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A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Eri nnerungen, Träume, Ged an ken von C. G. Jung,
aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffe'
Walter Verlag AG, Olten, 1971
© 1961, 1962, 1963 by Random House, Inc.
This translation published by arrangement with Pantheon Books,
a Division of Random House, Inc.
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A szerzőtól az Európa Könyvkiadónál a közelmúltban megjelent:
Alom

Bevezetés

He looked at his own Soul with a Telescope.
What seemed all irregular he saw and sheaved to
be beautiful Constellations and he added
to the Consciousness hidden worlds within worlds.

Coleridge ,/ Notebooks'

Kurt Wolff könyvkiadó 1956 nyarán — az asconai Eranoszkonferencián — említette zürichi barátainak els ő ízben azt az
elképzelését, hogy a New York-i Pantheon kiadásában megjelentesse Carl Gustav Jung életrajzát. C. G. Jung egyik
munkatársa, dr. Jolande Jacobi azt javasolta, hogy bízzák
rám az életrajzíró tisztét.
Mindenki tisztában volt vele, hogy nem lesz könny ű vállalkozás, me rt ismerték Jung irtózását attól, hogy önmagát es
életét a nyilvánosság elé tárja. Valóban csak hosszas habozás
után egyeze tt bele, hanem aztán mégis engedélyezett nekem
heti egy délutánt a közös munkára. Ami az 6 zsúfolt munkaprogramját es a korával együttjáró fáradékonyságát tekintve
nagyon nagy szó volt.
1957 tavaszán láttunk hozzá. Ku rt Wolff ismertette velem
tervét, amely szerint a könyvet ne mint „életraj z"-ot, hanem
mint „önéletrajz"-ot állítsam össze — maga Jung beszéljen.
Ez meghatározta a könyv formáját, es els ő feladatom mindössze annyiból állt, hogy kérdezzek es följ egyezzem Jung

es lelkiismeret

Lélekgyógyászat

z ,.

r
a

A lélektani típusok általános leírása
A szellem szimbolikája

1 - Saját lelkét vette szemügyre teleszköpon. Mindazt, ami szabálytalannak tetszett, gyönyörű csillagképnek látta és láttatta, s a tudatosságot a világokon belüli titkos világokkal egészftette ki. Cole ri dge / Jegyzetfüzetek.
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válaszait. 0 eleinte ugyan tartózkodó es tétova volt, de csakhamar egyre szívesebben mesélt magáról, pályája alakulásáról, álmairól es gondolatairól.
1957 végén döntő lépéshez vezete tt , hogy Jung ilyen kedvezően fogadta a közös munkát. Rövid id őre egyfajta bels ő
nyugtalanság ve tt rajta erőt, de azután fölelevenedtek gyermekkorának rég feledésbe merült képei. Jung gyanította,
hogy összefüggésben lehetnek öregkori m űveinek gondolatiságával, ám az összefüggést nem látta még világosan. Egy
reggel azzal a bejelentéssel fogado tt , hogy maga akar írni
gyermekkoráról, amelyr ől ugyan sokat elmondott már, de
mégsem mindent.
Elhatározása örvendetes volt, es egyúttal meglep ő is, hiszen tudtam, mennyire kimeríti az írás, es hogy ilyesmire
soha nem vállalkozna, ha nem belülr ől, a lelke mélyér ől
kapná a „feladatot". Tervét tehát úgy tekintettem, mint az
r » rr r r rr r r r
„önéletrajz" bens ő igazolásának meger ősítését.
Nem sokkal ez után a fordulat után alábbi szavait jegyeztem le: „Minden könyvem a maga önálló életét éli.
Valamiképpen beláthatatlan a sorsuk, nem írhatok el ő magamnak vagy nem határozhatok el el ő re semmit. Ilyenformán az önéletrajz már most is mer őben más utat követ,
mint amilyennek eleinte képzeltem. Az, hogy korai emlékeimet leírjam, szükségszer űség. Ha csak egyetlen nap
szünetet is ta rt ok, nyomban kellemetlen testi szimptómák
jelentkeznek. Ezek elt űnnek, amint újra dolgozom rajta, es a
fejem tökéletesen kitisztul."
1958 áprilisában Jung befejezte a gyermekkoráról, iskolai
es egyetemi éveir ől szóló három fejezetet. Ezt a címet adta
nekik: „Életem kezdeti eseményeir ől". 1900-ban, orvosi tanulmányainak bevégzésével zárulnak.
De Jung nem csak ennyivel járult hozzá maga is a könyvhöz. 1959 januárját bollingeni nyaralójában töltö tt e, es min-
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den délelőttjét a könyvünk id őközben elkészült fejezetei
olvasásának szentelte. Amikor „A halál utáni életr ől" című
fejezetet visszaadta, így szólt hozzám: „Valamit elindított
bennem. Olyan ez, mint egy lavina — írnom kehl." Így született a „Kései gondolatok" cím ű fejezet, amelyben hegmélyebb es egyben talán legtávolabbi gondolatait önti szavakba.
Ugyanennek az 1959-es évnek a nyarán, szintén Bohlingenben, írta meg a „Kenya es Uganda" című fejezetet. A
pueblo indiánokról szóló rész egy 1926-ban keletkeze tt Idadatlan kézirattöredékb ől való, es a primitív népek lélektanának általános kérdéseivel foglalkozik.
A „Sigmund Freud" es „A tudattalannal való kapcsolat tisztázása" című fejezeteket egy 1925-ben tartott szeminárium
anyagával egészítettem ki. Jung akkoriban beszélt el őször a
maga bels ő fejlődéséről.
A „Pszichiátriai tevékenység" cím ű fejezet Jungnak a
zürichi Burghölzli elmegyógyintézet fiatal segédorvosaival
1956-ban folytatott beszélgetései alapján készült. Az id ő tájt
egyik unokája dolgozott ott pszichiáterként. A beszélgetéseket Jung küsnachti házában folyta tt ák.

Jung átolvasta es jóváhagyta a kéziratot. Itt-ott javitgatott es
tt be. Én viszont az általa kiegészítjavolyikt
írt fejezeteket egészítettem ki beszélgetéseink jegyzeteib ől,
kidolgoztam gyakran csak címszószer ű utalásait es kiirtottam
az ismétléseket. Minél inkább el őrehaladtunk a könyvvel,
annál erőteljesebben ötvöz ő dött eggyé a kett őnk munkája.
A könyv elkészítési módja bizonyos tekintetben hatott a
tartalmára is. A beszélgetés vagy a spontán mesélés az improvizálás jegyeit viseli magán, es ilyen jellegű az „önéletrajz" is. Az egyes fejezetek fénycsóvák, amelyek csak futólag világítják meg Jung küls ő életét es munkásságát. Cserébe viszont közelebb hozzák szellemi életének attnosz-
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* Jung rendszerében speciális értelemben használt fogalom. Magyarázatát
akárcsak a többi, csillaggal jelölt szóét -- lásd a „Glosszárium"-ban.
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korszakát objektív vizsgálódásnak alávetnem. Ez a feladat
azonban oly nehéz es szokatlan, hogy mindenekel őtt meg
kellett fogadnom magamban: amíg élek, a vizsgálat eredményeit nem adom közre. Szükségesnek ta rtottam ezt az
intézkedést, hogy kell ő nyugalmat es distanciát teremtsek
általa. Azt láttam ugyanis, hogy azok az emlékek, amelyek
elevenen élnek bennem, mind emocionális élményekkel
kapcsolatosak, ezek pedig nyugtalanná es szenvedélyessé
teszik az ember lelkét, ami a tárgyilagos ábrázolásra nézve
roppant hátrányos feltételt teremt! Leveled »természetesen«
éppen akkor érkezett, amikor úgyszólván elhatároztam,
hogy hozzálátok a dologhoz.
Am a sors úgy akarja — amint mindig is akarta —, hogy
életemben a küls ő dolgok mind jelentéktelenek legyenek, es
csakis a lelkiek számítsanak lényegesnek es meghatározónak. Következésképpen elhalványult valamennyi küls ő
eseményre vonatkozó emlék; a »küls őleges« élmények talán
nem is voltak soha igaziak, vagy csupán olyan mértékben,
amennyire a bels ő fejlődési fázisokkal egybeestek. Életemnek ezekb ől a »küls ő« megnyilvánulásaiból mérhetetlenül
sok tűnt el, éppen azért, me rt , legalábbis én úgy éreztem,
mindent olyan intenziven éltem meg. Csakhogy általában
éppen ezek a közérthet ő életrajzok összetev ői: személyek,
akikkel összekerülünk, utazások, kalandok, bonyodalmak,
sorscsapások es más ilyesmi. Néhányat kivéve azonban nálam ezek csupán emlékszer ű sémákká váltak, es nem adnak
mársznyaktépel
őerőmnek.
Annál elevenebben es színesebben emlékezem a »bels ő«
élményekre. Csakhogy itt a leírásnak olyan problémája jelentkezik, amelynek megoldására nem nagyon érzem magam képesnek, legalábbis egyel őre nem. Ezért sajnos a Te
kivánságodat sem teljesíthetern, amit szívb ő l sajnálok...' !
Ez a levél jellemző Jung magatartására; mert noha „éppen
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féráját, es egy olyan embert mutatnak meg, akinek a lélek a
legigazibb valóságot jelente tt e. Küls ő dolgokról gyakran
hasztalanul faggattam Jungot; mindannak, amit megélt, csak
a szellemi esszenciáj a maradt számára feledhetetlen, es csak
az érte meg neki az elbeszélés fáradságát.
A könyv összeállításának formális nehézségeinél sokkal
lényegesebbek voltak más, inkább személyes természet ű
problémák. Erről Jung egy diákkori barátjának szóló levelében nyilatkozott. Barátja arra kérte, jegyezze föl fiúkori
emlékeit. A levélváltás 1957 végér ő l való.
,,...Tökéletesen igazad van! Mire az ember megöregszik,
külső es belső emlékeiben ifjodik vissza. Diákjaim egyszer
már harminc évvel ezel ő tt kértek, vázolj am el őttük, hogyan
alakultak ki nézeteim a tudattalanról. * Akkor ezt szeminárium formájában te tt em meg. Az utóbbi idő ben különféle
módokon biztatnak, írjak magamról egyfajta önéletrajzot.
Ilyesmit aztán már végképp nem tudtam elképzelni. Túlságosan sok önéletrajzot ismerek, önámitásaikkal es célirányos hazugságaikkal együ tt , es túlságosan is sokat tudok az
önleírás képtelenségér ől, semhogy magam merném ilyen
jellegű kísérletezésre adni a fejem.
Nos, legutóbb önéletrajzi információkról faggattak, es
ekkor fölfedeztem, hogy emlékanyagomban rejlenek
bizonyos objektív problémák, amelyek bizony megérdemelnék, hogy közelebbről vegyem őket szemügyre. Ennek
alapján végiggondoltam a lehet ő séget, es arra a következtetésre juto tt am, hogy mindaddig lerázom magamról egyéb
kötelességeimet, amíg nem sikerül legalább életem legels ő
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elhatározta, hogy hozzálát a dologhoz", levelét visszautasítással zárja. A konfliktus: igenlés es elutasítás között élete
végéig sohasem jutott nyugvópontra. Orökké megmaradt
egy árnyalatnyi kétely, es megmaradt félelme a kés őbbi
olvasóktól. Emlékeinek könyvét nem tekinte tt e tudományos
mű nek, még csak a tulajdon könyvének sem, hanem szóban
es írásban egyaránt csak mint „Aniela Jaffé vállalkozását"
emlegette, amelyben ő legföljebb közrem i ödött. Kívánságának megfelel ően nem is kerül bele az Összes m űvek sorozatába.
Különösen tartózkodó volt Jung a személyes találkozásokról szóló beszámolók tekintetében — akár ismert személyiségekről, akár hozzá közel álló emberekr ől vagy a barátairól volt szó. „Beszéltem koromnak sok híres emberével, a
tudomány es a politika nagyjaival, utazó kutatókkal,
művészekkel es Írókkal, előkelő ségekkel es pénzügyi hatalmasságokkal, de őszintén meg kell vallanom: ezek közül a
találkozások közül csak néhány vált élménnyé. Úgy tettünk,
mint hajók a nyilt tengeren, amelyek kölcsönösen meglengetik lobogójukat. Ezek az emberek többnyire valamilyen
kéréssel is fordultak hozzám, amelyekre vagy nem emlékszem, vagy nem beszélhetek róluk. Így hát nem maradtak
emlékeim, függetlenül a tt ól, hogy ők maguk mint személyiségek mit jelentettek a világ szemében. Ezek a találkozások
nem váltak jelent ős eseményekké; hamar elhalványodtak, es
mélyebb következményekkel sem jártak. Azokról a kapcsolatokról, amelyek jelentettek nekem valamit es ügy idéző dnek föl bennem, mint távoli id ők emlékei, azért nem beszélhetek, mert nemcsak az én legbens ő bb életembe, hanem
másokéba is beletartoznak. Nincs jogom hozzá, hogy a nyilvánosság számára megnyissam ezeket az örökre bezárt
ajtókat."
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A küls ő adatok es a teljesség hiányáért azonban b ő séges kárpótlást kínál a Jung lelki élményeir ől szóló beszámoló es a
tengernyi gondolat, amely, 'mint ő maga kijelentette, mindenképpen életrajzi jelleg űnek tekintendő. Ezek rendkívül
karakterisztikusak, es életének fundamentumát jelentik.
Mindenekel őtt a vallásos gondolatok. A könyv magában
foglalja Jung istenképét,* vallási élményvilágát is.
Több összetev ője van annak, ahogy Jung szembesült a
vallás kérdéseivel: tulajdon tapasztalatai, amelyek már gyermekkorában vallásos élményhez juttatták es élete végéig
elkísérték; az a fékezhetetlen vágy a megismerésre, amely
megragadott mindent, ami a lélekkel, * annak bels ő tartalmaival es megnyilvánulásaival összefügg, es jellemzi őt
mint tudóst, végül — végül, de nem utolsósorban — orvosi
lelkiismerete. Jung els ősorban orvosnak ta rt otta magát.
Figyelmét nem kerülte el, hogy a lelki betegségben szenvedő ember terápiájában dönt ő szerephez jut a vallásos beállitottság. Ez egybevágott azzal a felismerésével, hogy a lélek
spontán módon hoz létre vallásos tartalmú képeket, hogy
tehát a lélek „természeténél fogva vallásos".
Jung vallásfogalma jó néhány tekintetben eltér a hagyományos kereszténységét ől. Mindenekelőtt a Rossz mibenlétére ado tt válaszát es egy nem csak irgalmas vagy , _j ó" Isten
képét illetően. A dogmatikus kereszténység Jungot outsidernek
tekintette. Ezt — bár világhír ű volt — minduntalan éreztették is
vele a művét ért bírálatok. Szenvedett is emiatt, es még ennek
a könyvnek a lapjaira is jutott valami annak a kutatónak a
csalódottságából, aki érzi, hogy vallási gondolatait nem értik
meg maradéktalanul. Többször is hangoztatta, kissé ingerülten: „A középkorban máglyára ítéltek voina!" Csak halála óta
hallhatjuk egyre gyakrabban teológusoktól, hogy Jungot ma
már nem lehet kihagyni századunk egyháztörténetéb ől.
Jung kifejezetten a kereszténységhez tartozónak vallotta

