér
désünk, milyen betegek azok, akiket meg akar
gyógyítani s még inkább: akiknél sikereket ér el.
Tudnunk kell, hogy az orvosi tudomány
a lelki betegségeket két főcsoportra osztja. Van
nak lelki bajok, melyeket bonctanilag kimutat
ható szervi elváltozások — sérülés, sebesülés,
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infekció — okoznak. Ezek'váz organikus lelki
bajok. Vannak azonban olyan lelki betegségek
is, melyekkel kapcsolatban az ember agy- és
idegrendszerében semilyen kóros elváltozást ki
mutatni nem lehet. A z elmekórtan azt mondja,
hogy ebben az esetben az idegrendszernek csu
pán a munkája, a funkciója nem jó s azért a lelki
bajok eme csoportját funkcionális lelki betegsé
geknek nevezi. A pszichoanalízisnek, valamint
az egész modern pszichoterápiának a figyelme
a lelki betegségeknek úgyszólván kizárólag ezen
utóbbi csoportjára irányul. Ide tartoznak főleg
az u. n. n e u r ó z i s o k (idegbetegségek, para'
pátiák). Anélkül, hogy e kínos, életromboló be
tegségcsoportot részletesen ismertetni akarnám,
inkább csak egy-két tünetét említem meg. Egyik
alcsoportjára, a hisztériára pl. jellemzők a test
egész felületén előforduló érzési és működési
zavarok. A beteg a karját nem képes mozgatni
vagy az egyik szemére nem lát, a test különböző
részein érzéketlen vagy tulérzékeny zónák, fol
tok, „stigmák" keletkeznek. Jellemző a neurózi
sokra továbbá az u. n. kényszerképzetek fellé
pése. Egy beteg pl. 8 éven át mindennap ki
ment a vasútállomásra s ott a kerítést jobb lábával
háromszor, a ballal pedig négyszer megérintette,
mert csak igy tudott megmenekülni a kínos gon
dolattól, hogy valami halálos szerencsétlenség éri.
A beteget valami arra kényszeríti,
hogy
az értelmi belátásával homlokegyenest ellenkező
dolgot vigyen véghez, s esetleg élet és közveszé
lyes cselekedetet kövessen el. Fontos tünetek
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az u. n. félelmek, fóbiák, a tériszony, tömegiszony.
A beteget alaptalan vagy legalább is csak kis
részben indokolt félelem gyötri. Még attól
ís fél, hogy félni fog. Fáradt, álmatlanságban
szenved, kedvetlen és étvágytalan, polgári és
hitvesi kötelességeinek nem tud eleget tenni.
Mindez s ehhez hasonló tünetek egész serege
a beteg életét teljesen tönkre teszi s nem egy
szer öngyilkosságba kergeti. Elgondolhatjuk,
hogy aki ezeken a betegeken segít, az igazán
jót cselekszik. E betegségeknek a meggyógyitására vállalkozott a pszichoanalízis. Kérdés, miként
lehetnek e szerencsétlenek ismét egészséges,
normális emberekké.
A legelső feladat a betegség tüneteit elő
idéző okok kiderítése. Régebben az okok kere
sése kizárólag a testi elváltozásokra vonatkozott,
a lélekkel azonban
senki sem törődött.
Nem vették figyelembe, amit a beteg mondott
és cselekedett. A pszichoanalízis első főérdeme,
hogy ügyelni kezdett a betegségek lelki, u. n. pszi
chés tüneteire s rájött arra, hogy a funkcionális
lelki zavaroknál épen ezek a pszichés okok játszák
a főszerepet. Mig megelőzőleg e betegségek
tüneteiben bizarr értelmetlenséget, „bolondság‘‘-ot
láttak s csupán a fizikai elváltozások után kutattak,
most kiderült, hogy azok a sokszor nevetséges
tünetek egyáltalán nem értelmetlenek. így most
a kutatók figyelme e betegek lelki tartalmára
irányult. Freud szükségesnek látta a beteg lélek
egész tartalmának az átkutatását. így alakult ki
az az eljárás, melyről az egész irány a nevét
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nyerte: pszichoanalízis, lélekelemzés. Ez tehát
nem egyéb, mint egy módszer a lelki tartalmak
nak s azok összefüggéseinek a feltárására. Ez
úgy történik, hogy az orvos páciensét kibeszél
ted. A betegnek el kell mondania mindent, ami
csak az eszébe jut. A gyónás bizonyos formájá
val állunk itt szemben. E gyónásnál sem etikai,
sem esztétikai, sem etikettszerü állásfoglalások
akadályt nem jelenthetnek. A betegnek ez az
önfeltárása, abreakciója sokszor már magában
véve is megnyugvást, enyhébb esetekben esetleg
gyógyulást hoz. A legfontosabb eredménye azon
ban abban van, hogy olyan pszichés okok tárul
nak fel, melyekről a beteg nem tudott, tudatának
tartalmát nem alkották, előtte t u d a t t a l a n o k
(unbewusst) voltak.
Hogy a léleknek tudattalan tartalmai csak
ugyan vannak s azok a neurózisok előidézésében
fontos szerepet játszanak, ez a pszichoanalízis
másik főfelfedezése. Ilyen tudattalan elemeknek
a lelkűnkben való meglétéről valamennyien
könnyen meggyőződhetünk. Mindenkivel meg
történt már, hogy beszélgetés közben egy külön
ben egészen jólismert név hirtelen nem jutott
az eszébe. Erőlködünk, a szó már a nyelvünkön
van, de mégsem tudunk rá visszaemlékezni.
Ingerülten hagyjuk abba a meddőnek bizonyuló
próbálkozást, egyszerre
egészen
váratlanul
eszünkbe jut az elfeledett név. Figyeljük meg
jól: volt idő, amikor a névnek birtokában voltunk,
most megint rendelkezünk vele, de vájjon hol
volt azalatt, mig sehogysem tudtunk visszaemlé12

kezni re á ! Bizonyos, hogy a lélekben volt, hiszen
minden külső segítség nélkül jutott ismét az
eszünkbe, csak mi nem tudtunk róla, lelkünk
tudatos része, az én számára volt nem-tudott,
azaz tudattalan.
Úgy hiszem ezen a réven sikerült megje
lölnöm a tudattalannak, a freudi pszichológia
egyik főfogalmának a lelki helyét. Természetes,
hogy a lelki hely alatt nem térbeli valóságra
gondolunk. Freud szerint minden neurotikus
megbetegedésnél ilyen tudattalan lelki tartalmak
játszák a főszerepet. Ám de hogyan és honnan
ismerjük meg a tudattalant? Ennek az utja-módja
épen az abreakció, ehhez azonban még hozzájárul
a szabad gondolattársítás, asszociáció alkalma
zása is.
A tudatos lelki tartalmak feltárása s az
azokhoz fűződő szabad asszociációk levezetnek
a tudattalan lelki tartalmakhoz. Ezen lelki tör
vényszerűséget ismét az elfeledett nevekkel
kapcsolatban szemléltethetjük a legkönnyebben.
Freud ugyan nem tagadja, hogy természetes
feledés is lehetséges, de aránytalanul kisebb
mértékben, mint azt általában gondolják. A
lelket érő benyomások legnagyobb része nem
vész el, hanem csak tudattalanná válik. Ha ez
igaz, nyilvánvaló, hogy az előbb emlitett módszer
segítségével az elfeledett neveket is fel kell
tudnunk idézni. S ez igy is van. Erről alkalomadtán mindenki személyesen meggyőződhetik.
Ha legközelebb egy név nem jut az eszünkbe,
ne idegeskedjünk, hanem figyelmünket könnyedén
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és nyugodtan irányítsuk feléje, befelé a lélekbe
s aztán abreagáljunk és asszociáljunk szabadon.
Mindazt, ami az eszünkbe jut, gondosan jegyezzük
fel s majd meglátjuk, hogy kellő türelem meg
léte esetén az
elfeledett név
is felbukkan.
Velem történt a következő eset. Kis, fővárosiak
ból álló társasággal sétáltam az erdőben. Isme
rőseim a növények nevei után érdeklődtek. Amit
tudtam, szívesen közöltem velük. Hirtelen az
eszembe jut, hogy épen úgy magyarázok e
pestieknek, mint ahogy Verne Gyula egyik
regényalakja, valami vidéki professzor valahol
egy távoli világrészen magyarázott. Hogy is
hívták az illetőt? Nem jut az eszembe. Sebaj,
kitűnő alkalom Freud módszerének a kipróbá
lására ! Könnyedén rágondolok a professzorra.
Rögtön az eszembe jut egy n é v :
P a pini.
Ez nem az, állapítom meg rögtön, mert ez az
ismert olasz iró neve. Mindjárt jön egy másik:
Pa g a n ini.
Ez se az, mert ez az olasz hegedűművész neve.
Kis pauza, majd megint egy n é v :
Sganar e 11.
Ez megint nem az, hanem Moliére egyik színpadi
alakja. Most mind a három nevet egymásután
elolvasom s felvillan a keresett n é v :
P a g a n n e 11 Jakab!
A z egész művelet alig tartott tovább egy-két perc
nél. Figyelemre méltó a nevek közötti formai öszefüggés. Mindegyik név hasonlít valamiben a kere
sett névhez, együtt pedig magukban foglalják azt.
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Ilyesféle kapcsolatban lehet minden tuda
tos elem valamely tudattalannal. Neurózis esetén
a tudatos tünet a tudattalan okkal. Ahogyan a
tengerbe vetett hálónak egy kis kiálló csücskét
megragadni elegendő ahhoz, hogy az egész hálót
annak tartalmával eg'yüt napvilágra vonjuk,
ugyanúgy: a mégoly kicsiny, értelmetlennek
látszó, abnormis tünet segítségével kihalászhat
juk a lélek tudattalan tartalmát.
A z idegbetegek tudatos és tudattalan lelki
tartalmainak s az azok közötti összefüggéseknek
a feltárása vezette Freudot annak a felismeré
sére, hogy minden neurózis a tudat és tudatta
lan konfliktusának a következménye. A neurózis
épen akkor következik be, ha a tudat és a
tudattalan között nincs meg a harmónia. De
vájjon mi okozza a diszharmóniát ? Felelet: a
beteg két fő életösztöne kerül egymással ellen
tétbe. A z egyik az ön-, a másik a fajfenntartás
ösztöne, melynek egyik eredője a pusztitási
ösztön — Destruktionstrieb. A z ember tudata
azonosítja magát az önfenntartási ösztönnel s
igyekszik összhangban élni a társadalommal.
Erre nézve az egyik főkövetelmény a lemondás,
a megtagadása minden vágynak, mely a szociális
együttélést zavarná. Ezeknek a követelmények
nek a betartása felett a léleknek u. n. énfelettes
része (Uber-Ich) őrködik a lelkiismeret révén. A
fajfenntartás a társadalom életének elengedhe
tetlen feltétele ugyan, annak szabadjára bocsátása
azonban sérti a szociális érdekeket és az erkölcsi
érzést. A tudat és az énfelettes ezért az ilyen
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ösztönmegnyilvánulásokat megsemmisíteni vagy
legalább is ártalmatlanná tenni igyekszik. Ezt
elsősorban struccpolitikával éri el, egyszerűen
nem vesz róluk tudomást, a tudattalanba fojtja
őket s az egyén életét úgy vezérli, mintha azok
nem is léteznének. A fajfenntartás ösztöne azonban
oly hatalom, amely mindenáron érvényesülni
törekszik. Ha az én ellenállása miatt ez nem
megy, álcázottan keres pótkielégülést. Elsősorban
a lélek ama birodalmában, hol minden lehetsé
ges: a fantázia utján, és pedid főleg akkor, amikor
az én ébersége, „cenzurá“ -ja erejéből vészit —
alvás közben. A z alvó előtt buja képek jelennek
meg, az elfojtott vágyak teljesülnek s így szexu
alitásának mindenekelőtt a lelki része, a
l i b i d ó , de esetleg az ismert mechanizmus
szerint férfinál a testi része is kielégülést talál.
Persze a dolog általában nem ilyen egyszerűen
megy végbe. A tudat cenzúrája még alvás közben
sem szünetel teljesen s éberségével lehetetlenné
teszi az álmok utján való nyílt pótkielégülést.
De a libidó sem hagyja magát, cselhez folyamodik
s álomszimbólumokkal, valamint e szimbólumok
összekeverésével, sűrítésével és eltolásával az
én előtt az álmot értelmetlenné teszi, a cenzúrát
kijátsza s igy a pótkielégülést a fontiek értelmé
ben mégis csak létre hozza.
Mindez azonban éber állapotban is bekövetkezhetik. Abnormis, az én számára telje
sen érthetetlen, bizarr tünetek lépnek fel, me
lyek a betegnek kimondhatatlan
sok kint
okoznak, melyeket azonban kénytelen elszen16

