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A New York-i International Cosmopolitan
efmu lap 1939 januari szamaban megje/ent
egy interju, me/yet bizonyos H. K Knickerbocker navu ujsagir6 k6szit~tt dr. Car/ G.
Jungga/, az analitikus /e/aktan kiva/6sagava/.
Az ujsagfr6 a nevezetes (rterjuban, ama/y a
k(~sobbiek SaTanki tudja, mi/yen okM/ kito/y6/ag nam szerepe/ Jung osszegyujtOtt muveiben, arro/ faggatta a vilaghiru professzort
a Zurichi-to partjan alIa hazaban, hogy mite/e /a/ku/aW emberek a diktatorok, akik kepasek maguk a/a gyurni az emberek szazmilli6it, sat befo/yaso/ni tudjak az agesz emberiseg sorsat. Hogyan tudjak ezek az emberek
rakffmyszerfteni akaratukat a tOmegekre,
avagy miert esnek a/dozatu/

ambermilli6k

da/mak gyoza/me"-t mege/azaen nyilatkozta,
Jung szerif)t Hit/er hata/ma abban' rej/ett,
ame/yek merhetet/en szenvedest zudftottak
hogy benne, (gdr;do/ataiban, erze/fTIeiben,
tOrekveseiben) "mindefJ nemet tudatta/anja
az emberiseg nyakaba.
Wkrozodott vissza". Koze/ebbra/ azt a tipikuA dontest, ame/y kovetkezm{myeiben
merhetet/en szenvedesse/ es a/dozatokka/
san nemet kisebbrendusegi komp/exust je/enftette meg, ame/y az also vilaghaboruban
jar, s ame/ynek nem csak a kortarsak, hae/szenvedett vereseg ata egyik /egfQbb isnem a kesabbi ganeraeiok is karat /atjak, a
diktatorok rendszerint agyes-egyedUl hoz- , merve left a nemet le/eknek. Sztalin Viszont
konkvisztador: csak 'i;~/vetteall, amit Lenin
zak, gyakran tanaesadoik es parthfveik szateremtett. Hata/ma abban a destrl.lkbioban
mars is varat/anu/. Honnan ez a hats/om
bennuk? Mi teszi aket szazmi/liok sorsanak
rei/eft, amellye/ tOffa/t es megsemT(1isftett
urava?
.
mindent as mindenkit maga korUl. (Jung
A hats/om termeszetere vonatkoz6an C.
szel/emileg Sztalinna/ tObbre tartotta Mussolinit, de ez /tt, a ,hats/om termeszetrajza
G. Jung a primitfv tarsada/makbankeres
szempontjaM/ nem erdek~s.)
szem/e/teta pe/dakat. Ezekben a tarsada/Jung az interju SaTannem e/egedett mea
makban a hats/om megszerzesenek es gyaa tirannusok jel/emrajzava/, hanem jayas/atkor/asanak az ujta-m6dja ugyanis e/egge vita/ eft a he/yzet keze/esere vonatkoz6f;1n.Azt
lagos, j6/ korUlhataro/t. Jung szerint a tOrzsi
tarsada/omban a hats/om kef tipusa /etezett.
javasolta, hogy Hit/ert, mive/ az maQasabb

az

asze/os rogaszmeiknak?

- Mi tortenne - k6rdazte az ujsagfr6 -,ha
Hit/ert, Sztalintes Mussolinit egyutt bazarnak

A' batalom
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egyszoMba,
es

egy hetre csak egret/en
eipot es egret/en korsovizet adnanak nekik? Vajon megosztoznanak faits? Vagy ha
hat me/yikuk szerezne meg maganak a

igezeteben

nem,

viler es a kenyeret?
Jung azt va/aszo/ta, hogy a harom diktator kozUl va/oszfnu/eg a /egerosebb' es a
/egravaszabb: Sztalin szarezne meg az egeslat, maid szal/emesen es igen ta/a/oan je//amezte a harom fovezert. Fejtegetese SaTan
az akkor hatvanharom eves sitajci tudos szamos o/yan gondo/atot vetett fa/, me/yak ma
is idoszaruek. Szamunkra pe/dau/ 'a ba/kani
tortenesek Wkreben aligha van erdekesebb
es je/entosebb kerdes, mint az, hogy mi ja//emzi a hata/omra toro embereket. Mi teszi'
oket o/yan erosse es hata/massa? Es mikent
f" .Iahetseges az, hogy azt kovetoen, miutan a
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do/gok regen visszajukra fordu/tak, a kudareoksorozata sem valet a nep kijozanodasahoz? Miert kovetik az a/attva/ok vezereiket a
t tarsada/om relies 'osszaom/asaig, vagyakar
,~ a relies pusztu/asaig? Mite/e e/ementaris
i 'eronek van az emberi leIek kiszo/ga/tatva?
Ezeknek magikus eroknek a titkat ta/an
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senki sem /smerte jobb,an, mint eppen dr.
Car/, G. Jung, a kollektlv tudatta/an avatott
kutat6ja, ski azt allftja, hogy a /e/ek o/yan
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nagyhata/om, ame/y messzl! feW/mu/jaa
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fold minden mas hats/mat. "A bennunket fe-,