11

i
z

magát, es legjelentő sebb művei a keresztény ember vallási
kérdéseivel foglalkoznak, amelyeket ő a lélektan szempontjából, a teológiai kérdésfeltevést ől tudatosan elhatárolva
taglalt. Amikor így járt el, a hit keresztényi követelményével
a megértés es az elmélyült gondolkozás szükségességét állította szembe. Felfogása szerint ez magától értet ődő es létszükséglet. „Úgy érzem, gondolataim mind Isten körül keringenek, akár a bolygók a Nap körül, es Ő ellenállhatatlanul
vonzza őket, akár amazokat a Nap. A legsúlyosabb b űnnek
kellene minősitenem, ha ellenállást tanúsítanék ezzel az
erővel szemben" —írta 1952-ben egy ifjú szerzetes papnak.
Emlékezéseinek könyvében szól Jung els ő es egyetlen alkalommal Istenről es a maga személyes istenélményér ő l.
Azokban a napokban, amikor az egyház elleni ifjonti
lázadásáról irt, egyszer azt mondta: „Akkoriban vált világossá előttem, hogy Isten, legalábbis nekem, az egyik legbizonyosabb, közvetlen tapasztalást jelenti." Tudományos műveiben Jung nem Istenről szól, hanem „az ember lelkében
kialakult istenképről". Nem ellentmondás ez, hanem egyfel ől
élményen alapuló szubjektív, másfel ől objektív tudományos
megállapítás. Egyszer az ember szól, akinek gondolataiban
egy szenvedélyes érzés, intuició es egy hosszú, gazdag élet
benső es külső tapasztalatai nyilvánulnak meg. Máskor a
kutató beszél, akinek megállapításai nem lépik át az ismeretelmélet határait, hanem tudatosan csak a tényekre es a bizonyíthatóra korlátozódnak. Tudósként Jung empirikus volt.
Amikor visszaemlékezései során személyes vallásos érzéseiről es tapasztalatairól mesél, akkor feltételezi, hogy olvasói
készséggel követik szubjektív élményeinek útján. Am Jung
szubjektív vallomását csakis az tudja es fogja magára nézve is
érvényesnek elisme rn i, akinek szintén voltak hasonló tapasztalatai. Más szóval: akinek lelkében hasonlóak vagy
ugyanolyanok az Istenrő l alkotott kép vonásai.
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Amilyen pozitívan és aktívan ve tt e ki a maga részét Jung az
„önéletrajz" összeállításából, olyan kritikus es negatív
magatartást tanúsított, érthet ő módon, a publikációval szemben. Félt a közönség reagálásától, főként a mia tt a nyíltság
miatt, amellyel vallásos élményeit es gondolatait kiszolgáltatta. Az acsarkodások, amelyekkel az Antwort auf Hiob
(Válasz Jób könyvére) cím ű könyve nyomán szembekerült,
még túlságosan frissek voltak, es túlságosan fájó a világ
értetlensége meg a sok félreértés. „Egész életemben féltettern ezt az anyagot, es azt aka rt am: soha ne lásson napvilágot; mert ha ezzel történik valami, az sokkal mélyebben
érintene, mint más könyvek esetében. Nem tudom, eléggé
távol leszek-e már ett ől a világtól ahhoz, hogy nyilai többé
el ne érjenek, es el tudjam viselni a negatív reakciókat. Epp
eleget szenvedtem az értetlenség es az elszigeteltség miatt,
amelybe akkor kerül az ember, ha olyasmiket mond, amiket
a többiek nem értenek meg. Ha már a Jób-könyv is ennyi
értetlenségbe ütközött, mennyivel negativabb hatásuk lesz
majd visszaemlékezéseimnek? Az önéletrajz maga az életem, mindannak a tükrében szemlélve, amit kimmnkáltam. A
ke tt ő azonos egymással, s igy ennek a könyvnek az olvasása
nehézséget okoz mindazoknak, akik nem ismerik vagy nem
értik a gondolataimat. Bizonyos értelemben az életem a
kvintesszenciája annak, amit írtam, es nem megfordítva.
Amilyen vagyok es ahogyan írok, az egy es ugyanaz. Összes
gondolataim es minden iparkodásom: ez vagyok én. Igy hát
az önéletrajz már csupán a pont az i bet űn."
Azok alatt az évek alatt, amíg emlékezéseinek könyve formát öltött, Jungban egyfajta átalakulási es objektivizálódási
folyamat ment végbe. Úgyszólván minden fej ezettel egyre
inkább távolodott önmagától, es mind magát, mind pedig
életének es életművének jelent őségét végezetül mintegy madártávlatból szemlélte. „Hogyha életem értékén töprengek,
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csak évszázadok gondolatain mérhetem magam, es azt kell
mondanom: no igen, jelent valamicskét. De a mai gondolatokhoz mérten semmit sem jelent." Jungra egyaránt jellemz ő
kijelentésének személytelensége es a történelmi kontinuitás
érzése, amely szavaiból kicsendül. Az egyes fejezetek során
még erőteljesebben nyilvánul meg mindkett ő .
Jung visszaemlékezéseinek könyvét valóban át- meg
átszövik tudományos gondolatai. Ám bizonyára aligha lehet
bárkit jobban bevezetni egy kutató szellemi világába, mint
ha maga mondja el, miképpen juto tt el eszméihez, es beszámol mindarról, ami szubjektív élményként áll felismerései
hátterében. Jung önéletrajza minden tekintetben betölti
ennek az érzelmi bevezetésnek a feladatát.
„Az életmű keletkezésér ől" című fejezet szintén töredék.
De lehetne-e más egy húsz kötetnél is többet felölel ő életmű
esetében? Emelle tt Jung soha nem lett volna hajlandó gondolatvilágáról összefoglaló áttekintést nyújtani -- sem
beszélgetéseink során, sem pedig egy általa fogalmazott írás
formájában. Egyszer, amikor erre kérték, igy felelt az 6 jellegzetes, kissé nyers modorában: ,,...hadd közöljem, hogy az
ilyesmi teljességgel kívül esik lehet őségeimen. Egyszerűen
nem volnék képes rövidített formában összegezni azt, amit
annyi fáradozással részletesen kifejtettem. Hiszen akkor ki
kellene hagynom bel őle az egész bizonyítási anyagot, es
csakfélepoditujnskrezoíhaté,mi
pedig semmiképpen nem könnyítené meg kutatási eredményeim megértését — ez amúgy is nehéz. A hasított patájúak családját jellemz ő kérődző tevékenység, a már felfalt
étel regurgitációj a bennem az étvágynak éppen az ellenkezőjét kelti fel..."
Az olvasó tehát „Az életmű keletkezésér ől" című fejezetet
csupán az idős mesternek a pillanat adta visszaemlékezéseként értékelje, es hagyja, hogy mint ilyen hasson rá.
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A rövid „Glosszárium", amelyet a kiadó kívánságára f űztem a kötethez, néhány isme rt ető magyarázatot nyújt a Jung
műveiben es terminológiájában járatlan olvasónak. Ahol
csak lehetett, Jung m űveiből ve tt idézetekkel írtam körül a
Jung-féle lélektan fogalmait. Ezeket az idézeteket azonban
csakis mint utalásokat, észrevételeket lehet figyelembe
venni. Jung az általa használt fogalmakat minduntalan újra
es másképpen írta körül, es meghagyta rejtélynek vagy
titoknak a megmagyarázhatatlant, ami a pszichikus
valósághoz tapad.
Sokan segítettek szép, de nehéz feladatom teljesítésében.
Akár ügy, hogy érdeklődéssel követték a lassú kibontakozást, akár azáltal, hogy ösztönözve es bírálva támogatták a munkát. Mindüknek itt mondok köszönetet. Név szerint e helyt csak Helene es Kurt Wolffot emlitem, Locarnóból, akik hozzájárultak, hogy a könyv ötlete megvalósulhasson, Marianne es Walter Niehus-Jungot (Küsnacht,
Központi Kórház), akik a könyv megformálásának évei ala tt
mindetkblmáa,vintF.CHul
Palma de Mallorcából, aki soha ki nem fogyó türelemmel
támogatott tanácsaival.