vedni, különben rettentő félelemérzet, bűntudat
gyötri. íme a neurózis eredete! Freud szerint
minden neurotikus tünet az álcázott nemi ki
elégülésnek egy módja. Hogy azután e tünetek
közül melyek lépnek fel, az két sajátszerü
lelki törvényszerűségtől, a r ö g z i t ő d é s t ő l
és a v i s s z a t é r é s t ő l — regresszió — függ.
Ezek mibenlétének a megértése végett azonban
tisztában kell lennünk azzal, amit a pszichoa
nalízis
a
szexualitás
normális fejlődésére
nézve megállapított.
A szexualitás, amig az ember érett kor
ba jut, f e j l ő d é s e n megy keresztül. A fej
lődés kiindulópontja a csecsemőkor. Szexu
alitása már a csecsemőnek is van, testileg
azonban még nem a kimondottan nemi szer
vekre koncentráltan, hanem az egész testfelület,
de különösen is egyes szervek, mint pl. a száj
vagy a végbél szolgálnak kéjszerzésre. A szo
pás pl. nemcsak a táplálkozásnak, hanem a
libidókielégülésnek is a módja — gyönyörrel
jár. A gyermek akkor is szopik, amikor nyil
vánvalóan nem táplálkozik, az ujját szopja.
Ilyenkor az egyén szexualitásának a tárgya még
önmaga. A szexualitás azonban csakhamar uj
tárgyakat talál a szülőkben és pedig a fiúgyermek
az anyjában — Oedipus-komplex, — a leány az
atyjában — fordított Oedipus-komplex — majd
az ellenkező nemű testvérekben, rokonokban,
ismerősökben. A normális fejlődés során, a neve
lés kényszerítő hatalma alatt a libidó a rokonok
tól is mindjobban elszakad. Közben a szexualitás
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testileg csaknem kizárólag a nemi szervekre kon
centrálódik s a pubertás lezajlása után az ember
testileg és lelkileg egyaránt éretté lesz a megfelelő
élettárssal való normális szerelmi életre.
A fejlődésnek ezt az útját Freud szerint
minden normális ember körülbelül ugyanebben
a sorrendben megteszi illetve megtette. Ez a
fejlődés azonban
nem mindig megy ilyen
simán végbe. Akadályok gördülnek eléje s
ezek leküzdésétől függ az egyén normális
lelki és testi életének a kialakulása. Lehet
séges, hogy a libidófejlődés
valamely cse
csemőkori — infantilis — ponton megakad, pl. a
végbél utján való kéj szerzésnél. Ha mármost a
nevelésnek a gyermek felett nem volt meg a kellő
hatása s énje igenli az igy elferdült kielégülésmó
dot, a pubertás lezajlása után perverzitás, ez eset
ben homoszexualitás fejlődik ki. Ez a rögzitődés
esete. De lehetséges az is, hogy a rendesen
kifejlődött
szexualitás
érvényesülését külső
okok gátolják. A libidó ereje ilyenkor eltor
laszolt folyam módjára megduzzad s minthogy
a rendes mederben nem folyhat tovább, irányt
változtat s visszatér — regrediál — a fejlődés
során már elhagyott kéjszerzési m ódokhoz s
pótkielégülést talál ismét valamilyen perver
zitásban. A rögzitődés és a regresszió teszik
érthetővé a perverzitások keletkezését.
Ha az ember perverz hajlamainak enged s
szabad érvényesülést biztosit, az idegeivel nem
is lesz semmi baja. Ám de az én ennek álta
lában útját állja. A feltörő perverz vágyakat a
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már ismert módon e l f o j t j a a tudattalanba.
Onnan azonban álcázott formában, többnyire
gyermekkori emlékképekkel kapcsolatban, me
lyek valamilyen, legtöbbször a szülők szexu
ális életéből meglesett s a lélek számára izgal
mat okozott jelenetre vonatkoznak s a gyönge
lélekre úgy hatottak, mint valamilyen agysérü
lés (trauma), ismét előtörnek s létrehozzák a
neurózisnak valamely faját. Freud a lelki beteg
ségek természete alapján eleinte azt is megálla
píthatónak vélte, mely betegségnek milyen el
fojtott, perverz hajlam az okozója.
És most, miután a lelki betegségek freudi
értelmezéséve1 legalább nagyjából tisztába jöt
tünk, ismerkedjünk meg a pszichoanalízis g y ó g y i t ás m ó d j á v a l . A kúra igen hosszadalmas.
Olykor évekig eltart, heti 5-6 órai analízissel,
bár újabban u. n. rövidített eljárással is pró
bálkoznak. A z analízis mindig négyszemközt
történik. Főcél, hogy a beteg tudattalan lelki
tartalmait hiánytalanul tudatosítsa, megismerje a
lelki erőket, melyeket elfojtott s kitalálja a
tünetek értelmét. Ez igen nehezen megy. A
beteg szinte vak a tudattalanjával szemben.
Énje továbbra is erős cenzúrát fejt ki s a beteg
még az eszébe jutott tudattalan elemeket is
letagadja ; ellenáll — mondja Freud. Tudata,
mely egykor elfojtotta, most nem szívesen
szabadítja fel a libidót. Viszont a gyógyulás
csak akkor következhetík be, ha a libidó az
elfojtás hatalma alól felszabadul, rendeltetésé
nek megfelelően érvényesül s nem rögződik
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irreális emlékképekhez, a beteg gyermekkorá
ból származó lelki traumákhoz.
A libidó felszabadulását a betegnek az
analízis során történő önmegismerésén kívül
még az a sajátszerü jelenség is előmozdítja,
amit a pszichoanalízis áttételnek
— Ubertragung — nevez. A kúra folyamán a beteg az
orvossal szoros személyes viszonyba kerül. A
páciens szereti vagy gyűlöli az orvost éspedig
minden esetben a természetesnél jobban. E
viszony lelki finanszírozása a megkötött illetve a
már felszabaduló libidó kasszájából történik.
Ha a beteg már itt tart, gyógyulása csaknem
bizonyosnak mondható. Mert a főbaj, a libidó
megkötöttsége megszűnt s reális tárgyra, az
orvos személyére irányul. Maga a viszony min
dig hiven tükrözteti azt az akadályt, melyen
egykor a libidófejlődés megrekedt. Amint a
beteg az áttétel természetével is tisztába jön,
pl. hogy atyja
iránti vérfertőző-incesztuózusvágyát vetítette ki reá, az eredeti, bajokozó
konfliktus teljes erővel kiujul azzal a különb
séggel, hogy most az a beteg előtt teljesen
tudatos lesz. A beteg mostmár ismeri azokat
az erőket, melyek a lelkében vannak s további
teendője nem áll másból, minthogy az adott
helyzettel kibéküljön s tudata és tudattalan
hajlamai között a harmóniát helyreállítsa. A
gyógyulásnak ezt a részét két dolog teszi lehe
tővé. A z egyik az, hogy az analízis során
szerzett önmegismerés révén az én hatalmi
helyzete az egyénben megszilárdul, a másik
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pedig, hogy az én megismerkedvén lelke rea
litásaival, velük számol, kiengesztelődik s meg
adja a libidónak a szükséges érvényesülési
teret elsősorban a természetes nemi élethez
való visszatérés utján, másfelől pedig az u. n.
szublimáció — átszellemités — révén, ami a
libidóerőknek munkává való transzformálását
jelenti. Lassan az orvosra vonatkozó áttétel is
teljesen megszűnik, minden elfojtás eltűnt, a
páciens tudatosan, szabadon rendelkezik libi
dójával. Ugyanekkorára a neurotikus tünetek
nek már nyomuk sincs. A tudattalan hatalma
ugyanis csak addig tart, mig annak tartalmai az én
tudatára nem jutottak. Helyreállván a harmó
nia az én és az ösztönélet közt, a beteg meg
gyógyult. A z orvos megtette a magáét s a pá
ciensnek mostmár csak arra kell ügyelnie, hogy
egészséges életmód folytatása által az újabb
elfojtásokat és regressziókat gondosan elkerülje,