nyegeto gigantikus katasztr6faknem fizikai
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vagy bio/6giai termeszet(i e/ementaris esemenyek - mondja -, hanem pszichikai folyama,tok. Fe/e/metes' mertekben fenyegetnek
bennunket o/yan h8boruk, ame/yek nem
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egyebek, mint psziehikaijarvanyok.Minden
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pillanatban embermilliok eshetnek a/dozata1.1/egy rogeszmenek, es akkor ismet egy vi/aghaboruban vagy egy pusztft6 forrada/omban ta/a/juk magunkat." Ku/oh je/entaseget
ad a d%gnak, hogy ezt az analitikus pszieho/6gus kozvet/enUl a masodik vi/aghaborut, iIIetve az un. "nepi demokratikus forra-
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., G. Jung
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dlktatorok lelkl
, ,
alkatarol

Az egyik a torzsfanok, ski testi fe/epftesene/
fogva volt erosebb, hata/masabb, mint rivalisal. A masik saman, ski testileg ugyan nem
volt eras, de hata/massa tetra at az az era,
Bma/yet az emberek tu/ajdonftottak neki. Va/ami i/yesminek fe/eltek meg kesabbi korokban a kiralyok es a fopapok. "A kira/y szeme/yesitette meg a tOrzsfonokot, ski katonai reven testileg eras: a /Mnok (fapap) pedig a
samant, ski nem, vagy esak alia rende/kezett
testi Brave/, ehe/yett azonban o/yan hata/ma
volt, ame/y neha feW/mulls a kira/yet, mive/ a
nep elfogadta, hogy 0 magiava/, azaz termeszetf%tti kepessegekke/ rende/kezik. "
E szerint a tipo/6gia szerint Sztalin es
Mussolini a "testi era" (katonai hats/om) embare volt, es szeme/yiseguk a/apvonasaiban
is hasonlitanak egymashoz, Hit/er pedig az
osi samanok utodja, akinek a mitosz, ,a nemet nep kollektfv tudatta/anja biztosftott e/kepeszta hats/mat. Az e/obbi tipusba tartoznak
a tOrrens/em szornyetegei, a fej/ett osztOnu,
eras al/atok, akik kul/emukben is robusztus
testa/katuak s vaskos tark6juak, mig az ut6bbi kategoriaba a "nagy /atnokok", akiknek az
arekitejezese e/revedo, "a/modozo", a testi
era nem jel/emzo rajuk, o/ykor kimondozttan
satnyak.
A tOmegmozga/mak profetakat kivanoak. Az aI/am eroszakszervezeteive/
vislant inkabb az tud hatekonyan Mnni,
akinek a nyers eroszak az elate/erne. Az
utabbi hats/om politikai, az e/obbi magikus" am mindketto egyforman gigantikus
meretu /ehet.
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era paranesanak engede/meskedik (a nemet nep tudatta/anjanak), nem kel/, as nem
is /ehet fe/tartaztatni. Terjeszkedesi iranyat
kel/ befo/yaso/ni:hagyni kel/, hogyOroszorslag el/en fordu/jon, hatha a kef fene&ad e/pusztitja maid egymast. "A mal he/yzetben
ez az egyM/en /ehetaseg, arra, hogy megmentsuk a nyugati den1Okraeiat"- mondotta
Az interju magyar valtozatanak megje/enese a/ka/mabO/ (TM/assa, Psziehoana/fzis
- tarsada/om - ku/tuta,A995/1-2.) a fQ/yairat
szerkesztai szuksegesnek tartottak,; hogy
kommentart fuzzenek Jung al/aspontjahoz:
szemere verve a tudqsnak, hogy a rV~SOdik
vilaghaboru kuszoben milyen fe/haborft6 tanaesot ado'tta nyugati demokraeianak, S
egyszersmind elfogu/ts~gga/ vado/vaiatHitfer vonatkozasaban.
:
Az igazsag az, hogy az /nterju szovegebo/
Jung reszero/ nem o/vashato ki rokonszenv
Hitler iranyaban. Ami pedig a kef fenevad
osszeugrasat iIIeti, vajon 1939-ben iniert ne
meru/hetett veins fe/ ilyen mego/das?Ennek
el/enere a szerkeszt6/ "avas"-na/tbiionyos
erte/emben magam is he/yt adok. Csak mas
vonatkozasban.
Azt geode/om ugyanis,
hogya kesobbi fej/emenyekismereteben a
diktatorok hata/mi portreja pontosftasra szoTU/. Ketsegte/en, hogy a nemet nap akkori
/e/ki aI/spots ne/ku( Hit/er hem left veins az,
ami. Lehetseges, hogy a,nemetek vagyaik
megva/asft6jat /attak benne. Am korantsem
csak a nap tudata/attijatette ,at hata/massa,
ahogyan Jung al/ftotta;hanem a politrj{ai hata/om m'egszerzese, es ahadigepez~t megkaparintasa. Kovetkezeskepp a ~olgok /13nyeget tekintve nem so.kban kUloribOzott
Szta/int6/, anna/ kevesbe, mive/ a Vi/agi hatalam megszerzese '{TIellettezutabbi is maga
mogOtt tudta az orosz nepet. .
A Jung a/ta/ felvazo./t hata/mi tlpq/agia a
vaJasagban osszemosadni /atszik. Ugy Wnlk:,
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hogy minden diktator rataNs bflta/omra vagyik: tehat mind a szellemi, mind a vilagi bata/om megszerzesere. Ennek el/enere Jung
a diktaturak /e/ektananak megenes.e szempontjabo/ nagyon fontos felismeresekkel
.