1961 decemberében

Aniela Jaffé
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Életem a tuda tt alan önmegvalósitásának története. Minden,
ami a tudattalanban zajlik, eseménnyé kíván lenni, es a
személyiség is ki akar bontakozni tuda tt alan feltételei közül,
hogy önmagát mint egészet élje át. Ha ezt a fejl ődési folyamatot magamra vonatkoztatva akarom ábrázolni, nem használhatom a tudományos nyelvet; mert hiszen önmagamat
nem tapasztalhatom meg tudományos problémaként.
Azt, hogy mi az ember a bels ő szemlélete alapján es minek
látszik „az örökkévalóság jegyében", csak a mítosz segítségével lehet kifejezni. Ez egyénibb, es pontosabban adja viszsza az életet, mint a tudomány. A tudomány átlagfogalmakkal
dolgozik, ezek pedig sokkal általánosabbak, semhogy megfelelhetnének az egyéni élet szubjektív sokszín űségének.
Éppen ezért ma, életem nyolcvanharmadik évében, hozzáfogok, hogy életem mítoszát elmondjam. De csak közvetlen
megállapításokat tehetek, csak „történeteket mesélhetek".
Hogy igazak-e, nem érdekes. Csak az a kérdés, az én mesém, az én igazságom-e.
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Az önéletrajzírásban az a legnehezebb, hogy nincs hozzá
mérce, nincs objektív alap, amelyb ől kiindulva Ítéletet alkothatna az ember. Nincsenek igazi összehasonlitási lehet őségek. Tudom, hogy sok tekintetben nem vagyok olyan,
mint mások, de nem tudom, valójában milyen is vagyok. Az
ember semmi máshoz nem hasonlíthatj a magát: nem majom,
nem tehén, nem fa. Ember vagyok. No de mit jelent ez?
Mint minden teremtmény, én is a végtelen istenségr ől szakadtam le, de nem állíthatom magam szembe sem valamilyen állattal, sem egy növénnyel vagy egy k ővel. Csakis
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valamilyen mitikus lény áll magasabban az embernél. Akkor
miként alkothatunk magunkról valamiféle definitiv véleményt?
Az ember olyan pszichikus folyamat, amely fölött neki
magának vagy nincs, vagy csak kis részben van hatalma.
Következésképpen nincs lezá rt ítéletünk önmagunkról vagy
az életünkről. Különben mindent tudnánk róla, de ezt legfölj ebb csak képzeljük. Alapjában véve sohasem tudjuk,
hogyan történtek a dolgok. Egy élet története elkezd ődik
valahol, valamilyen ponton, amelyre éppen még emlékezünk, es már akkor is roppant bonyolult volt. Hogy mivé
lesz az élet, nem tudjuk. Ezért nincs az élet történetének
kezdete, a célt pedig csak hozzávet őleg lehet megjelölni.
Bizonytalan kísérlet az ember élete. Csak számszeniségében hallatlan jelenség. Olyan illékony, annyira elégtelen, hogy valóságos csoda, ha valami képes létezni és kibontakozni. Énrám már orvostanhallgató koromban mély
benyomást te tt ez, es valóságos csodának hittem, ha nem
pusztulok el id őnek el őtte.
Mindig olyannak éreztem az életet, mint egy növényt,
amely a gyökértörzséb ől él. Tulajdonképpeni élete láthatatlan, a rizóma mélyén rejlik. Mindaz, ami a talaj fölött látható,
csak egy nyáron át tart. Azután elhervad — efemer jelenség.
Ha az ember az élet es a kultúrák véghetetlen kialakulására
es elmúlására gondol, az abszolút semmiség gondolata tölti
el; én azonban sohasem szüntem meg azt érezni, hogy az
örök változás alatt él es megmarad valami. Amit látunk: a
virág, az pedig mulandó. A rizóma megmarad.

Alapjában véve életemnek csak azokat az eseményeit érdemes elmondanom, amelyek során a maradandó világ betört
a mulandóba. Ezért főként bels ő, lelki élményekröl szólok.
Közéjük tartoznak álmaim * es imaginációim. Ezek alkotják
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egyúttal tudományos munkám ősanyagát is. Mintegy tüzes
bazaltfolyamként, amelyb ől kikristályosodik majd a feldolgozandó kőzet.
A belső események mellett elhalványul a többi emlék: utazások, emberek es környezet. Kortörténetet átéltek sokan, írtak
is róla, az 6 könyveikb ől vagy elbeszéléseikb ől többet lehet
kiolvasni vagy megtudni. Életem küls ő dolgainak emléke
nagyrészt elhalványult vagy szertefoszlott. Hanem a másik
valósággal történt találkozások, az összeütközés a tudattalannal örökre bevés ődött emlékezetembe. I tt mindig bőség es
gazdsáurlkot,
es háttérbe szorult minden más.
Igy váltak emberek is feledhetetlen emlékekké, csakis
annak a körülménynek a jóvoltából, hogy nevük örök id őktő l fogva beíratott sorsom könyvébe, es a velük való megismerkedés egyúttal valamiféle visszaemlékezéssé lett.
Ugyanigy a bels ő élmény jegyében álltak azok a dolgok,
amelyek fiatal koromban vagy kés őbb kerültek kívülről a
közelembe, es nekem fontossá váltak. Nagyon fiatalon jutottam arra a felismerésre, hogy az élet bonyodalmai — hacsak
nem találni rájuk belülr ől választ es megoldást — végs ő
soron nem sokat jelentenek. A küls ő körülmények nem pótolhatják a bels őket. Ezért szegény az életem küls ő eseményekben. Nem sokat mesélhetek róluk, me rt üresnek vagy
jelentéktelennek tartanám őket. Magamat csakis a bels ő
történések fel ő l érthetem meg. Ok alkotják azt, ami sajátságos az életemben, es róluk szól az „önéletrajz"-om.
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Gyerm ekkor