II. Az individuálpszichológia (Adler).
Freud megállapításainak a tudományos
szakkörökben való elismerése nagy ellenállásra
talált azoknak u. n. panszexualizmusa miatt,
amennyiben-mint láttuk-Freud a legfőbb lelki,
sőt élettényezővé a libidót tette. Ezt az ellen
állást még fokozta, hogy az idegbetegeken szer
zett tapasztalatait az egészséges ember lélek
tanára is átvitte s az egészséges lélek, sőt az
egész kultúrtörténet jelenségeire nézve is, mint
amilyenek a vallás és a művészet, messzemenő,
21
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de nyilván elhamarkodott következtetéseket
vont le. A z említett kulturtényezők sem egye
bek, mint a szexuális szublimáció bizonyos
fajai, tehát az elnyomott nemi ösztönnek álcá
zott érvényesülési módjai, végeredményben
pedig illúziók.* A nagy kutatónak e sajnálatos
egyoldalúságát azonban épen közvetlen tanít
ványai közül többen korrigálták, amennyiben a
lélekben a libidón kívül még más, annál hatal
masabb erőket is felfedeztek. Freud e tanít
ványai között talán a legnagyobb, minden
esetre
a
legnépszerűbb
Adler
Alfréd
ugyancsak bécsi orvos, az u. n. i n d i v i d u álpszichológia
megalapítója. Akárcsak
mestere körül, körülötte is népes iskola alakult
ki, melynek egyes tagjai ma már mesterüket is
erősen túlhaladták. így különösen Künkéi
Fritz
berlini idegorvos. A z indivíduálpszichológia mibenlétét a továbbiak folyamán főként
az ő müvei alapján fogjuk közelebbről megismerni.
A z individuálpszichoíógia célja ugyancsak a beteg
lélek, ezzel együtt pedigabeteg életmeggyógyitása.
Bizonyos mértékben tehát már — mint részben
*Ami Freud és társai vallásellenes állításait illeti, erre
nézve végeredményben minden azon fordul meg, van-e Isten
vagy nincs. Ha nincs, akkor egészen természetes, hogy min
den vallás illúzió. Ennek bizonyítására lélektanra sincsen
szükség, elegendő hozzá a józan ész is. De ha van — amit
eddig alapjában véve soha senkinek nem sikerült megcáfolnia
— akkor viszont a mégoly gyarló vallásos hit is több és
nagyobb dolgot cselekszik, mint a világ minden tudománya,
mert szabad szemmel keresztüllát azon a fátyolon, amelyen
a tudomány mai távcsövei és mikroszkópjai nem hatolnak át.
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a pszichoanalízist is — pedagógiai szempontok
vezetik. Nemcsak a szoros értelemben vett
idegbetegeket
kezeli, hanem a társadalmi
vétségek elkövetőit, azután az u. n. nevel he
teden gyermekeket is megjavítani törekszik.
Maga az individuálpszichológía elnevezés
onnan ered, hogy Adler szerint nem elég az
emberi léleknek csupán egyetlen lelki elemét,
funkcióját, mint pl. a libidót vizsgálni. Mindig
szemelőtt kell tartani az egész egyént, mint
organikus s a világrajövetele óta egy bizonyos
irányban fejlődő osztatlan egységet: indivi
duumot, mely különben ismét egy nagyobb
egységbe, az emberi társadalomba illeszkedik
bele. A z elnevezés bizonyos tekintetben hely
telen. Ellentéte nem a szociálpszichológia, hi
szen Adler az embert mindig épen a szocietáshoz való viszonya szempontjából vizsgálja,
hanem a parciális vagy elementáris lélektan.
A z egyéni életnek ezt az egységét a célja
adja meg. Minden élet egy bizonyos cél elé
résére tör, mely cél azonban tudattalan is
lehet. A z egyéni élet minden megnyilvánulását
ennek a célnak az alapján kell megértenünk.
„Ha ismerjük az ember célját, ismerjük az
embert is“ — mondja Künkéi. Ha az ember
beteg vagy szerencsétlen, sose a baj okát
kutassuk, hanem hogy mi a célja az illetőnek
ezzel a betegséggel. Még az se fontos, milyen
csoportba tartozik az idegbetegség. A neuro
tikus tünet úgysem más, mint az ideges jellem
mesterfogása, mellyel célját el akarja érni.

Annál fontosabb hát ennek a célnak a meg
ismerése. Freud és Adler között épen az a
legszembetűnőbb különbség, hogy Freud az
okot, Adler a célt kutatja (kauzális — finális
szemlélet).
De vájjon mi az egyén célja?
Egészséges embernél az élet célja az individuálpszichológia szerint nem lehet más, mint hogy
az egyén a szociális kötelességek szolgálatjellegű
hű teljesítése által a társadalomnak hasznos s abban
magát j ólérző tagja legyen. A lélek csak akkor
egészséges, ha az egyén társadalomhoz való
viszonya normális. A z idegbeteg embernek azon
ban épen ezen a téren vannak fogyatkozásai.
Célja nem a társadalomnak szolgálni, hanem
fölötte uralkodni, belőle minél jobban kiemel
kedni. A beteg lélek fő hajtóereje Nietzschével
szólva a betegesen fokozott W ille zűr Macht
— hatalomra való törekvés. — S mert ez a
célja, célját azonban elérni nem tudja, sőt attól
mindjobban eltávolodik, azért lesz beteggé.
De ugyan miért akar valaki a társadalom
fölé emelkedni, naggyá lenni, hatalomra szert
tenni ? F elelet: mert magát alullevőnek, kicsiny
nek és gyengének érzi. így jutottunk el az individuálpszichológia főfogalmához, a kisebbrendűségi
érzethez — Minderwertigkeitsgefühl. — A követ
kező kérdésünk: honnan ered a páciens kisebb
rendűségi érzése. Többféle forrásból. A z első vala
mely testi rendellenesség vagy hiány — Organminderwertig'keit. Biológiai törvény, hogy a szervezet
minden fogyatkozást, mint egységes egész igyek24

szik kiküszöbölni és kompenzálni. Ha valakinek
az egyik szeme hiányzik, a megmaradó ép szem
gyakran erősebb a normálisnál.
A szervi hiba azonban a lélekre is hat és
pedig ugyanezen törvényszerűség szerint. Beáll
a hiba fájdalmas tudata, a kisebbrendűségi érzet.
A beteg szerv állandó figyelem tárgya lesz s a
lélek igyekszik a hibát az irányába eső erősebb
funkciókkal kiegyenlíteni. A rossz zenei hallású
ember rajong a zenéért, a dadogó az ékesszó
lásért s nem lehetetlen, hogy a hiba csakugyan
kompenzálódik: a botfüiü Beethovenné, a dadogó
Demosthenésszé lesz. Mindnyájan láttunk már
sántákat, kik mindenütt elől járnak, elhízott em
bereket, akik fürgén mozognak s az sem isme
retlen előttünk, hogy a kistermetű ember az
orrát magasan hordja.
A szervi fogyatkozásokhoz hasonlóan hat
hat a lélekre sok más, inkább lelki természetű
ok is. Pl. a rossz nevelés, ahol is a pálmát a
tekintély alapján való nevelésnek kell nyújta
nunk, melynek során a gyermek megszokja a
felnőttektől való függést s amikor felnő, akkor
is kicsinynek, gyengének érzi magát, gyáva és
önállótlan lesz. Mint kompenzáció fellép nála
a vágy, hogy nevelői fölé kerekedjék s boszszút álljon rajtuk. A tekintélyi nevelés és po
litika termeli ki az anarchistákat s a minden
áron forradalmárokat is, amire napjainkban
kitűnő példa Spanyolország, a jezsuitizmus és
az anarchisták hazája. Ugyanúgy Oroszország.
A gyermekek neveletlenségének, rosszalkodásá25

nak is többnyire az az oka, hogy a szülők ter
mészetes élniakarásukat elnyomják sm ost csinyjeikkel akarják önállóságukat és egyéniségüket
érvényre juttatni.
Kisebbrendűségi érzés forrásává lehet még
a gyermek alacsony társadalmi osztályból való
származása, továbbá a családban elfoglalt hely
zete. Egy leány több fiú közt és fordítva, külö
nösen pedig az egyke, ki mindig felnőttek közt
van, nyomasztóan érzi a különbséget s kisebb
rendűségi érzés fejlődik ki benne. A leány fiú
lenne inkább: „férfiasán tiltakozik" női köteles
ségeinek teljesítése ellen s azok elől sokszor
betegségbe menekül. Kisebbrendűségi érzés támad
a proletárgyermekben is jómódú játszótársak
körében. Minderre különösen hajlamos a gyer
mek, aki természetszerűen akar olyan lenni,
mint a felnőttek. Tulajdonképen minden gyermek
fejlődésével együttjár a kisebbrendűségi érzés.
Megnövekedvén azonban, a normális gyermek
kisebbrendűségi érzete magától megszűnik s
életbátorságra tesz szert.
Mindebben van valami bölcs célszerűség.
Baj csak akkor van, ha a felnövekedett egyén
kisebbrendűségi érzését s ezzel arányos hatalmi
törekvését nem tudja leküzdeni. így nem lesz
képes beilleszkedni a társadalomba félénksége
ül. gőgje miatt. A kettő mindig együttjár s mindig
arányos egymással. Nagy hatalmi törekvésnek
nagy kisebbrendűségi érzet felel meg és fordítva.
Ha a kettő közt a különbség túl nagy, lelki
feszültség áll be, mely neurózisra vezet.
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Valamely lelki megbetegedésnek vagy elté
velyedésnek az okát az indíviduál pszichológia
mindig az ilyen kisebbrendűségi érzésben s a neki
megfelelő hatalmi törekvésben látja. Tudnunk kell
még azt is, hogy minél nagyobb valakiben a kisebb
rendűségi érzés, emiatt nem lévén képes a tár
sadalomhoz reálisan alkalmazkodni, annál inkább
hiányzik belőle a szociális érzék.