szo/ga/ szamunkra, akar a /egujabb kori balkani tortenesek vonatkozasaban is. Milosevie pe/dau/ ketsegkivu/

annak koszonheti

ha-
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ta/mat, hogy a szerb nap tudatta/anjara ta- ~;
maszkodott: mindenkor fe/ tudta erositeni,
meg tudta foga/mazni a szerb /e/ek kimondat/an e/varasait, C. G. Jung megfoga/mazasava/ e/ve a "nem hal/hato suttogas"-at. Mi-,
/osevie a szerb entitas sugal/atai szerint ese/ekszik: a szerbek. sokasaga sajat magat
(gondo/atait, vagyait) /atja benne megtestesalol. Mas kerdes, bogy mint minden igazi
vezer, Milosevie is szert tett Elvilagi hats/om
mindenfe/e /ehetseges eszkozere.
Meg/epo modon C. G. Jung 8 nevezett
interjujaban kevesei besze/t arro/, bogy a
szeme/yes beesvagy milyen szerepet jatszik
a diktatorok pa/yafutasaban. Szerinte ahhoz,
bogy a szeme/yes beesvagyto/ tUt6tt embe" rek csakugyan diktatorokkB /egyenek, onma(Jaban veve mit sem er a tu/csordulo bees-

vagy. Torekveseikte/jesUlese11ezolyan ko-
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rUlmenyekre van szukseg, ame/yek toNeny-'
szeriien diktaturahoz vezetnek. Amikor egy
larsada/mon kaosz /esz urra, szetesik a gazdasag, az emberek e/vesztik munkajukat, lesill/yea az e/etszinvona/, megsziinik a koz-

I

biztonsag, mindent elura/ a korrupcio es a
ki/atasta/ansag, az ,ember~k tudatta/anja a '~
samanra, megva/tora var. .Esnagy szegenYsegeben,

nyomorgatottsagaban

az istenadta

nap konnyen fe/ruhaz barkit hata/omma/, skit I.
ugyanabbOl az anyagbo/ gyurtak,es ski eft a
nye/ven.
A je/en/egi kaotikus aI/spot, ame/yben elunk. a hats/om temreszetrajzara vonatkozo- I
an SOk-SOkhasznos, megfigye/esre nyuft le- :
.

het6seget.
Nemcsak
a tOmeg
a hats/om ..
vonatkozasaban,
hanem
abbo/ es
a szempontbD/ is, ahogyan a vB/sag e/me/yUleseve/, a I
tarsada/om lesullyedeseve/ egyidejiJleg a
potencialis diktatorok sokasaga ad e/etje/t
\magaro/. Ne esak a esucson Java diktatorra
figyeljunk, hanem arra is, hogymilyen sok
embernek valt szembeszoko jel/em,vomisava
a tu/csordu/o becsvagy. VetJyuk eszre, Mny
pitianer politikus.t tett e/vakultta a hata/omvagy. Hogy tU/ekednek egymas hegYen-MJan a 'poteneialis dlktatorok Milyen fenekedes fo/yik kozottlik, bogy me/yikuk a,;;igazi
. saman, s ki az, ski megtestesiti a "nemzet
ugye"-t.
Azen fontos ezekre az apr6sagokra felfi. gye/nunk, mart a diktaturakat nf3ma hatalom
csucsan e/he/yezkeda tirannus teszi igazan
fe/e/metesse, hanem az a korulmeny, hogy
ugyanakkor azemberek sokasaga valik fert6zott6, es igyekszik a diktaturanak a reszesave vB/ni,a hats/om morzsainak a birtokaba jutni. .Es ez a fertozottseg atterjedt a kl"
sebbsefjiekre is, pedig Mt eseWkben a diktatoroknak - kozossegi eszme es intezmeoyes Mtter hijan -'-.va/mi keves az ese/yuk.
I.
Dr. H6DI Simdor
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