Egy fél évvel születésem (1875) után szüleim átköltöztek
Kesswilb ől (Thurgau kanton), a Boden-tó partjáról abba az
egyházközségbe, amely a rajnai vízesés fölött fekv ő laufeni
kastélyhoz ta rt ozik.
Emlékeim második vagy harmadik életévemt ől kezdődnek. Emlékszem a paplakra, a kertre, az olvasólugasra, a
templomra, a kastélyra, a rajnai vizesésre, a kis wörthi
kastélyra es az egyházfi paraszti gazdaságára. Megannyi
emlékszigetecske, meghatározhatatlan tengerben úszkálva,
minden látható összefüggés nélkül.
Ekkor fölbukkan egy emlék, életem talán legrégebbi emléke, éppen ezért meglehet ősen ködös benyomás: gyerekkocsiban fekszem, egy fa árnyékában. Szép, meleg nyári
nap, kék az ég. Aranylónapsugár játszik zöld faleveleken. A
kocsi teteje felhúzva. Éppen felébredek a ragyogóan szép
kö rn yezetben, es leirhatatlanul jól érzem magam. Látom a
fák levelei es virágai közö tt a fénylő napot. Minden olyan
csodálatos, színpompás es nagyszerű.
Egy másik emlék: a házunk nyugati oldalán lev ő ebédlőben ülök, magas gyerekszéken, es meleg tejet kanalazok,
tele beleaprított kenyérdarabokkal. Remek íze van a tejnek,
es sajátságos az illata. Ez volt az els ő alkalom, amikor tudatosan érzékeltem a szagot. Az a pillanat, amikor úgyszólvän
tudatára ébredtem a szaglásnak. Ez az emlék is nagyon régre
nyúlik vissza.
Vagy: szép nyári este. „Most pedig mutatok neked valamit" — mondja egy néni. Kimegy velem a ház elé, a Dachsen
felé vezet ő útra. A távolban, egészen a láthatár alján, a naplemente vörös fényében izzik az Alpok hegyvonulata. Ezen
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az estén különösen tisztán látszott. „Oda süss, micsodás
vörös a sok hegy, ni!" Ekkor láttam el őször az Alpokat!
Aztán megtudtam, hogy a dachseni gyerekek másnap iskolai kirándulásra mennek Zürichbe, az Uetli-hegyre. Mindenáron velük akartam menni. Legnagyobb bánatomra kioktattak, hogy ilyen kis gyerekek nem mehetnek még, ez ellen
nincs apelláta. E tt ől fogva vágyaim elérhetetlen tája le tt
es az Uetli-hegy, az izzó havasok közelében.
Zürich
Valamelyest kés őbbi időből: anyámmal elutaztam
Thurgau kantonba, ahol barátait látogatta meg. Volt egy
kastélyuk a Boden-tó partján. Engem akkor kötéllel sem
lehetett volna elvonszolni a parttól. A nap csillogo tt a vízen.
A kirándulóhajó verte hullámok a partnak csapódtak. Kis
redőket formáltak a tófenék homokján. A víztükör a beláthatatlan messziségbe nyúlt e1, es ez a távlat elképzelhetetlen
gyönyörűséget kelte tt bennem, egyfajta semmihez nem
fogható nagyszerűség érzését. Akkor fogant meg bennem a
gondolat, hogy tóparton kellene élnem. Víz nélkül, úgy
képzeltem, egyáltalán nem lehet meg az ember.
Még egy emlék: idegen emberek, sürgés-forgás, izgalom.
Beront a szolgáló: „A halászok kifogtak egy hullát — a
vízesés alatt —, ide akarják hozni a mosóházba." Apám azt
mondta: „Jól van — jól van." Azonnal meg aka rt am nézni a
hullát. Anyám visszahúzott es szigorúan megtiltotta, hogy a
kertbe kilépjek. Amikor azután az emberek elmentek, titokban a ke rt en át a mosóházhoz osontam. Csakhogy az ajtó
zárva volt. Erre megkerültem a házat. A hátoldalán volt egy
nyito tt lefolyó a lejtő irányában, víz es vér csöpögött ki rajta.
Engem ez roppant mód érdekelt. Még négyéves sem voltam
akkor.
Felbukkan egy másik kép: nyugtalan vagyok, lázas, nem
tudok aludni. Apám a karjában ta rt , fel-alá járkál velem a
szobában, es közben régi diákdalait dúdolja. Különösen az
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egyikre emlékszem, amelyik nagyon tetsze tt nekem es
Dal a haza atyjárólmindgeyutao.Azúnve
volt: „Csöndes minden, főt hajt itten...", valahogy így kezdődött. Még ma is emlékszem apám hangjára, amint az
éjszakai csöndben fölém hajolva énekelt.
Mint anyám kés őbb elmondta, általános ekcémám volt.
Homályos célzások lengtek körül a szüleim házasságában
támadt bajokról. Betegségem minden bizonnyal összefüggött
szüleim átmeneti különélésével (1878). Anyám akkoriban több
hónapig feküdt a baseli kórházban, es betegsége föltehet ően
annak következménye volt, hogy csalódott a házasságban.
Akkoriban egy anyámnál mintegy húsz évvel id ősebb nagynéném ve tt gondjaiba. Anyám hosszú távolléte megkeserítette
az életemet. Attól fogva mindig bizalmatlan lettem, mihelyt a
„szerelem" szó elhangzott. A „n őiesség" fogalmához sokáig az
„eredendően megbízhatatlan" fogalma társult bennem. „Apa"
az en szememben megbízhatóságot jelentett es — tehetetlenséget. Ez az a hendíkep, amellyel beléptem az életbe. Kés őbb
revideálódott bennem ez az ifjúkori benyomás. Azt hittem,
vannak barátaim, ám csalódtam bennük, találkoztam viszont
olyan nőkkel, akikben nem kellett csalódnom, ők mintegy
rácáfoltak bizalmatlanságomra.
Anyám távolléte idején gondomat viselte a szolgálónk is.
Emlékszem meg, miként vett a karjába, en pedig a vállára
hajtottam a fejem. Fekete haja volt es olajszinú arcb őre, merőben másmilyen volt, mint anyám. Emlékszem a haja tövére, nyakának er ősen pigmentált b őrére es a fülére. Olyan
idegennek tűnt fel el őttem es mégis olyan furcsán ismer ősnek. Mintha a lány nem a családomhoz tartozott volna, hanem csakis hozzám, es mintha valamiféle, számomra felfoghatatlan módon más, titokzatos dolgokkal lenne kapcsolatban, amiket en nem érthetek meg. Ennek a lánynak a típusa
lett kés őbb animám* egyik aspektusává. Az idegennek es
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mégis ősidőktő l ismertnek az érzését közvetítette, es annak
a modellnek a karakterisztikuma volt, amely az én szememben kés őbb a nőiességet képviselte.
Szüleim különélésének id őszakából való még egy emlékkép: szép őszi napon egy nagyon csinos, szeretetre méltó,
kék szemű es szőke hajú lány vezet kézen fogva aranyló
juhar- es gesztenyefák alatt. Végigmentünk a Rajna partján,
a vízesés alatt, ahol a wörthi kiskastély áll. A nap átfénylett
a lombokon, a földet aranyló falevelek borították. Ez a lány
lett később az anyósom. Nagy tisztel ője volt apámnak. Csak
huszonegy éves koromban láttam őt viszont.
Ezek a „küls ő" emlékeim. A továbbiakban komolyabb,
mondhatni súlyosabb dolgok következnek, egy részükre csak
homályosan emlékszem: egyszer lezuhantam a lépcs őn,
egyszer nekiestem a szögletes kályhaláb élének. Fájdalomra
es vérre emlékszem, egy orvos összevarr egy fejsebet, a forradás helye még gimnáziumi éveimben is látszott. Anyám
mesélte, hogy szolgálónkkal egyszer Neuhausenba mentem a
vízesés hidján át, váratlanul elestem, es fél lábbal már kicsúsztam a korlát alatt. A lány még el bírt kapni es viszszarángatott. Az ilyesmik tudattalan öngyilkossági vágyra
utalnak, illetve fatális ellenállásra az e világi élettel szemben.
Akkoriban körvonalazatlan félelmek törtek rám éjszakánként. Mindenféle dolgok történtek. Örökké odahallatszott a vízesés tompa moraja, emiatt veszélyövezetet éreztem körülötte. Többen vízbe fúltak, egy holttest lezuhant a
sziklákról. A közeli temetőben gödröt ás az egyházfi; barna
földhányás. Fekete szalonkabátos, ünnepélyes férfiak, szokatlanul magas kalappal, fényesre subickolt fekete cip őben,
valami fekete ládát hoznak. Apám is ott van, talárban, es
zengő hangon beszél. Olyasmit magyaráznak, hogy valakit
beletemetnek abba a gödörbe. Bizonyos embereket egyszer
csak nem látni többé, pedig nemrég meg közöttünk voltak.
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Azt mondják, eltemették vagy az Úrjézus magához vette
őket.
Anyám megtanított egy imádságra, amelyet minden este el
kellett imádkoznom. Szívesen is csináltam, me rt az éjszaka
meghatározhatatlan bizonytalanságaival szemben némi
megnyugtató érzést nyújtott:
Terjeszd szét a két szárnyadat,
Jézus, vigaszt nékem ki ad,
És vedd bé kiskalácsod.
Ha Sátán fenne rá fogat,
Szólaltasd meg angyalidat:
E gyermeket nem bánthatod.

Az Úrjézus megnyugtató volt, afféle kedves jóakaratú
„uraság", akár a Wegenstein „uraság" a kastélyban— gazdag,
hatalmas, tekintélyes, es éberen őrködött a gyermekek éjszakai nyugalma felett. Hogy miért lettek volna szárnyai, mint
a madárnak, azt afféle kisebb csodának tekintettem, de nem
zavart különösképpen. Sokkal fontosabb volt azonban es
sokelmédröztn,hogyakisert-.
kalácshoz hasonlította, amiket az Urjézus nyilván csak kelletlenül „ve tt be", akár a keserű orvosságot. Ez sehogy sem
fért a fejembe. Minden további nélkül megértettem azonban,
hogy a Sátán szereti a kiskalácsot, épp ezértmeg kell akadályozni, hogy befalja. Még ha tehát az Úrjézus nem szereti is,
a Sátán elől mégis eleszi. Eddig meg „megnyugtató" volt az
érvelésem. Csakhogy azt is hallottam, hogy az Úrjézus
ältalában más embereket is „magához vesz", ami egyet jelentett azzal, hogy az illet őt elássák a földbe.
A komor összehasonlítás végzetes következményekkel
járt. Hovatovább bizalmatlanná váltam az Úrjézus iránt. Elvesztette nagy, megnyugtató es jóakaratú madáraspektusát,
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es képét fokozatosan a fekete szalonkabátos, cilinderes es