E lelki összefüggéseket szépen illusztrálja
a mellékelt ábra. Persze a lélekben térbeli dol
gok nincsenek, hanem mint a hőmérőn a hőséget,
ugyanúgy jelképiesen mérjük a függőleges egye
nesen a lélek hatalmi törekvését és a kisebb27

rendüségi érzést. A vízszintes fölötti függőlegesen
tüntetjük fel a hatalmi törekvést, a vízszintes
alattin a kisebbrendűségi érzést. A kettő egyenes
arányban áll egymással. 20 egység hatalmi
törekvésnek 20 egység kisebbrendűségi érzés,
50-nek 50 felel meg és megfordítva. A vízszin
tesen az egyénnek a társadalomhoz való viszonyát
tüntetjük fel. Minél nagyobb a hatalmi törekvés
ill. a kisebbrendűségi érzés, annál kisebb a
szociális érzék. 20 egység kisebbrendűségi érzet
nek még 50 egység szociális érzék felel meg,
d e 50-nek már csak 20. Minél nagyobbak vala
kiben e különbségek, annál ingerlékenyebb,
„érzékenyebb" : idegesebb. Am ikor a hatalmi
törekvés már végtelen naggyá lesz („én vagyok
az isten"), a kisebbrendűségi érzés szintén vég
telen naggyá válik („mikroszkópi kicsinységű
bacillus vagyok"), a vízszintes 0-vá zsugorodik
össze, az egyén minden reális kapcsolata a kül
világgal megszakad — megőrül. A hol ellenben
a függőleges lesz 0-vá, ott viszont a társadalom
hoz való viszony válik tökéletessé — végtelen
szeretet tölti el az egyént a közösség iránt.
Megszűnik minden önzés, szeretet és harmónia
sugárzik a lélekből mindenki felé. Ilyen volt
Künkéi szerint Jézusnak a lelke.
Kis ábránk segítségével egyetlen adat is
merete esetén bárkinek a lelki képét megraj
zolhatjuk magunknak. Tudjuk pl. valakiről, hogy
az illető félénk, alázatos, túlzottan udvarias,
„talpnyaló1‘ — mint mondani szokás — , egy
szóval nagy a kisebbrendűségi érzése. Állítsuk
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csak fel róla a teljes diagnózist! Ha kifelé nagy
a kisebbrendűségi érzése, belül a tudattalanjában
vagy már azon innen is, erős hatalmi törekvést
kell találnunk. És valóban, minél közelebb
jutunk igazi énjéhez, feltevésünk annál inkább
beigazolódik. A teljesen idegen, tőle nem függő
emberekhez rendkívül nyájas, a hozzá közelebb
álló rokonokat azonban lenézi, családja és második
énje, a felesége felett már zsarnokoskodik, énje
legbelsejében pedig magát tekinti a világ közepé
nek, a fejlődés csúcspontjának, akinél okosabb,
ügyesebb és bátrabb ember nincs. De itt van
egy másik ember. Megismerkedésünk első pil
lanatai arról győznek meg bennünket, hogy ez
egy akarnok, gőgös, zsarnok-természetű ember,
ki mindenáron érvényesülni akar s az első
helyet mindenütt magának követeli. Ábránk
szerint ebben az emberben erős kisebbrendűségi
érzés lappang. Megvizsgáljuk életét s valóban
kiderül, hogy már a családja körén belül sem
az övé a hegemónia, a világ előtt szájhős odahaza
papucshős, Háry János a leggyávább ember s
az ellenség elől ő fut legelői.
Természetesen a helyzet, különösen ideg
betegeknél, nem mindig ilyen egyszerű, hanem
olykor nagyon is komplikált. A lényeg azonban
mindig ugyanez, a legtöbbször azonban kerülővel,
látszatcélokkal dolgoznak a betegek, igyekeznek
önmaguk előtt is leplezni való lényüket s igazi
céljukat. Céljukhoz azonban minden körülmé
nyek között ragaszkodnak s a legkülönbözőbb
fogásokhoz, egyenesen trükkökhöz — arrange29

ment — folyamodnak, hogy főcéljukat s egész
életmódjukat ,is ne legyenek kénytelenek meg
változtatni. Ámítják önmagukat s a világot
egyaránt, egész életük egy nagy hazugság. Ez
épen a főbajuk.
Példa a helytelen életcél fenntartására. Egy
leány, ki sok fiú között nevelkedett fel, tudat
talanul magát a férfiaknál alacsonyabbrendűnek
érzi, fél tőlük s főcélja, hogy ne menjen férjhez.
Tudatos kompenzációs érzése: a nő különb,
mint a férfi, aki brutális és kéjvágyó. Hogy ne
legyen kénytelen férjhez menni, életét úgy irá
nyítja, hogy a férfit csak rossz oldaláról ismer
hesse meg. Ha megismerkedik egy férfival, a
lehető legkihívóbban viselkedik. Á z igy felbá
torított férfi közeledésére azonban felháboro
dottan jelenti k i : ime, mindig mondottam, hogy
a férfiak romlottak és jellemtelenek. Ilyen s ha
sonló módon gyűjtött tapasztalatok felhalmozá
sával formál aztán jogot magának arra, hogy
mint vénkisasszony egyedül és büszkén, de bol
dogtalanul éljen a világon. Inkább meghalna,
mintsem belátná, hogy boldogtalanságának az
oka ő maga. Mindjobban elidegenedik a férfi
aktól s előáll a Künkéi által szellemesen
„Teufelskreis“ -nak, magyarra találóan „boszorkánykör"-nek fordított (Kulcsár I.) ill. nevezett
jelenség: „Mivel fél a férfiaktól, bizonyítékokat
keres arra, hogy a férfiak rosszak s mivel ezt
önmaga előtt bebizonyítóttnak látja, még job
ban fél a férfiaktól".
A z ilyen boszorkánykörből kijutni rend30

kivűl nehéz. A z ember mindjobban belebonyo
lódik. Világ és embergyülölővé válik. Mert fél
a társadalomtól, nincsenek vele szemben sike
rei s mert nincsenek sikerei, még jobban
növekszik a félelme. Idegbeteg lesz. De ez a
megbetegedés is mindig titkos célja szolgálatá
ban áll. A betegség számára nem egyéb,
mint hatalmi eszköz, melynek segítségével
mások, elsősorban legközelebbi hozzátartozói,
felett uralkodni akar.
További kérdésünk itt megint úgy hang
zik, hogy vájjon miképen tud az indivíduálpszichológia ezeken a betegeken segíteni. Főcél a
beteg vagy a társadalommal meghasonlott ember
félénkségének a megszüntetése, e tragikus boszor
kánykörből való kivezetése, a társadalommal való
kibékitése, elsősorban pedig önbizalmának a meg
szilárdítása. Amint a helyes viszony a társa
dalommal helyreáll, már a neurotikus tünetek
is megszűntek.
E célt elérni azonban nem könnyű. A
lelkileg beteg ember nem gyógyulhat meg
akármikor. Ennek megvan a természetes idő
pontja, melyet sem az orvos, sem a pedagó
gus mesterségesen elő nem idézhet. Teljes
irányváltoztatásra,
megtérésre van szükség.
Ehhez szükséges a beteg akarata is, ki viszont
az életirány megváltoztatásától, ameddig csak
lehet, húzódozik. Nem szívesen látja be senki
sem, hogy egész eddigi életét elhibázta. Azért
szenvedései terhét hordozza mindaddig, amig
csak testi és lelki ereje van hozzá. Csak mi31