ős, sötét férfiakkal asszociál- fényesrubickolt p

tam.
Ezek a tépel ődéseim veze tt ek els ő tudatosult traumámra.*
Egy forró nyári napon szokás szerint egyedül üldögéltem a
ház el ő tt az utcán es a homokban játszottam. Az út a házunk
előtt vi tt egy domb felé, fölkapaszkodott rá, odafönt azután
beleveszett egy erd őbe. Így hát a házból jókora útszakaszt be
lehetett látni. Nos, akkor én megláttam ezen az úton az
erdőbő l lefelé jönni valakit, széles karimájú kalappal es
tt volna, aki nőihoszúfektöpnyb.Mihaférle
öltözéket visel. Az ember lassan közeledett, es megállapíthattam, hogy valóban férfi, de egyfajta majdnem földig
érő , fekete szoknyát visel. Láttára félelem fogo tt el, es ez
pillanatok alatt halálos rémületté vált, mert egy iszonyatot
keltő felismerés fogalmazódott meg bennem: „Ez egy jezsuita!" Nem sokkal azel őtt fültanúja voltam ugyanis egy
beszélgetésnek, amelyet apám folytato tt egyik lelkésztársával a jezsuiták fondorlatairól. Megjegyzéseinek félig
bosszús, félig aggódó érzelmi töltetéb ől olyan benyomás
alakult ki bennem, hogy a , j ezsuiták" valamiféle, még
apámra nézve is veszedelmes dolgot jelentenek. Tulajdonképpen nem tudtam, mi az, hogy „jezsuita". De a Jézus
szót már ismertem kis esti imámból.
Az utcán felém közeled ő férfi nyilván álruhát visel, gondoltam. Azért van rajta n ői öltözék. Bizonyára valami roszszat forral. Halálos félelemben rohanvást szaladtam be a
házba s a lépcs őn föl a padlásra, ahol is bebüjtam egy gerenda mögé egy sötét zugba. Nem tudom, meddig id őztem ott.
De meglehető sen hosszú ideig maradhattam, mert mire újra
leóvakodtam az els ő emeletre, es fejemet nagy vigyázva
kidugtam az ablakon, nyoma sem látszott mar a fekete figurának. A pokoli rémület azonban meg napokig átjárta min-
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den porcikámat es o tt hon maradásra késztetett. Amikor azután kés őbb megint kint játszottam az utcán, egyre csak
nyugtalanul sandítgattam az erd ő széle felé. Kés őbb természetesen már tudtam, hogy a fekete ember egy ártalmatlan
katolikus pap volt.
Körülbelül ugyanebben az id őben — még azt sem tudnám
teljes bizonyossággal megmondani, nem a fentebb említett
esemény elő tt történt-e — éltem meg els ő álmomat, arnelyikre emlékszem, es amelyik úgyszólván egész életem
folyamán foglalkoztato tt . Három- vagy négyéves lehettem
akkor.
A paplak magában állt a laufeni kastély mellett, es az egyházfi portája mögött nagy rét terült el. álmomban ezen a réten álltam. Es egyszer csak fölfedeztem ott egy k ővel kirakott, téglalap alakú sötét gödröt a földben. Azel őtt soha nem
látt am. Kíváncsian léptem oda es belenéztem. Lent k őlépcsőt pillanto tt am meg, a mélységbe vezetett. Habozva es
rtfélvemntraj.Odegyzölfintak
es súlyos, mintha körivesajtólám.Afügönyavolt
kéziszőttes anyagból vagy brokátból készült volna, es feltűnt nekem, hogy milyen dús es pompázatos. Kíváncsian,
hogy vajon mi rejlik mögö tt e, félrehúztam, es mintegy tíz
méter hosszú, négyszögletes helyiséget pillantottam meg a
félhomályban. Boltozatos mennyezetét kövek alko tt ák,
padozatát is kölapok borították. Közepén vörös sz őnyeg
vezete tt a bejárattól egészen egy alacsony emelvényig. Ezen
csodálatos, ékes arany trónszék alit. Nem tudom bizonyosan, de lehet, hogy vörös pá rn a volt rajta. Pompás
karosszék volt, akár a mesében, igazi királyi trónus! De állt
rajta valami. Egy óriási képz ődmény, amely majdnem a
mennyezetet súrolta. El őször azt hittem, magas fatörzs.
Atmérője lehetett ötven-hatvan centiméter, a magassága pedig ügy négy-öt méter . Csakhogy az alakzatnak különös
,
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sajátossága volt: b őrből es eleven húsból állt, a teteje pedig
egyféle golyóbis alakú fejben végz ődött, arc es haj nélküli
fejben; csak egészen fent, a fejtet őn látszott egyetlen szem,
az pedig rezzenetlenül nézett fölfelé.
Aránylag világos volt a helyiségben, bár sem ablaka nem
volt, se más fényforrása. Csak a fej fölött derengett némi
világosság. Az a micsoda meg sem mozdult, mégis úgy
éreztem, bármely pillanatban leszállhat a trónjáról, es akár a
hernyó, felém kúszhat. Félelmemben szinte megbénultam.
Ebben az elviselhetetlen pillanatban egyszer csak anyám
hangját hallottam kintr ől es fentről, amint azt kiáltja: „Ugy,
ügy, nézd csak meg alaposan. Ez az emberev ő !" Erre pokoli
félelem lett úrrá rajtam, es a rémülettől verítékben úszva
felébredtem. E tt ől fogva sok napon át nem mertem este
elaludni, me rt féltem a hasonló álmoktól.
Hosszú évekig foglalkoztatott ez az álom. Csak jóval
később döbbentem rá, hogy a sajátos képz ő dmény egy fallosz volt, es csak néhány évtizeddel még kés őbb, hogy rituális fallosz. Soha nem tudtam kiokoskodni, vajon anyám úgy
mondta-e: „Ez az emberevo! , vagy pedig: „Ez az emberevő!" Mert az első esetben ügy értette volna, hogy nem
„Jézus" vagy a ,jezsuita" az emberev ő, hanem a fallosz; az
utóbbiban, hogy az emberev őt általában a fallosz jeizi,
vagyis a homályos „Úrjézus", a jezsuita és a fallosz ugyanaz.
A fallosz elvont értelmét az jellemzi, hogy az idom magában véve ithüfallikusan (iuyc = felállva) intronizálódik. A
réten a gödör bizonyára sírt jelente tt . A sir maga föld alatti
templom, zöld függönye a rétre emlékeztet, itt tehát a zöld
vegetációval borított föld titkát ábrázolja. A sz őnyeg
vérvörös volt. De honnan a boltozat? Jártam volna akkor
már a Munoton, a schaffhauseni öregtoronyban? Nem
valószinű , hiszen egy hároméves gyereket aligha visznek
oda. Akkor tehát nem lehet szó emlékmaradványról. Ugyan-
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igy megmagyarázhatatlan az anatómiai tekintetben helytálló
ithüfallosz eredete is. Az orificium urethrae-nek mint szemnek es fölötte a látszólagos fényforrásnak az értelmezése a
fallosz etimológiájára (aXôc = fényl ő , ragyogó) utal.
Ebben az álomban a fallosz mindenesetre valamilyen föld
alatti isten lehete tt , akit nem tanácsos említeni. Ilyennek
maradt meg bennem egész ifjúságom alatt, es mindenkor
felidéz ődött, valahányszor egy kissé túlzo tt lelkesedéssel
beszéltek Jézus Krisztus Urunkról. Az „Úrjézus" elnevezés
nekem soha nem le tt egészen igazi, nem lett soha teljesen
elfogadható, sem pedig szeretetre méltó, me rt minduntalan
úgy juto tt az eszembe föld alatti ellenképe, mint egy általam
nem kerese tt , rémisztő megnyilatkozás.
A jezsuita „álruhája" beárnyékolta a kereszténységr ől
addig kapo tt oktatást. Gyakran álarcos mulatságnak t űnt fel
előttem, egyfajta temetkezésnek. O tt ugyan komoly vagy
szomorú képet vágtak az emberek, ám egy pillanat múlva
már mintha titokban nevettek es egy csöppet sem szomorkodtak volna. Az Úrjézust valahogy a halo tt ak istenének
képzeltem — igaz, segít őkésznek, hiszen elhessentette az
éjszakai kísértetet, de jómaga mégis kísérteties, mivel
keresztre feszítették, es véres holttest. Az el őttem minduntalan dics őített szeretetét es jóságát titokban megkérd őjeleztem, kivált azért is, me rt a „szerető Úrjézusról" fiként
fekete szalonkabátos es fényesre subickolt cip őjű férfiak
beszéltek, akik engem mindig a temetésre emlékeztettek.
Apám lelkésztársai voltak ők es nyolc nagybátyám — mind
csupa lelkész. Hosszú éveken át oltották belém a rémületet
-- nem is szólva a hébe-hóba megjelen ő katolikus papokról,
akik a félelmetes jezsuitára emlékeztettek, márpedig a je
zsuitákmégapnzorástébúgkoza.
Kés őbb ugyan évekig, egészen a konfirmációig roppant
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erőfeszítéseket tettem, hogy rákényszerítsem magam a
Krisztus iránt megkívánt pozitív magatartásra, de sohasem
sikerült teljesen leküzdenem titkos bizalmatlanságomat.
A „fekete ember"-t ől végtére is minden gyerek fél. Am
abban az élményben nem ez volt a lényeg, hanem a gyermeki agyamban gyötrelmesen létrejött megismerési formula: „Ez egy jezsuita." Ugyanigy álmomban is a sajátos
jelképes ábrázolás es az „emberev ő" bámulatos értelmezése
a lényeges. Nem az „emberev ő" gyerekes kísértete, hanem
hogy föld ala tt i, aranyos trónuson ül. Az en akkori gyermeki tudatomban először is a király ül aranyos trónuson, azután
pedig, de sokkal szebb es sokkal magasabb es aranyozottabb
trónuson, fent a magasban, a kék égben, a Jóisten ül meg az
Úrjézus, aranykoronával ékesitve es fehér ruhában. Csakhogy ett ől az Úrj ézustól jött a „jezsuita", fekete szoknyában,
fején széles karimájú fekete kalappal, lefelé az erd őből. Még
sokszor fel-felnéztem oda, nem fenyeget-e megint valamilyen veszély.
Álmomban leszálltam a barlangba, es o tt egy merőben
más lényre bukkantam az aranyos trónuson, nem ember formájúra es alvilágira, aki meredt tekinte tt el fölfelé nézett es
embrhüsaltápkoz.Cjóövenémúlat
szemembe egy vallásos ritusokról szóló kommentárnak az a
passzusa, amely az úrvacsora-szimbólumrendszer antropofág alapmotivumát taglaija. Csak akkor ismertem föl, menynyire nem gyermeki, milyen érett, ha úgy tetszik: koraérett
az a gondolat, amely ennek a két élménynek a során kezdett
bennem tudatosulni. Ki szólalt meg annak idején bennem?
Kinek a szelleme agyalta ki ezeket az élményeket? Miféle
magasabb rendű belátás működött itt közre? Tudom, minden
tökfilkót nyomban elfog a kísértés, es összevissza fecseg a
„fekete ember"-r ől, az „emberev ő"-ről, a „véletlen"-r ől es a
„kés ő bbi belemagyarázás"-r61, mert sürg ősen el akar tüntet-
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ni valami szö rn yen kényelmetlen dolgot, nehogy a megszokott szemlélet jámborságát megzavarja valami. ös, ezek a
derék, jóravaló, egészséges emberek nekem mindig olyanok, mint azok az optimista ebihalak, amelyek az es ő utáni
tócsában nyüzsögve es magukat nyájasan illegetve napoznak minden vizek legsekélyebbikében, es nem is sejtik,
hogy a tócsa már másnapra kiszárad.
Mi szólalt meg bennem akkor? Ki ejtette ki a magasabb
rendű problematika szavait? Ki állította össze a fönt es a lent
képét es alapozta meg ezáltal mindazt, ami életem teljes
második felét a legszenvedélyesebb viharokkal töltötte ki?
Vajon ki kavarta fel a legártatlanabb, zava rtalan gyermekkort a legérettebb emberélet súlyos sejtésével? Ki más, mint
az idegen vendég, aki föntről es lentről érkezett!
Ez a gyermeki álom avato tt be a föld titkaiba. Mondhatni:
beletemettek akkor a földbe, es hosszú évekbe tellett, mig
újra előj ötttem. Ma tudom, azért történt mindez, hogy a lehető legnagyobb mértékű fényt vigye a sötétségbe. Egyfajta
beavatás volt ez a sötétség birodalmába. Lelki életem akkoriban kezdte meg tuda tt alan létét.