kor már élete teljesen összeomlott, létét a
boszorkánykor teljes megfojtással fenyegeti s a
beteg valami életkatasztrófa során teljesen
összeroppan, akkor áll be a megváltozás, a
válság, a krízis ideje. A végső kétségbeesés, a
csőd és az életkudarc ideje, mely csak kettőre
vezethet. Vagy véget vet a beteg egész földi
exisztenciájának — öngyilkos, börtönlakó lesz
vagy megőrül, — vagy pedig uj életet kezd. Ez
utóbbira azonban önerejéből többnyire képte
len. Segítségre van szüksége. S épen ezen a
ponton kapcsolódik be az índívidiálpszichológus
munkája a beteg életébe. A z orvos és a pedagógus
feladata a beteg lelket a krízisen átsegíteni, élet
kedvet s önbizalmat önteni bele s az emberi
társadalommal való tárgyilagos kapcsolatot lét
rehozni. Olykor ez lehetetlen, mivel az orvos
nak csak bábaszerep jut. Vegyük azonban a
jobbik esetet, a tényleges életjavulás esetét. Mi
történik ilyenkor?
Külsőleg az individuálpszichológiai beteg
kezelés hasonlít a pszichoanalíziséhez. Alapjában
véve ez is analízis, csak sokkal fesztelenebb. Óva
kodni kell attól, hogy a beteg az orvosban valami
felsőbb lényt lásson, mert igy kisebbrendűségi ér
zése még fokozódik. A z orvos emberszeretettől eh
telten igyekszik a beteggel barátian bizalmas vi
szonyba jutni. Nem az idegbaj tüneteire, még ke
vésbé azok szexuális jellegére ügyel, mint Freud,
hiszen ez utóbbiak is csak szimptómák, melyek
a közös gyökérből, az élethez való bátortalan
ságból fakadnak, hanem a beteg személyiségének
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az egészére. A jelleme beteg a páciensnek s ez
a beteg karakter termeli ki a saját céljai szol
gálatában a legkülönbözőbb tüneteket. A beteg
jellemét kell hát meggyógyitani.
Kezelés közben szóba kerül a betegnek
hivatásához, a másik nemhez és általában fele
barátaihoz való viszonya. A z ideges tüneteket
mindig a célosság — finalitás — szempontjából
nézzük: mi a célja vele a beteg személyiségnek.
Ezt a célt úgy ismerhetjük fel a legkönnyebben,
ha megkérdezzük a betegtől, mit tenne, ha egész
séges lenne. „Levizsgáznám" — hangzik a felelet.
A beteget tehát a vizsgától való félelem kergette
a neurózisba. A másik azt feleli: „Megházasod
nám" — ez v iszont a házasság elől menekült a
betegségbe.
Ha igy tisztában vagyunk a beteg lelkének
titkával s azt beláttattuk a pácienssel is, követ
kező lépésünk kimutatni előtte félelme indoko
latlanságát. Eszokokkal természetesen nem sokra
megyünk. Egyedül a beteg személyes tapasztalatai,
élményei vezetnek sikerre. A betegnek meg
kell tanulnia mindenekelőtt a kockázat bátorsá
gát. Le kell számolnia előre azzal, hogy vállal
kozása esetleg nem sikerül. Általában ki kell
v ernie a fejéből azt a rögeszmét, hogy neki mindent
csak tökéletesen szabad végeznie. Meg kell
tanulnia, hogy a gyávaság v eszedelmesebb, mint
a legnagyobb vakmerőség (Künkéi). Ha a páciens
már mer, pl. vizsgázik, két eset lehetséges.
Vállalkozása, mint minden emberi vállalkozás
vagy sikerül vagy nem. Ha sikerül, életbátorsága
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eo ipso megerősödik. Ha nem, az orvos feladata
rásegíteni a beteget arra, hogy negatív tapaszta
latát pozitív élménnyé tegye. Le kell vonni a
sikertelenség tanulságait s ismét merni s végül
is a tanulságok alapján sikert aratni. Hogy ez
miként megy végbe, azt Künkéi következő pél
dája kitünően szemlélteti. A gyermek gyufával
játszik. A gyufa meggyúlad s a gyermek megégeti
a kezét. Ez negatív tapasztalat. Ha a gyermek
ezen nem jut túl, soha nem mer gyufához
nyúlni, sőt félni fog a tüztől. Ez a jelenség, mint
ideges tünet tűziszonnyá fokozódhatik. Ez a
negatív tapasztalat azonban pozitív élménnyé is
válhatik. A gyermek ugyan megégette kezét, de
ha elég bátor, magától is, ha nem, mások veze
tése mellett megtanulja, hogy kell a gyufával
helyesen bánni s igy a gyufával kapcsolatban
pozitív élményre tesz szert. A veszélyt ugyan
szem előtt tartja, de nem fél tőle, hanem legyőzi
azt. így életbátorsága növekszik, holott az egész
lelki folyamat negatív élményből indult ki.
Életbátorságra szert tenni csakis az ilyen
negatívból pozitív élményszerzés utján, akadályok
leküzdése során lehetséges. A z életakadályoknak
s az azokkal kapcsolatos élményeknek tehát
nagy pedagógiai jelentőségük van. Ha ilyenek
nem szerepelnek a gyermek életében — esetleg
a szülői elkényeztető szeretet következtében —
mikor a családi körből kilép, az első kudarc elveszi
az élethez való kedvét, félénkké, neurotikussá
teszi. Ez az oka annak, hogy az idegbetegek
többsége a jobb szociális helyzetben lévők illetve
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felnövekedettek, az elkényeztetett gyermekek
sorából kerül ki
A legfontosabb tehát, hogy a páciens éle
tének sok-sok helyzetében negatív tapasztalások
ból pozitív élményeket szerezzen. így megerő
södik a léthez való bátorsága s tárgyilagos lesz
a világhoz való viszonya. Közben neurózisának
minden tünete, anélkül, hogy azokkal akár az
orvos, akár a páciens sokat törődnék, megszűnik
s a páciens egészséges életet folytat orvosi segít
ség nélkül is. Ez annál könnyebben bekövetkezik,
mivel az individuálpszichológiai betegkezelést egy
individuálpszichológiai oktatás fejezi be, mely le
hetővé teszi a betegnek, hogy ettől fogva maga
vegye életét a kezébe s individuálpszichológiai
szempontoktól vezéreltetve bölcsen és jókedvvel
éljen s kikerüljön minden káros konfliktust a
közösséggel, igyekezzék annak szolgálatában
hasznosan tevékenykedni, az irreális ambíciókkal
felhagyni, nehogy" ismét a boszorkánykor hur
kaiba bonyolódjék.

III. Az analitikus pszichológia (Jung),
Ennyiben foglaltuk össze az individuálpszichológia lény egét. Ha az elmondottakat jól megér
tettük, a sok értékes meglátás és emelkedett felfo
gás mellett ismét észrevehettük, hogy itt valahogyan
az életnek megint túlságosan egyoldalú szemléle
tével ál lünk szemben. Freudnál mindent a szekszuális libidó, Adlernél a W ille zűr Macht-Minderwertigkeitsgefühl komplexe magyaráz meg.
Minthogy azonban ezen elméletek s azok gya35

korlati alkalmazása révén mindketten meglepő
sikerekkel dicsekedhetnek — s bizonyára egyéb
okok miatt is — egyik sem enged a maga me
rev álláspontjából, sőt egymás tanait kölcsönö
sen tévelygésként bélyegzik meg. A két irány
feje közt heves polémiák dúltak, melyek során
többek között egymást kölcsönösen meganali
zálták s hibáikat — persze ismét a saját egy
oldalú nézőpontjuk szerint — kölcsönösen ki
pellengérezték. Freud különösen azt nem tudja
Adlernak megbocsátani, hogv a libidó hatalmát
lebecsüli. A kettő között a tertium gaudens
szerepét egy újabb pszichoanalitikai irány, az u.
n. a n a l i t i k u s p s z i c h o l ó g i a képviseli.
Megalapítója Freud egyik legrégibb tanítványa,
J u n g K á r o l y G u s z t á v , zürichi idegorvos.
Iskoláját zürichi iskolának is nevezik.
Egyideig úgy látszott, hogy az ő iránya
számlálja a legkisebb tanitványi sereget, újabban
azonban azon a réven, hogy a modern orvosi karakterológia legkiválóbb képviselője, K r e tz s c Il
in e r E r n ő ,
más
eszközökkel
és
más
szempontoktól vezéreltetve ugyanazon eredmé
nyekre jutott, mint sokkal előbb Jung, a zürichi
iskola ismét az érdeklődés középpontjába került.
Jung népszerűvé válását többek között
műveinek a másik két pszichoanalitíkusénál kevésbbé egyszerű, kevésbbé világos rendszere
— tehát az egyoldalúság hiánya — akadályozta
sokáig. Freud még Adlert is jobbnak tartja,
mint Jungot, akinek a felfogása szerinte zava
ros, „teológiai szempontoktól inficiált", ugy36

hogy nehéz vele szemben állást foglalni. Tanul
mányainak kezdetén Jung egyideig valóban
teológiát hallgatott s csak azután lett orvossá.
Hatalmas főműve — Psychologische Typen —
mint valamenyi könyve, tele van szelíemtudományi vonatkozásokkal.
Hogy tisztán disztíngválhassunk ezen kü
lönböző irányzatok közt, fontos megtudnunk,
mit tart Jung az előző két iskoláról. Mindenek
előtt megállapítja, hogy Freudnak is, Adlernak
is igaza van, a nemiségnek és a hatalomra tö
rekvésnek a lelki életben mindenképen nagy a
jelentősége, de mind Freud, mind Adler az em
beri léleknek csak az egyik tipikus oldalát látja.
Rendszerükben nem egyetemesérvényű lélek
tant adnak, hanem egv-egy embertípus és pedig
a saját típusuk lélektanát. Freud is és A dler is
csak azt veszi figyelembe a beteg lélekben, ami
a saját egyéni lelki típusuknak megfelel. A z
ember u.i. csak annak a meglátására képes, ami
benne is megvan. Ezért van az, hogy ember
társa szemében elsősorban a szálkát veszi észre.
A lélek világa sokkal gazdagabb, semhogy
azt egy-két szemponttal ki lehetne meríteni.
Sokféle ember és sokféle lélek van. Ezt a sok
féleséget elődjei redukció utján közös nevezőre
hozták. így azonban a valóságnak meg nem
felelő képet rajzoltak róla. Jung általában véve
sokkal szerényebb, mint elődei. Sok mindenre
nézve bevallja a tudatlanságát. Nemcsak a be
tegeket, hanem az egészséges lelkű embereket
is figyelembe veszi. így természetesen még ne37

hezebb a lélek világában eligazodnia. Nem is
igen lehet másról szerinte szó, mint általános
tájékozódásról. Minden lélek eredeti, uj titkok
kal van tele. A z általános tájékozódást Jung
típusok felállításával igyekszik lehetővé tenni.
Mint ahogy a világtájak számát is egészen tet
szőlegesen, de mégis egészen jól négyben álla
pította meg az ember, úgy ő is mindenekelőtt
négy lelki típust különböztet meg és pedig a
lélek négy főfunkciója szerint. E zek : a gondol
kodás, az érzés, az érzékelés és az intuíció,
Minden embernek mindegyikre van hajlama,
azonban az életkörülmények és az átöröklés
szerint vagy az egyik, vagy a másik fő lelki
funkció fejlődik ki erősebben, mégpedig min
dig a vele ellentétes főfunkció rovására. Aki
pl. a gondolkodása által vezérelteti magát élet
folytatásában, annak az érző, „szubjektív érté
kelő" képessége marad fejletlen. A ki a közvet
len, tapasztalati érzékelés szerint Ítéli meg az
életet, annak nincs érzéke a jövendő lehetősé
gek intuitív megsejtésére és fordítva.
Ezekhez a tipikus különbségekhez azon
ban hozzájárul még két más kategória is. Van
nak extravertált (kifeléfordult) és vannak introvertált (befeléfordult) lelkű emberek.
A z extravertált lélek mindig azt nézi, ami
kívüle van, amit mint determinált adottságot
maga előtt lát. Életfolytatását, állásfoglalását is
az határozza meg, amit a világban, mint objek
tív adottságot talál. Nála a libidó, amely alatt
Jung Freudtól eltérően a lélek ős, teremtő
38

erőinek az összfoglalatát érti, az alany centru
mától kiindulóan kifelé, a tárgyi adottságok vi
lága felé áramlik. A z embereket, eseményeket,
dolgokat nagyon érdekeseknek tartja s környeze
téhez könnyen alkalmazkodik. Szereti, ha sok
a dolga s akkor legboldogabb, ha egész napja nagyelfoglaltság közepette telik el. Folyékonyan be
szél, jó előadó, könnyen barátkozik, a társa
ságnak hasznos, kedvelt tagja. Kimondottan tár
sas lény, aki irtózik az egyedülléttől s a belső
lelki elmélyedést egyenesen betegségnek tartja.
Ennek a típusnak felel meg Freud, a determi
nista. A z ilyen emberre nézve az egészség nem
is állhat másból, minthogy belső erőit kifelé
szabadon érvényesíthesse. Erre vezeti Freud be
tegeit, amikor gátlásaiktól megszabaditja őket.
Természetes az is, hogy Freud csak azokat a
betegeket tudja meggyógyítani, akik ugyanahhoz
a típushoz tartoznak, mint ő. Freud iskolapél
dája a saját iskolájának, mint ahogy Adler is a
magáénak, — mondja Jung. Ezért nem képesek
egyetérteni. Adler t i. az extravertált Freuddal
homlokegyenest ellenkező introvertált típus
képviselője.
Milyen hát az introvertált lélek ? A z in
trovertált lelkű embernek az élethez való vi
szonyát belső, ielkí tényszerűségek határozzák meg.
A libidó befelé, a tárgytól az alany felé irányul.
A szubjektum, a saját lelki élete a fontos. A
külvilágot mindig a maga egyéni felfogása alap
ján szemléli. Hajlik a reflexióra, szeret önma
gába elmerülni, akkor érzi jól magát, ha egye39

dűl van, a magány nélkülözhetetlen lelki szük
séglet számára, a külvilággal szemben gyanakvó,
bizalmatlanul szemlélődő, nem érzi jól magát
benne, defenziv állást foglal el vele szemben s
fél tőle, ezért viszont igyekszik benne a hely
zetét biztosítani. Nehezen fejezi ki magát, ami
ért könnyen az unalmas ember benyomását
kelti abban, aki nem ismeri közelebbről. Hatá
rozottan aszociális lény, nem ő alkalmazkodik
a világhoz, hanem elvárja, hogy a külvilág, a
nem-én alkalmazkodjék őhozzá. A világban csak
akkor érzi jól magát, ha leigázta. Ezért mindig
hatalomra tör, Freud embereivel szemben Adler
sikerrel kezelt betegei s ő maga is mind ilyenek.
Eredetileg az ember úgy az intro-, mint az
extraverzióra hajlamos. A körülmények teszik
az egyik embert ilyenné, a másikat amolyanná.
A felnőttek közt sem találhatók meg tisztán e
típusok, csak túlnyomó mértékben uralkodik
egyik a másik rovására. A z extravertált ember
lelke mélyén, a tudattalanjában el van nyomva
az introverzióra való hajlam és megfordítva. A z
extravertált ember tudattalanja introvertált, az
introvertáltté extravertált.
Ennek a kétféle tipizáló megkülönbözte
tésnek az alapján osztályozza Jung az embe
reket és pedig úgy, hogy a kettőt egymással
összekapcsolja. Pl. a gondolkodó tipusu ember
lehet extravertált is és introvertált is, de itt is
mindig a többi tipikus tulajdonság rovására.
Egyik tipikus funkció illetve tulajdonság küzd
a másikkal s ezekből a konfliktusokból szár40

maznak a neurózisok, A kettő közötti harc
kitörésére különösen alkalmas az az eset, ami
kor valamilyen külső ok az elnyomott, de
fejletlen tipikus tulajdonság érvényesülésének
kedvez. Pl, ha az introvertált gondolkodó em
ber olyan feladatok előtt áll, amelyeket a hi
deg ész és elmélyedés utján nem lehet meg
oldani, hanem csak a nála elnyomott extravertált,
impulziv érzelmi funkciókkal. A z egészséges
lélekben a két tipikus hajlam békességben él
egymással. A z extra verzió és az intro verzió közt
a „ritmikus helycsere és a kölcsönös kiegészités
esete" forog fenn. A neurózisban ez a harmó
nia hiányzik. A neurotikus konfliktus nem is
egyéb, mint a lelki organizmus spontán kisérlete arra, hogy a tipikus hajlamok közti kiegé
szités és ritmikus helycsere bekövetkezzék. így
a neurózis maga már a gyógyulás szolgálatában
áll. Maga a lélek igyekszik a tipikus tulajdon
ságokat egymással harmóniába hozni.
Ebben a tekintetben Jung nagyon sokat,
úgyszólván mindent magától a lélektől, a ter
mészettől vár A beteg kezelésénél az orvos
nak igazán csak a bába szerepe ju t: irányítja,
vezeti, kontrollálja a beteg lélek gyógyulási
folyamatát. A z analízisnek magának is inkább
csak diagnosztikai jelentősége van. A pszicho
terápia nem is állhat csupán analízisből és
tudatosításból, mint különösen Freudnál. Hozzá
kell még járulnia a szintézisnek, az építő mun
kának. A pszichoanalízis csak akkor vezet
eredményre, ha pszichoszintézissel jár együtt.
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Ezt Jung nyomatékosan hangsúlyozza. A szin
tézis azonban már bizonyos transzcendens funk
ció, mely elsősorban magától a lélektől, de az
orvos egyéniségétől is függ. Puszta boncolással
a lélek nem gyógyitható. Freud is és Adler is
sikereiket főleg személyes, szintetikus erőiknek,
de nem a módszereiknek köszönhetik. Nem
elég az elfojtott erőket felszabadítani, mint
Freud teszi, ezzel a már meglazult lelki egyen
súlyt esetleg még jobban megbontjuk. A z sem
vezet mindig célhoz, hogy a beteget a közös
ségbe akarjuk beilleszteni (Adler). Sokan van
nak az olyanok, akiknél az egészséges szekszuális élet és a társadalomhoz való alkalmaz
kodás sohasem volt probléma és mégis lelki
betegek. Freud és Adler kutatásai inkább a
még a társadalomban el nem helyezkedett ifjak
nak a lelkét tárják fel, akiknek a társadalmi
életviszonyai
rendezetlenek.
A
normális
családi és társadalmi viszonyok közt élő, öre
gedő emberek közt azonban szintén sok a
lelki beteg. Ezeknek a lelki életéről Jung
nagyon sok érdekes dolgot derít fel. Megálla
pítja, hogy mig a fiatalok az élettől, az öregek
a haláltól félnek. A z öregek idegességének a
legfőbb oka, hogy nem látják az élet értelmét
és célját. Szenvednek a lét értelmetlensége és
tárgytalansága miatt. Jung betegeinek körülbelül
az egyharmada ilyen. A z életnek az értelme azon
ban mindig individuális és a legtöbbször tel
jesen irracionális. A z orvos tehát nem adhat
betegeinek életcélt s világnézetet. Azt az orvos
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irányítása mellett magának a páciensnek kell
kidolgoznia. A betegkezelés célja megkeresni a
páciens eredeti életirányvonalát — Leitlinie — ,
melytől eltért s őt erre visszavezetni. Ezt az
életvonalat a mai teológia a maga sablonosán
általános és egyénfölötti dogmatikájával nem
tudja a betegnek megadni, amikor feltétlen hitet
követel. A
hit személyes karizma, amelyet
másnak nem adhatunk s amelyet mindenkinek
magának kell megszereznie. „ A cipő, amelyik az
egyik embernek jó, szorítja a másiknak a lá
bát. “ A z egyéni élet írracionális vezérvonalát S a
benne való hitet mindig a tudattalan határoz
za meg.
A tudattalan se olyan egyszerű valami,
mint azt Freud és Adler véli. Hasonlatos a vul
kánhoz, mellyel nem jó játszani, mert kitörhet.
E téren különben Jung nagyon eredeti felfogást
képvisel. A tudattalan szerinte nem csupán
elfojtás utján jön létre. Ha csupán az elfojtás
elméletét ismerjük, annak a segítségével még
nem hatolhatunk be a tudattalan titokzatos
világába.
A tudattalan elemek egy része természetes
feledés utján jut a lélekbe. Benyomásainkat
szépen elfeledjük, de azok nem semmisülnek
meg, hanem elfojtás nélkül is lerétegződnek a
tudattalanban. Gyermekkori emlékeink az egyéni
életünkben szerzett legalsó réteget alkotják benne.
De nemcsak ezek az infantilis emlékek jutnak
bele, hanem az individuális lét összes szerzett
tulajdonságai is. így alakul ki csupán a termé43