A Basel melle tt i Klein-Hüningenbe történt 1879-es átköltözésünkre már nem emlékszem, annál inkább egy évekkel
későbbi eseményre: apám egy este kiemelt az ágyból, karjában kivitt a nyugatra néz ő lugasba, es megmutatta nekem
a legcsodálatosabb zöldben pompázó, fényl ő esti égboltot.
Ez 1 8 8 3 -ban történt, a Krakatau kitörése után.
Egy másik alkalommal apám kivitt a szabadba, es megmutatott egy hatalmas bolygót a láthatár keleti peremén.
Egyszer nagy áradás volt, a falun átfolyó Wiese folyó ätszakította a gátakat. Fels ő folyásánál beomlott egy híd. Tizennégyen megfulladtak, testüket a sárga viz magával sodorta a Raj náig. Amikor az ár lehúzódott, azt beszélték, hul-
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lák fekszenek a homokban. Ekkor engem már semmi sem
tarthato tt vissza. Ráakadtam egy középkorú férfi holttestére,
fekete szalonkabátban volt — bizonyára éppen a templomból
jött ki! Félig beborította a homok, úgy feküdt o tt , karja a
szemét takarta. Anyám nagy rémületére az is leny űgözött, ha
végignézhettem egy-egy disznóvágást. Mindezek a dolgok
roppantul érdekeltek.
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Isivel hátrább — es kiabált velem: „Haszontalan kölyök,
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hunyd be a szemed, haszontalan kölyök, hunyd be a szemed!" En meg csak ebben a pillanatban vettem észre, hogy
a figurák meztelenek es fügefalevelet viselnek! Ezt mindaddig nem láttam. Így folyt le els ő összeütközésem a szépművészettel. Nagynéném úgy kikelt magából, mintha legalábbis egy pornográf intézeten hajszolták volna keresztül.
Hatéves voltam, amikor szüleim elvi tt ek egy kirándulásra
Arlesheimbe. Anyám ez alkalommal olyan ruhát viselt,
amely számomra feledhetetlen maradt, es egyúttal az
egyetlen dolog, amire vele kapcsolatban emlékszem: fekete
anyagból készült ruha, apró zöld nyomo tt félholdmintákkal.
Ezen a legrégebbi emlékképen anyám karcsú fiatalaszszonyként jelenik meg. Többi emlékemben mindig id ősebb
es korpulens.
Egy templomhoz érkeztünk, es anyám azt mondta: „Ez
katolikus templom." Félelemmel elegy kíváncsiságomtól
hajtva megszöktem anyám mell ől, hogy a nyitott ajtón át
bepillantsak a templombels őbe. Éppen megláttam még a
nagy gyertyákat egy gazdagon díszített oltáron (húsvét táján
jártunk), amikor váratlanul megbotlottam egy lépcs őfokban,
es állal egy kaparóvasra zuhantam. Csak arra emlékszem,
hogy szüleim erősen vérző sebbel szedtek föl. Különös
kedélyállapotba kerültem. Egyrészt szégyenkeztem, amiért
jajgatásommal magamra vontam a templomba igyekv ők
figyelmét, másrészt ügy éreztem, valami tiltott dolgot követtem el: jezsuiták — zöld függöny -- az emberev ő titka... Ez
hát a katolikus templom, a jezsuiták temploma! Ők tehetnek
róla, hogy megbotlottam es jajgattam!
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A klein-hüningeni évekig nyúlnak vissza legrégebbi
emlékeim a képzőművészetről is. A szülői házban, a XVIII.
századból való paplakban volt egy ünnepélyesen sötét
szoba. Ott álltak a jobb bútordarabok, a falakon pedig régi
festmények lógtak. Mindenekel őtt egy olasz képre emlékszem, Dávidot es Góliátot ábrázolta. Tükörmásolat volt,
Guido Reni m "" elyéb ől, az eredeti a Louvre-ban van. Azt
már, hogy miként került családunk tulajdonába, nem tudom.
Függött o tt egy másik régi festmény is, most a fiam házában
van; baseli tájkép a XIX. század elejér ől. Titokban sokszor
besurrantam a félrees ő sötét szobába, es órákig elüldögéltem
a képek elő tt , hogy ezt a szépséget bámulhassam. Hiszen az
egyedüli szép volt, amit isme rt em.
Akkoriban — még nagyon kicsi voltam, talán hatéves —
elvitt egyszer egy néném Baselba es megmutatta a múzeumban a kitömö tt állatokat. Sokáig elid őztünk o tt , mert mindent alaposan meg akartam nézni. Négykor megszólalt a
múzeum záróráját jelz ő csengő . Nagynéném nógatott, de én
nem tudtam megválni a tárlóktól. Így aztán közben bezárták
a termet, úgyhogy más úton kelle tt kijutnunk a lépcs őhöz,
nevezetesen az Okori Galérián át. És egyszer csak o tt álltam
azok el ő tt a csodálatos szobrok el őtt! Teljesen lenyűgözve
meresztettem rájuk a szemem, mert ilyen szépséget meg
soha nem láttam. Nem tudtam betelni velük. Nagynéném a
kezemnél fogva ráncigált a kijárat felé -- én mindig egy ki-

,

Még évekig képtelen voltam úgy betenni a lábam katolikus templomba, hogy ne ébredt volna bennem titkos
félelem vért ől, eleséstől es jezsuitáktól. Ez volt az a tónus
vagy atmoszféra, amely körüllengte. De mindig leny ű-
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gözött. Egy katolikus pap közelsége, ha lehet, még kínosabb
volt. Csak életem harmincas éveiben, amikor a bécsi
Stephansdomba léptem be, éreztem meg minden nehézség
nélkül a Mater Ecclesiát.
Hatévesen kezdtem el latint tanulni, apám oktatott. Szivesen jártam iskolába. Könnyen ment, me rt mindig előbbre
tarto tt am a többieknél. Már olvasni is tudtam, miel ő tt iskolába kerültem volna. Emlékszem azonban azokra az id őkre,
amikor még nem tudtam olvasni, ehelyett anyám vesz ődött
a felolvasással, éspedig az Orbis pictus ból, egy régi gyerekkönyvb ől, amely egzotikus vallások ismertetését tartalmazta, különösen az indiaiakét. Voltak benne képek
Brahmáról, Visnuról es Sivárói, es kielégíthetetlen érdeklődéssel töltö tt ek el. Anyám mesélte kés őbb, hogy újra meg
újra visszatértem rájuk. Közben homályosan úgy éreztem,
rokonságban állnak az én „ ős-kinyilatkoztatáson"-mal, bár
erről soha senkinek nem szóltam. Soha el nem árulható titok
maradt a szememben. Anyám ebben közvetve meg is
erősített, ugyanis nem kerülte el figyelmemet az a csöppnyi
megvetés, az az árnyalatnyi lenézés, amellyel a „pogányok"ról beszélt. Tudtam, hogy felháborodva utasítaná vissza az
én „kinyilatkoztatás"-omat. Ilyen sérelemnek pedig nem
kívántam magam kitenni.
Ez a nem gyermeki magatartás részint nagyfokú érzékenységemmel es sérülékenységemmei függött össze, részint — éspedig különösen nagy mértékben — kora gyermekségem nagy magányával. (A húgom kilenc évvel volt fiatalabb nálam.) Magamban játszottam es a magam módján.
Sajnos nem emlékszem rá, mit játszottam, csak arra, hogy
nem szere tt em, ha közben megzavarnak. Játékaimba áhítattal mélyültem el, es nem állhattam, ha közben figyelnek
vagy kritizálnak. Arra azonban emlékszem, hogy életem
hetedik es nyolcadik évében szenvedélyesen szerettem az
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építőkockákat, es tornyokat építettem bel őlük, amiket azután nagy gyönyörűséggel romboltam le „földrengés"
következtében. Nyolcadik es tizenegyedik életévem között
szakadatlanul csataképeket, ostromokat rajzoltam, ágyúzásokat, de tengeri csatákat is. Aztán telemásoltam egy teljes
füzetet festékfoltokkal, amelyeknek fantasztikus értelmezése elgyönyörködtetett. Az iskola azért volt kedves a
szívemnek, mert ott végre régóta nélkülözött játszótársakra
találtam.
De találtam még valamit, ami érdekes reakciót válto tt ki
belő lem. Mielőtt erről mesélnék, meg kívánom említeni,
hogy az éjszakai légkör fokozatosan egyre s űrűbbé vált.
Mindenféle dolgok történtek, félelmesek es érthetetlenek.
Szüleim külön szobában aludtak. Én apám szobájában. Az
anyám szobájába nyíló ajtó fel ől szorongató hatások áramlottak. Éjszaka anyámat kisértetiesnek es titokzatosnak
éreztem. Ajtajából egy éjjel valamiféle meghatározhatatlan,
fénylő alakot láttam kilépni, a feje el őrefelé levált a nyakáról, es úgy lebege tt elő tt e, akár egy kis hold. Nyomban
újabb fej támadt a helyén, majd az is levált. Ez így ismétlődött hatszor-hétszer. Hol kisebb, hol nagyobb tárgyak
jelentek meg lidérces álmaimban. Igy például egy kis golyó
a messzi távolban, amint fokozatosan közeledett es eközben
iszonyatosan es nyomasztóan nagyra n őtt, vagy sürgönydrótok, amelyeken madarak ültek. A drótok egyre vastagabbak
le tt ek, az én szorongásom pedig egyre nagyobb, míg csak
föl nem ébredtem tőle.
Habár ezek az álmok a serdül őkort előkészítő fiziológiai
folyamatokkal jártak együ tt , megelőzte őket, ügy a hetedik
évem táján, egy el őj áték: akkoriban álhártyás diftériám volt,
fulladási rohamokkal. A rohamok alatt az ágyon álltam, a
lábrésznél hátrahajolva, es apám tartott a hónom alatt. Magam fölött kéken világító karikát láttam, akkora volt, mint
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a telihold, es ebben különböz ő alakok mozogtak, amelyeket
angyaloknak véltem. Ez a látomás minden alkalommal csillapította a fulladástól való félelmemet. Ám az álmokban
mégis újra megjelenik. Úgy vélem, ebben egy pszichogén
momentum juto tt döntő szerephez: a szellemi légkör lassacskán belélegezhetetlenné vált.
Nagyon nem szívesen jártam templomba. Kivétel csak a
karácsony volt. Mindennél jobban tetszett az a karácsonyi
korál: „Boldog örömünnep derült ránk..." Estére ott volt a
karácsonyfa. Ez az egyetlen keresztény ünnep, amelyet áhítatosan megünnepeltem. A többi ünnep mind hidegen hagyott. A második helyen a szilveszterest állt. Az advent
idő szakában volt valami, ami sehogy sem illett az ezt követ ő
karácsonyhoz. Éjszaka, vihar es szél kapcsolódott hozzá,
meg az is, hogy a ház olyan sötét volt. Valami zúgott-búgott
— valami mozgolódott.
Ezekben a korai gyermekéveimben fedeztem föl a vidéki
iskolatársaimmal való érintkezés során, hogy mennyire elidegenitenek magamtól. Közöttük másként viselkedtem,
mint odahaza, magamban. Részt vettem csínyjeikben vagy
akár magam is találtam ki ilyeneket, pedig o tthon, úgy éreztem, soha eszembe sem juto tt ak volna. No persze nagyon is
jól tudtam, hogy kiötlök én otthon is, amikor egyedül vagyok, egyet-mást. Mégis úgy éreztem, ezt a változást pajtásaim befolyásának köszönhetem, mert valamiképp arra
csábítottak vagy késztettek, hogy másmilyen legyek, mint
amilyennek képzeltem magam. Annak a távolabbi világnak
a hatása, amelyben szüleimen kívül más embereket
ismertem meg, igencsak kétesnek, ha ugyan nem gyanúsnak
tűnt előttem, es homályos módon ellenségesnek. Egyre
fokozo tt abban érzékeltem a fényes nappali világ szépségét,
amelyben „aranyló napsugár t űz zöld lombokon át". Csakhogy elháríthatatlan árnyékvilágot is gyanítottam a köz-
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vetlen közelben, nyugtalanítóan megválaszolhatatlan kérdésekkel, es ezeknek mintegy kiszolgáltatva éreztem magam.
Esti imádságom ugyan rituális védelmet nyújtott, mivel a
napot megfelel ően lezárta, es ugyanilyen megfelel ően
veze tt e be az éjt es az alvást. Nappal azonban ott leselkedett
az új veszély. Olyan volt ez, mintha a magam kettéválását
érezném es félném. Bens ő biztonságomat fenyege tte veszély.
Emlékszem, hogy ez id ő tájt (hetedik es kilencedik életévem között) szere tt em tűzzel játszani.Mit
a kertünkben egy
régi fal, csupa nagy kőtömbből, amelyek között érdekes
üregek akadtak. Ezekben szoktam annak idején kis tüzet gyújtani, amiben más gyerekek is segítettek — olyan tüzet, amelynek „örökké" kellett égnie, es ezért szüntelenül szitani is kellett. A szükséges fát egyesült er ővel szedtük össze. Senki más
nem gondozhatta a tüzet, csakis én. A többiek gyújthattak
maguknak tüzeket a többi üregben, de az csupa profán t űz
volt, egy csöppet sem érdekeltek. Egyedül az én tüzem volt
eleven, es félreismerhetetlenül érz ődött rajta, hogy szent tűz.
Akkoriban hosszú ideig ez volt a kedvenc játékom.
A fal elő tt rézsű húzódott, abba pedig egy kissé kiálló k ő
volt beágyazva — az én kövem. Amikor egyedül voltam,
gyakran leültem rá, es ilyenkor elindult egy gondolatsorjáték, körülbelül ilyenformán: „Itt ülök ezen a kövön. En
fent vagyok, 6 lent." Csakhogy a k ő is mondhatta volna,
hogy „én", es gondolha tt a volna így: „Itt fekszem ezen a
lejtőn, a fiú pedig rajtam ül." Ebb ől adódik aztán a kérdés:
En vagyok-e, aki a kövön ül, vagy én vagyok a k ő, amelyiken ő ül? A kérdés minden alkalommal összezavart, es
önmagamban kétkedve álltam fel, meg azon t űnődve, most
ki micsoda. Ez homályban maradt, az én bizonytalanságomhoz pedig a sötétségnek egyfajta sajátságos es lenyűgöző érzése társult. Kétségbevonhatatlan volt mindenesetre
a bizonyosság, hogy a k6 titkos kapcsolatban áll velem.
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Akár órák hosszat is elüldögélhettem rajta, az igy feladott
talány igézetében.
Harminc év múltán ismét o tt álltam a rézs űn, már mint n ős