szetes feledés révén az egyéni, individuális
tudattalan.
Ez az egyéni tudattalan azonban csak egy
vékony réteget alkot egy másik, az igazi tudat
talan felett, melyet Jung kollektiv tudattalannak,
kollektív pszichének nevez. Ebben semmi olyan
nem található, amit az egyén élt át. Mi van hát
benne ?
A z egyes ember életében az emberiség
egész története ismétlődik s lelki tekintetben is
átéli az evolúciót. Amit az emberiségnek az a
része, amelybe vérségénél fogva mint egyetlen
láncszem kapcsolódik, átélt, az általános alaptulajdonságok, lelki pályák, hajlamok éskészségek,
mint Jung m ondja: archetípusok (ősképek)
negatív formájában ebben a kollektiv tudattalan
ban mind megvan, mégpedig elsősorban az
agynak és az idegrendszernek örökölt strukturfunkciói révén. Ilyen őskép pl. a férfi tudattalan
jában a nő archetípusa — „anima“ , — mely
lecsapódása mindannak a sok tapasztalatnak,
melyet az ősök férfiágon a másik nemmel való
érintkezés közben szereztek. Nyilvánvaló, hogy
a férfinak az a nő nyeri meg a tetszését, aki
leginkább felel meg a kollektiv tudattalanjában
levő nőarchetipusnak. Innen van, hogy sokszor
a férfi előtt szerelme első látásra olyannak tűnik
fel, mintha régi ismerőse lenne.
Persze más archetípusok is vannak a
tudattalanban, igy a gyermekről, szülőkről, élet
ről, halálról. A kollektiv tudattalannak fontos
szerepe van az egyéni élet kialakításában. A z
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archetípusok határozzák meg az államforma és
a vallás ideáljait is. Ilyen archetípus Jung szerint
az istenfogalom is, melynek — mint általában az
archetípusoknak — nem sok köze van az u. n.
valósághoz. Illúzió, írracionális valami az is. Ez
azonban nem jogosít fel arra, hogy mint Freud,
annak értékét lebecsüljük. A lélek számára az
archetípusok világa valóság, amellyel összhangban
élni egészségének egyik főfeltétele. Lehet, hogy
az ilyen u. n. illúzió a lélek számára a legfonto
sabb valami, mely épolv nélkülözhetetlen, mint
az organizmus számára a levegő. Amit mi ma
illúziónak nevezünk, az talán valami fölülmulhatatlan jelentőségű lelki tényszerűség. A lélek
különben sem sokat törődik a mi vaíóságkategóriáinkkal. Számára valóság az, ami hat reá —
wirklich ist,
was
wirkt.
Az
istenőskép
szükséges lelki alakulat, melyet jó az ember
nek tudatossá tenni, szerinte élni, esetleg le
győzni, uralkodni felette, mintsem hogy a tu
dattalanból gátlólag befolyásolja
életünket.
Ilyen istenősképe különben is mindenkinek
van. Még Freudnak is, aki az énfelettes —
Uber-Ich — fogalmának a kiépítésével tulajdon
képen szégyenlős kísérletet tesz arra, hogy a maga
jó öreg Jahve-ősképét lélektani rendszerébe be
csempéssze. A z istenőskép határozza meg leg
inkább az egyén életírányvonalát, melyről le
térni lelki zavarok nélkül alig lehet. Néha
ugyan az istenőskép démonikus, rosszakaratú
vonásokat visel magán, ami az egyént a fenn
álló vallással szemben kritikussá teszi, mint pl.
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egy hisztériás nőt, akinek az álmában az isten
kép egy természeti démon archaikus képzeté
nek felelt meg s nem annak a másik, infantilis
tudattalanképnek, mely szerint az Isten öreg
férfi aranyos karosszékben.
Minél mélyebben van a tudattalanban az
őskép, annál primitívebb. Ez az oka annak,
hogy az álmokban, azután a vademberek, gyer
mekek, elmebetegek, továbbá a költők lelki
megnyilvánulásaiban, valamint a mítoszokban
egyforma képzeteket, szimbólumokat találunk,
Mindez u. i. a kollektív tudattalannak ugyan
abból a rétegéből való lehet. Jung eme felfo
gásának a helyességét azzal a ténnyel is bizo
nyítja, hogy ha a tudatból valami leválik s a
tudattalanba, majd onnan ismét a tudatba ke
rül, átalakul és pedig mindig a primitívebb,
naivabb irányban — Veránderung nach dér
Minderwertigkeit. M iért? Azért, mert a tudat
talanban primitív lelki elemekkel, ősképekkel
kerül érintkezésbe.
A kollektív tudattalan elemeinek a tudatba
való kerülésében látja az alapját és az értelmét
Jung a spiritiszta jelenségeknek is, továbbá az
antropozófia megalapítója, S t e i n e r Rudolf
tanainak is.
A z álomnak Jung nagy jelentőséget tulaj
donit, de abban nem a szekszuális pótkielégülés
egy módját látja, mint Freud, hanem „tudattalan
metafizikát." A z álmok igen kevés egyéni tudat
talan elemet tartalmaznak. A kollektív tudattalan
ősképeit tárják fel, amelyek századokon kérész46

tül eltűnnek s egyszer álom vagy vizió közben
életre kelnek s melyeket a kezelés során a
beteg áttétel révén az orvosra is kivetíthet, pl.
a démon képét.
Az
archetípusokat megállapítani nem
elég. Tudni kell azt is, hogy azokat hogyan
állítsuk be az egyén életébe, és hogy azok
hova akarják vinni a beteget. Erre nézve Jung
felelete az, hogy az Istenhez. Jung ezért minden
vallással szemben pozitív álláspontot foglal el.
Betegkezelésének, analízisének a módja
nagyjában egyezik Freudéval. Abreakcióval,
szabad asszociálással dolgozik ő is, csak talán
még Adlernél is fesztelenebből.

*
Ennyiben
kiséreltük meg a modern
pszichoterápia főirányairól közérthető tájékoz
tatást nyújtani. Érzem, hogy különösen az idő
rövidsége miatt milyen sok mindent kellett
referátumomból kikapcsolnom, sok mindent
pedig csak általános megjelöléssel elintéznem.
Mégis — úgy hiszem — azok a m. t. lelkész
társaim is, akik ebben az irányban először
érdeklődnek, meggyőződhettek arról, hogy a
modern pszichoterápia bennünket, lelkészeket
okvetlenül kell, hogy érdekeljen. Hiszen itt
egyfelől a lélekről, de másfelől meg világnézet
ről van szó, amennyiben a pszichoanalízis ma
már sok emberre nézve nemcsak gyógymód
szert, hanem életszemléletet is jelent! A z bi
zonyos, hogy már emiatt is a vele szemben
való állásfoglalás nem valami könnyű és mind47

nyáján igazat adunk G r u e h n Werner ama
kijelentésének,
hogy a protestáns teológia
dilemmában van, amikor a modern pszichoterá
piával szemben állást kell foglalnia. Vitán felül
áll, hogy benne igen sok az értékes megisme
rés, ami érthetővé teszi, hogy P f i s t e r Oszkár s
több ev. lelkésztársa beállott a pszichoanalizis
zászlóvivői közé vagy, hogy S c h w e it z e r Károly,
a német evangélikus hitvédelmi központ igaz
gatója, kijelentette, hogy korunkban a keresz
tyén életszemlélet legerősebb apológiája a m o
dern pszichoterápia. Viszont nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azokat a kér. hittudósokat sem,
akik minden teológust óva intenek a pszicho
analízistől. Míképen foglaljunk hát állást vele
szemben mi, magyar teológusok? A z alábbi
akban ennek megkönnyítése céljából megpró
báljuk egészen röviden elvi szempontból a
modern pszichoterápiái kutatások és a kér.
teológia egymáshoz való viszonyát szem elé
állitani. Ugyané célból futólag hadd mutassunk
rá a modern pszichoterápiának a lelkipásztori
munkával való lehetséges összefüggésére.
A modern pszichoterápiának a legelső
és legfontosabb vívmánya igy formulázható
m eg: az orvostudomány felfedezte a lelket,
mint
fontos, sorsmeghatározó
élettényezőt,
melyet, ha beteg, csak lelki eszközökkel lehet
gyógyítani. Tudjuk, hogy a régi és a pszichoanalitikusokon kívül a mai hivatalos orvostudo
mány is, a szellem tevékenységét a fizikai orga
nizmus jelentéktelen függvényének tekintette
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illetve tekinti A z orvostudomány benne vergődött
egy oly goromba materializmusban, melynél a
keresztyénség életszemlélete szempontjából távo
labb eső felfogást nem igen lehet még el sem
képzelni. E tekintetben tehát a modern pszicho
terápia nagy haladást jelent a múlthoz képest.
Ezzel szemben méltán vetik szemére a
pszichoanalizisnak — Freudnak elsősorban, de
Adlernek is — amégmindig egyoldalú materialista
életfelfogást, melynek rendszerébe kutatásaik
eredményét beállították s melynek alapján min
den magasabbrendü szellemi jelenséget, főleg a
vallást, a beteg lélek tömegtünetének tekintenek.
Kétségtelen, hogy sehol annyi ferdeség és elté
velyedés nem lehetséges, mint épen a vallás
terén. A z sem tagadható, hogy egyes kegyesség
formák, mint pl. a középkori apácák menyaszszonymisztikája — Brautmystik — még a teológus
szemén nézve sem igen egyebek, mint a szekszuális pótkielégülés bizonyos Ízléstelen formái,
melyek keretei között azok a szerencsétlen,
emberi mivoltukat megtagadó teremtések termé
szetes nemi szükségleteiket levezetik. Kétség
telen az is, hogy egyes stig'matizált szüzek
„csodálatos" életmódja veszedelmesen emlékez
tet a hisztéria tüneteire (Konnersreuthi Neumann
Teréz). A protestantizmus körén belül is újra
meg újra akadnak olyanok, akik a vallást öntudatlanul vagy tudatlanul ebben az irányban
akarják „elmélyíteni." Ezt a józan gondolkodású
teológusok már Freud előtt is észrevették. Meg
kell állapítanunk azt is, hogy úgy Freudnál,
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mint Adlernál, valamint egyes vakbuzgó magyar
követőiknél hiányzik a vallás igazi, végső értel
mének és értékének a meglátása és elismerése.
Ez azonban nem akadályozhat bennünket annak
a fel- és elismerésében, hogy kutatásaik már is
sok olyasmit kiderítettek, ami összhangban van
a keresztyénséggel s amit előzőleg az orvostudomány képviselői közül senki nem volt haj
landó belátni. A pszichoanalízis révén a orvostudománynak legalább is a lélekkel foglalkozó
része válságba jutott, melynek révén a pozitiv
keresztyénség legkomolyabb ellenfele, a materi
alista orvostudomány kezd megértőbb lenni a
szellem, a lélek, a vallás iránt. Ennek bizony
ságai a világszerte rendezett orvos lelkész kon
ferenciák is. A közös szempontok, közös célok
meglátásáról s a kölcsönös közeledésről tesz
bizonyságot ez a konferencia is, mely mióta a
világ világ, az első magyar orvos-lelkész talál
kozás s bizonyos, hogy a modern pszichoterápia
eredményeinek elismerése nélkül ez sem jött
volna létre.
Meg kell gondolnunk azt is, hogy végered
ményben a modern pszichoterápiát a materialista
orvostudomány termelte ki. Örüljünk annak,
hogy az orvostudomány a lelket egyáltalán fel
fedezte s foglalkozik vele. A többit bízzuk
magára a lélekre. Nem óriási haladás-e már ez
is, különösen, ha megfontoljuk, hogy mindez
tudományos alapon történik és hogy a modern
pszichoterápia fejlődésvonala kétségtelenül a
tiszta keresztyénség vagy legalább is a tiszta
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vallás felé mutat? Sose felejtsük el, a modern
pszichoterápia nem teológusoknak, hanem mate
rialista orvosoknak az alkotása. A teológusok
közreműködése ebben az irányban még eddig
úgyszólván egyenlő a zéróval.
Ennyit a modern pszichoterápia és a vallás
egymáshoz való viszonyáról elvi szempontból.
Mosthaddmutassunkráagyakorlati szempontokra,
melyek egyenesen sürgetik a lelkipásztorok és
mindenekelőtt az idegorvosok összefogását és
együttműködését. Említettük, hogy Jung szerint
a lelkibetegségek egy igen nagy részének a főoka
az, hogy a beteg nem találja meg léte értelmét
és célját. A z individuálpszichológia is, amikor a
közösséghez való alkalmazkodás szükségességét
hangsúlyozza, ezt azért teszi, mert szerinte az
individuum csak a közösséggel való harmonikus
életben, a közösség szolgálatában találja meg az
élet célját. Ezt Adíer egyenesen abszolút igaz
ságnak nevezi. Jung meg az ezidei strassburgi
protestáns lelkészkonferencián tartott előadásá
ban kijelenti, hogy betegeinek a legnagyobb
része végeredményben vallásos problémákkal
fordul hozzá és hogy a pszichoneurózis alapjában
véve semmi más, mint annak a léleknek a szen
vedése, mely értelmét és célját nem találta meg.
Majd panaszkodik amiatt, hogy neki, mint orvos
nak olyan munkát kell végeznie, amely tulaj
donképen a lelkészek hatáskörébe tartoznék.
Világnézetet követelnek tőle, amit ő nekik ter
mészetesen nem adhat. „Das Problem des seelisch
Leidenden gínge eigentlich den Seelsorger in
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viel höherem Masse an als den A rzt“ — mondja.
Ezt olykor a keresztyénséghez nem annyira
közel álló pszichoanalitikusok is hangoztatják.
A lelki betegnek, miután meggyógyult, még
mindig szüksége lenne további nevelésre, veze
tésre, utbaigazitásra, arra, hogy valaki számára
a lét értelmét megmutassa. Furcsa azonban,
hogy híveink hozzánk, lelkészekhez lelki bajaik
kal nem igen fordulnak. Ha álláselnyerésről
vagy egyéb ügyben protekciónk igénybevételéről
van szó, akkor felkeresnek bennünket is, de
lelki bajaikkal az idegorvoshoz mennek. Vájjon
mi ennek az oka ? Semmi más, minthogy a hívek
egyrészt nincsenek tisztában betegségükkel, más
részt és főleg : nem látják többé a lelkészben
azt az embert, aki a lélekhez csakugyan értene,
csakugyan lelkész lenne. Erre a legtöbbször meg
is van az okuk, hiszen nem megdöbbentő még
elgondolni is, hogy a lélekkutatásnak ebben a
mai korszakában, amikor már minden valamire
való technikai főiskolán van lélektani tanszék,
a teológusok hivatalos tanulmányi programmjába a lélektannal való foglakozás egyáltalán
nincs felv év e?! így igazán nem is csodálkoz
hatunk azon, hogy amikor nemrég kérdőíveket
bocsátottak szét abból a célból, hogy megtudják,
a lelkészhez vagy az idegorvoshozhoz mennek
-e lelki bajaikkal az emberek, a megkérdezettek
nek csaknem a 100°/o-a, köztük egy lelkész is
az idegorvos mellett döntött! Van valami a
modern pszichoterápiái mozgalmakban, ami
mintha rettentő mulasztással vádolná a keresz52