ember, akinek gyerekei vannak, o tthona van, helye a világban, a feje pedig telis-tele eszményekkel meg tervekkel, és
egyszeriben újra azzá a gyermekké váltam, aki meggyújt
egy titokzatos jelent őségű tüzet es elüldögél a kövön, amelyikről nem tudni, hogy ő -e én, vagy én vagyok-e ő . Váratlanul eszembe juto tt zürichi életem, es olyan idegennek
éreztem, mint egy másik világból es időből érkező üzenetet.
Csábító volt es egyúttal ijeszt ő . Gyerekkorom világa,
amelybe most úgy belemerültem, örök maradt, de én kiszakadtam bel őle es egy tovább gördül ő , egyre inkább távolodó
időbe zuhantam bele. Er őnek erejével kellett megválnom
e tt ől a helytől, nehogy a jövömet valamiképp elveszitsem.
Felejthetetlen pillanat ez nekem, mert villámként világította meg el ő tt em gyermekkorom örökkévaló jellegét. Hogy
mit jelent ez az „örökkévalóság", az csakhamar megmutatkozott, életem tizedik évében. Meghasonlásom es bizonytalanságom a külvilágot illet ően egy nekem akkor érthetetlen manipulációra késztetett: abban az id őben egy sárgára
lakkozo tt tolltartót használtam, kis zárral, amilyen az elemistáké szokott lenni. Volt benne egy vonalzó is. Nos, ennek a
végébe bevéstem egy apró, talán hat centiméternyi emberalakot „szalonkabátban, cilinderrel es fényesre subickolt
cipővel". Tintával feketére festettem, le irészeltem a vonalzóról es beleraktam a tolltartóba, ahol kis ágyacskát
készítettem neki. Még köpenykét is fabrikáltam rá egy kis
gyapjúdarabból. Mellétettem egy hosszúkás, feketés, sima
rajnai kavicsot, amit úgy festettem ki színes vízfestékkel,
hogy lett egy fels ő es egy alsó része. Hosszú ideig a nadrágzsebemben hordtam. Ez volt az 6 köve. Óriási titkot jelentett
nekem az egész ügy, bár semmit sem értettem belöle. A
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dobozt az emberkével titokban felvittem a tilto tt fels ő száritópadlásra (tiltott, me rt a padlógerendák megszuvasodtak,
elkorhadtak, ennélfogva veszélyesek voltak), elrejtettem a
fedélszék egyik gyámgerendáján. Közben roppant elégedettség töltö tt el, mert i tt ugyan senki sem találja meg. Tudtam,
hogy ott senki emberfia rá nem akad. Senki föl nem fedezheti es szét nem rombolhatja a titkomat. Biztonságban éreztem magam, es elmúlt a gyötrelmes érzés, hogy meghasonlottam önmagammal.
Minden nehéz helyzetben, akár valami csínyt követtem el,
vagy érzékenységemet érte sérelem, akár apám ingerlékenysége vagy anyám betegeskedése nyomasztott, csak az én
gondosan ágyba fektete tt es bebugyolált emberkémre meg
az 6 szépen kifestett kövére gondoltam. Id őnként — sokszor
csak többhetes megszakításokkal — titokban, es csak ha
rnegbizonyosodtam róla, hogy senki sem látja, fölmentem a
felső száritópadlásra. O tt fölmásztam a gerendákra, kinyitottam a dobozt es megszemléltem az emberkét meg a követ.
Egyúttal mindig betettem a dobozba egy-egy kis papírtekercset, melyre az általam kitalált titkosírással korábban
ráírtarn valamit, rendszerint a tanítási órákon. Súrün teleirt,
összetekert kis papírszeletkék voltak ezek, es meg őrzésre
adtam át őket az emberkének. Emlékszem: minden egyes kis
papirtekercs behelyezési aktusa az ünnepélyes eljárás jel-

legét öltötte. Az már sajnos kiment a fejemból, hogy mit is
akarhattam közölni az emberkével, csak annyit tudok, hogy
a neki szánt „levelek" egyfajta könyvtárat jelentettek. Csak
valami homályos feltevés el bennem, hogy bizonyos szentenciák lehettek, amelyek nekem különösen megtetszettek.
Ennek az eljárásnak az értelme, vagy hogy miként adhatnám
magyarázatát, annak idején nem okozott gondot. Beértern az
újonnan visszanyert biztonság érzetével es a megnyugvással,
hogy van valarnirn, amihez senki hozzá nem férhet es amiről
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senki sem tud. Az én szememben ez hétpecsétes titkot jelentett,
amit elárulni soha nem szabad, me rt létbiztonságom függ t őle.
Hogy miért, azon nem töprengtem. Egyszer űen így volt.
Az, hogy titkom van, meghatározta akkori énemet. Kora
ifjúságom lényeges elemének tartom, olyan tényez őnek,
amelynek számomra dönt ő jelentősége volt. Így a falloszt
megjelenítő álmomat sem meséltem el fiatal koromban
senkinek, es a jezsuita is abba a hátborzongató tartományba
tartozott, amelyr ől nem volt szabad beszélnem. A kis fafigura meg a k ő a titokalkotás els ő, még gyermekien tudattalan
kísérlete volt. Ez a titok egyre csak emésztett, es ügy
éreztem, meg kellene találni a nyitját; de mégsem tudtam,
mi az, amit ki akarok fejezni. Egyre azt reméltem, hátha
akad valami, talán a természetben, ami eligazíthatna, vagy
megmutathatná, hol a titok vagy mi a titok. Akkor támadt fel
érdeklő désem a növények, állatok es kövek iránt. Szakadatlanul valamilyen titokzatosságot kerestem. Tudatomban
vallásos voltam es keresztény — még ha olyan fenntartással
is, hogy: nem is olyan bizonyos az egész! vagy ezzel a
kérdéssel: mi történik azzal, ami a föld ala tt van? Es amikor
vallásos tanokat ve rt ek a fejembe, es folyton ezt hallo tt am:
„Minden szép es minden jó", akkor magamban azt gondoltam: Igen, igen, de azért van még egy fölöttébb titokzatos
másik valóság is, csakhogy az emberek nem tudnak róla.
A farago tt emberke epizódja gyermekkorom csúcspontját
es egyúttal lezáródását jelentette. Körülbelül egy évig tartott. Utána az esemény tökéletesen kiese tt az emlékezetemből, egészen életem harmincötödik évéig. A gyermekkor
ködéből akkor emelkede tt ki teljes tisztaságában az emléktöredék, amikor a Wandlungen und Symbole der Libido (A
libido változásai es jelképei) című könyvem el őmunkálataival foglalkozva az Arlesheim melletti lélekkövek
cache-áról, rejtekhelyéről es az ausztrálok churingá-firól,
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vagyis amulettjeir ől olvastam. Egyszer csak rádöbbentem,
hogy pontosan tudom, milyenek ezek a kövek, bár képet
soha nem láttam egyr ő l sem. Képzeletemben megjelent egy
sima kő , oly módon kifestve, hogy egy fels ő es egy alsó
részre volt osztva. A kép valamiképpen ismer ősnek tetsze tt ,
es nyomban társult hozzá egy sárgás tolltartónak, valamint
egy emberkének az emléke. Az emberke egy Théleszphórosz volt, egy köpenybe burkolt apró ókori istenfigura,
amely néhány régi ábrázoláson Aszklépiosz mellett áll, es
felovasnkigyrtcb
ől.
Ez a visszaemlékezés oltotta belém el őször a meggyőződést, hogy vannak archaikus lelki alkotóelemek is,
amelyek semmiféle hagyomány útján nem hatolhatnak be az
individuális lélekbe. Nem akadt ugyanis apám könyvtárában, amelyet — nota bene csak sokkal kés őbb — átkutattam,
egyetlen ilyesféle adatot tartalmazó könyv sem. Ilyesmir ől
bizonyíthatóan nem tudo tt apám sem.
1920-ban, Angliában jártamkor, két hasonló kis figurát
faragtam ki egy vékony ágból, de közben eszembe sem
jutott gyerekkori élményem. Az egyiket felnagyítva kifaragtattam k őből, es ez a figura most o tt áll küsnachti ke rt emben.
Csak akkor súgta meg tudattalanom a nevét. Az „Atmavictu" breath of 4fe — nevet adta a figurának. Ez annak a
gyerekkori, mintegy szexuális tárgynak a továbbfejlesztése,
amely azonban kés őbb a breath of life-nak, vagyis éltető
leheletnek: egyféle alkotói impulzusnak bizonyult. Alapjában véve az egész egy kabir, 1 elrejtve a köpenyke alatt, a
„ládiká"-ban, ellátva j ókora életer ő-tartalékkal, a hosszúkás,
—