tyén lelkipásztorkodás mai képviselőit. Mintha
a többi fakultások képviselőivel együtt ők is
épen a lélekről feledkeztek volna meg. Érthető
tehát, hogy a lelki beteg nem a lelkészéhez fordul.
Annyi hát a lelki beteg manapság? —
vetheti fel valaki a kérdést. Ézek az idegor
vosok úgy beszélnek, mintha a világ tele lenne
lelki beteggel. Szomorú, ha ezt a kérdést épen
lelkész veti fel. A z ilyen joggal felvethetné
azt is (amikor a bűn ellen prédikál), van-e hát
még a világon egyáltalán bűn. Mi lelkészek
épen úgy beszélünk, mintha az egész világ tele
lenne bűnössel, holott én egyet sem látok.
Amilyen méltán megbotránkoznánk ez utóbbi
kérdésen s felvetőjét joggal vádolhatnék azzal,
hogy nem ismeri az életet, majdnem ugyanaz
a helyzet az előző kérdéssel kapcsolatban is.
Sokat beszélnek ma világválságról, miatta k o
runk materialista szelleméhez híven csaknem
kizárólag a gazdasági viszonyokat okolják. A
pszichoanalízis atyjának, Freudnak az érdeme,
hogy a természettudósok közül először ő hívta
fel a világválság mögötti lelki okokra a figyel
met. Akármily igazságtalanul támadja is Das
Unbehagen in dér Kultur c. legutóbbi na
gyobb munkájában a vallást s akármily egyol
dalúságot árul is el libidóteóriájával a helyzet
megítélésében, bátrabban és komolyabban még
senki sem mutatott rá arra, hogy a mai embe
riség hasonlít valamely súlyosan lelki beteghez,
ki meghasonlott önmagával s egyensúlyát nem
tudja megtalálni. S hol az a teológus, aki oly
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megdöbbentő módon tudna rámutatni a ben
nünk dühöngő s csak nagy nehezen féken tar
tott bűnös indulatokra, arra az öntudatunk
pislogó lidércfénye alatt elterülő feneketlen
mélységre, melynek felszabadulása az emberi
ség több ezeréves
erőfeszítésének minden
eredményét elsöpréssel fenyegeti, mint a pszicho
analízis ? A ki ismeri a mai ember lelkét s egész
séges lélekkel rendelkezik, az látja lépten-nyomon, hogy a mai emberiség lelkileg nagy beteg
Ám, ha gyógyulásáért dolgozni akarunk, ne felejt
sük el soha, hogy a lelket ismernünk is kell. A
jó pásztor ismeri juhait, mondotla minden
lelkész örök eszménye, Jézus.
A z bizonyos, hogy tudományos szempont
ból is egész sereg kifogást lehet emelni a m o
dern pszichoterápia ellen. A legfőbb hibája
módszerének, a szabad asszociációnak a labi
litása, melynek alkalmazása során a szuggesztiót s a saját gondolataimnak a beteg leikébe
való vetítését alig lehet elkerülni. A másik
oldalon viszont sok a pszichológiai szempont
ból nagy felfedezés, mint pl. a tudattalan, a
szekszualitás a kisebbrendűségi érzés lelki éle
tünkben való szerepének a felismerése, a gyer
mekkori élmények fontosságának, a kibeszélés
s a gyónás tisztitó hatásának, az életirányvonal
tisztánlátása szükségességének, azután
meg
számlálhatatlanul sok finom
pedagógiai és
karakterológiai igazságnak a meglátása, a beteg
felelőségének a hangsúlyozása stb. Egy Adlernak, Künkéinek, Stekelnek, Jungnak a köny54

vét nem tehetjük le nagy lelki nyereség, em
beriismeretben való gyarapodás nélkül. A m o
dern pszichoterápia nem egységes dolog. R ö
vid ismertetésünkből is kitűnik, hogy az is for
rong, alakul, fejlődik. A z igazságnak s az adott
valóságoknak a mindenekfelett való tisztelet
ben tartása azonban már eddig is meglepő
eredményekre vezetett. Egyik nagy kutató a
másikat korrigálja, az egyoldalúságok elmarad
nak s kialakulóban van egy hatalmas lélektudomány, mely az ember belső világának
egyoldalúság nélkül való, minden oldalról helyes szemléletéből tevődik össze. Ezt látjuk
máris Jungnál vagy talán S t e k e 1 Vilmosnál,
aki az összes iskolák eredményeit igen szeren
csés módon képes egyesíteni s alkalmazni. A
lélekért való küzdelemnek ebből a nagy mun
kájából a lelkészek, akiknek már a neve is a
lélekkel való foglalkozásra intheti őket, még
nem igen vették ki a részüket. Tovább ez igy
nem maradhat, hacsak nem akarjuk érzéktelenűl
elviselni azt a sok szemrehányást, melyben a
modern pszichoterápia hivatásos és épen a keresztyénség felé hajló képviselőitől részesülünk. A
lélekért való közös munkát vigye előbbre ez a kon
ferencia is mindenekelőtt abban az irányban, hogy
kidolgozza a szakszerű lelkipásztorkodás mód
szerét s mivoltát, mely G r u e h n szerint a mo
dern orvosi lelki gondozáshoz képest ott tart, ahol
a középkori alchimia tartott a mai kémiához képest,
A z természetes, hogy mi, lelkészek nem vehetjük
át az idegorvosok szerepét. A z idegorvos és a
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lelkész munkakörének a kiszabása még a jövő
feladata, annyit azonban már most is látunk,
hogy reánk inkább a szintézis, a léleképités,
továbbá a prevenció munkája, mint az analizis
esik. Hogy azonban ennek a feladatunknak
meg tudjunk felelni, ahhoz elengedhetetlenül
szükséges, hogy legalább alapvonalaiban tisztá
ban legyünk azzal, amit az idegorvosok bete
geikkel cselekszenek,
mindenekfélett pedig
mindazzal, amit ma az emberi lélekről bizto
san tudhatunk. Véleményünk szerint minde
nekelőtt ezért szükséges és ezért fontos az
orvosi és lelkésztársadalom egymáshoz való
közeledése, a közös munkához való kézadás s
a megindítása egy egységes tervszerű harcnak
az egészséges lelkekből álló, a saját értelmét és
célját tisztán látó s feléje biztosan haladó em
beri társadalom kiépítése érdekében.
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Utószó.
Amidőn kicsiny s eredetileg az első magyar
orvos-lelkész konferencia szőkébb köre elé szánt
dolgozatom jelen alakban a nagyobb nyilvános
ság kezébe kerül és így egy lépéssel talán előbbre
fogja vinni lelkész körökben is a lélek iránt való
fokozottabb érdeklődés ügyét, kedves kötelessé
gemnek tartom, hogy a soproni Evangélikus T eo
lógusok Ifjúsági Körének ezirányu fáradozásáért e
helyen is hálás köszönetemet fejezzem ki. Adná
Isten, hogy a felnövekvő magyar lelkészgárdának
a lélek iránt való érdeklődése ezután sem szűn
nék, sőt vele együtt a magyar lelkészi kar egésze
ismereteit ebben az irányban még tökéletesbitené.
Isten ismerete és szeretete a nagy teológusoknál
mindig együtt járt a lélek titkainak a fürkészésével.
Mintha korunkban a teológia ez utóbbit tenni
kissé elmulasztotta volna. A z élettől való két
ségtelen eltávolodottságának s az ember mai
problémáival szemben megnyilvánuló tehetetlen
ségének bizonyára ez az egyik főoka. A jó
teológus tehát sosem fogja elfelejteni Ágostonnak,
a nagy egyházi atyának a jelmondatát: Deum
e t a n i m a m scire cupio.
Szolnok, 1932 november hó.
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