1 . A kabirok, akiket „nagy isteneknek" is neveznek, es hol törpéknek,
hol óriásoknak ábrázolnak, természeti istenségek voltak, kultuszuk többnyire Démétér istenn őéhez kapcsolódott. Összefüggésbe hozták őket az
alkotással es az élet keletkezésével is.
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Iskolai évek
1

Tizenegyedik évem azért vált számomra jelent ő ssé, me rt
akkor kerültem át Baselba, a gimnáziumba. Ily módon
kiszakadtam vidéki játszótársaim köréb ől, es bejutottam az
igazi „nagy világba", ahol nagy hatalmú emberek, apámnál
sokkal hatalmasabbak, pompás, nagy házakban laktak,
csodás lovakkal húzott díszes kocsikban közlekedtek es
választékos nyelven beszéltek — németül vagy fr anciául. Az
6 jól öltözött, finom modorú és zsebpénzzel busásan ellátott
fiaik lettek az osztálytársaim. Ámulva es titkolt irigységgel
hallo tt am tő lük, hogy vakációjukat az Alpokban, azokban a
Zürich melletti „izzadó havasok"-ban töltötték, vagy akár a
tengerparton, ami szintén már mindennek a teteje. ügy
csodáltam őket, mint akik más világból valók, a vörösen
izzó havasok megközelíthetetlen fenségéb ől es az elérhetetlen tenger valószer űtlen messziségéb ől. Akkor döbbenten rá, hogy szegények vagyunk, apám szegény falusi
lelkész, én pedig egy még sokkal szegényebb papgyerek
vagyok, akinek lyukas a cip őtalpa, es nyirkos harisnyában
kell végigülnie a hat tanórát. Egyszeriben más szemmel néztem a szüleimet, es kezdtem megérteni gondjaikat es
aggodalmaikat. Kivált apám iránt éreztem szánalmat, anyám
iránt sajátos módon kevésbé. Valamiképp őt éreztem az
erő sebbnek. Azért mégis az ő pártján álltam, amikor apám a
maga szeszélyes ingerültsége folytán nem bírt magán
uralkodni. Jellemem alakulása szempontjából ez nem vált
éppenséggel el őnyössé. Meg akarván szabadulni az efféle
konfliktusoktól, a mindenek fölött álló döntöbiró szerepét
öltöttem magamra, aki — akár akarja, akár nem — kénytelen
szüleirő l ítéletet alkotni. Ez egy bizonyos inflációt * támasz-
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tott bennem, amely fokozta es egyúttal csökkentette amúgy
is bizonytalan önérzetemet.
Kilencéves voltam, amikor anyám egy kislányt hozott a
világra. Apám izgato tt volt es boldog. „Ma éjjel húgocskád
születe tt " — mondta, én pedig csak ámultam, me rt addig semmit sem ve tt em észre. Anyám ugyan többször is ágynak esett,
ám nekem ez nem t űnt fel, az ilyesmit amúgy is semmivel
nem igazolható gyöngeségnek ta rt ottam. Apám odavitt
anyám ágyához, 6 pedig egy csöppséget ta rt o tt a karjában,
roppant csalódást kelt őt: vörös, ráncos arc, mint valami
vénemberé, a szeme becsukva — talán csak nem vak, akár az
újszülött kutyák? A hátán meg egy-egy hosszú, vörösessz őke
szőrszál, ezt is megmutatták — tán csak nem majom lesz
belőle? Megdöbbentem, nem tudtam, mit szóljak. Ilyenek az
újszülöttek? Habogtak ugyan valami gólyáról, hogy állítólag
az hozza a gyereket. No de akkor mi a helyzet a kutyák es
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röpködnie, mire egy almot összehord? És mi a helyzet a
tehenekkel? Nem tudtam elképzelni, miként hoz a gólya egy
egész borjút a cs őrében. A parasztok pedig azt mondták, a
tehén megborjadzott, nem pedig, hogy a gólya borjat hozott
neki. Az egész históriát megint afféle trükknek tekintettem,
amivel meg akarnak etetni. Bizonyos voltam benne, hogy
anyám olyasmit követe tt el, amiről nem szabad tudnom.
Húgom váratlan megjelenése a gyanakvásnak valamiféle
homályos érzését ébresztette bennem, es csak fokozta kíváncsiságomat, élesebbé te tt e megfigyeléseimet. Anyám kés őbbi gyanús reakciói igazolták feltevésemet: húgom születése
valamiféle sajnálatos dologgal függött össze. Különben nem
izgato tt túlságosan az esemény, de bizonyára hozzájárult,
hogy tizenkét éves koromban egy élményem különösen
mély nyomokat hagyjon bennem.
Anyámnak kellemetlen szokása volt, hogy mindenféle jó
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tanácsot kiabált utánam, ha látogatóba mentem vagy meg
voltam híva valahová. Ilyenkor nemcsak az ünnepl őruhámat
vettem föl es kisubickolt cipőt, hanem vállalkozásom meg a
nyilvános fellépés a méltóság érzésével is eltöltö tt .
Megalázónak éreztem hát, hogy az utcában mindenki hallhatta, micsoda becsületsért ő dolgokat kiált utánam az
anyám: „Aztán el ne felejtsd a papád meg a mamád üdvözletét átadni, es fújd ki az orrodat — van nálad zsebkend ő?
Megmostad a kezed?" — es igy tovább. Roppant helytelennek találtam, hogy az inflációt kísér ő kisebbrendűségi érzéseim ily módon legyenek világgá kiáltva, holo tt már csak
önszeretetem es hiúságom okán is eleve gondoskodtam róla,
hogy a lehető legkifogástalanabbul jelenjek meg. Az ilyen
alkalmak ugyanis nagyon sokat jelente tt ek nekem. Útban a
ház felé, ahová meghívtak, fontosnak es méltóságteljesnek
éreztem magam, mint máskor is, ha hétköznap vehettem föl
az ünnepl őmet. Alaposan megváltozott azonban a kép, amint
az idegen ház látótávolságába kerültem. Ilyenkor beárnyékolt az o tt lakók nagyságának es hatalmának tudata. Féltem
tőlük es jelentéktelenségem miatt legszívesebben mélyen a
föld alá süllyedtem volna, amikor becsöngettem. Az odabent
felhangzó cseng őszó végzetként visszhangzott a fülemben.
Csüggedt es félénk lettem, mint egy kóbor kutya. Ez olyankor volt a legborzasztóbb, amikor anyám el őzőleg „megfelelően" előkészített. „Koszos a cip őm, a kezem szintén.
Nincs nálam zsebkend ő, a nyakam fekete" -- zúgott a fiilemben. Ilyenkor dacból nem adtam át az üdvözleteket, vagy
pedig indokolatlanul félszegen es szögletesen viselkedtem.
Ha nagyon komiszra fordult a dolog, a padláson lev ő titkos
kincsemre irányítottam gondolataimat, igy aztán sikerült
visszatalálnom emberi méltóságomhoz: nagy elhagyatottságomban eszembe juto tt ugyanis, hogy hiszen a másik is én
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vagyok, az, akinek sérthetetlen titka van, a k ő es a szalonkabátos, cilinderes emberke.
Nem emlékszem rá, hogy gyerekkoromban valaha is felötlött
volna bennem bármilyen összefüggés lehet ő sége az Ürjézus,
illetve a fekete szoknyás jezsuita, a sír melle tt álló szalonkabátos, cilinderes férfiak, a réten a sírféle nyílás es a föld alatti falloszszentély meg a tolltartóban rejl ő emberke közö tt . Az ithüfallikus istenségről való álmorn volt életem els ő nagy titka, az
emberke a második. Ma azonban úgy tetszik, mintha homályosan mégis éreztem volna valamiféle kapcsolatot a „lélekk ő"
es a között a kő közö tt , amelyik egyúttal „én" is voltam.
Mindmáig, amikor életem nyolcvanharmadik évében leírom emlékeimet, mindmáig sosem láttam egészen világosan, milyen összefüggés állhat fenn legels ő emlékeim
között: olyanok, mint egy föld alatti, egybefügg ő rizóma
külön-külön hajtásai. Mint egy tudattalan fejl ődési folyamat
állomásai. Miközben egyre képtelenebbnek látszott, hogy
pozitív viszonyt alakítsak ki az Urj ézussal, körülbelül tizenegyedik évemtő l fogva, úgy emlékszem, érdekl ődni kezdtem az isteneszme iránt. Attól fogva imádkoztam Istenhez,
ami valamiképp kielégitett, mert ellentmondástól mentnek
találtam. Istenképemet nem komplikálta a bizalmatlanságom. Ráadásul nem is volt fekete szoknyás ember, sem
pedig Urj ézus, akire a festményeken tarka ruhákat agattak
es akivel olyan bizalmasan viselkedtek az emberek. (5 (Isten) sokkal inkább egyedülvaló lény volt, akir ől, mint
mondták, nem is lehet igazán képet alkotni. Igaz, amolyan
nagyon nagy hatalmú öregember lehetett, csakhogy a
parancsolat, legnagyobb megelégedésemre, így szólt: „Ne
csinálj magadnak farago tt képet es semmi hasonlót..." Vele
tehát nem lehete tt úgy bizalmaskodni mint az Úrjézussal,
aki nem ilyen „titok". Lassan föl-földerengett bennem egy
bizonyos analógia az én padlásbéli titkommal...
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Az iskolától viszolyogtam. Túlságosan sok id őmet rabolta
el, amit szívesebben töltö tt em volna csataképrajzolással es
űzj átékkal. A hittanórák kimondhatatlanul unalmasak t
voltak, a matematikaórától pedig határozottan féltem. A
tanár úgy tett, mintha az algebra teljesen magától értet ődő
volna, én pedig még azt sem tudtam, mik tulajdonképpen a
számok. Nem virágok, nem állatok, nem is kövületek, semmi,
amiről az ember képet alkothatna magának, csupán menynyiségek, amelyek számolás révén jönnek létre. A menynyiségeket — es e tt ől teljesen összezavarodtam — hangokat
jelölő betűkkel helyettesítették be, úgyhogy, mondhatni,
hallhatókká váltak. Osztálytársaim sajátságos módon értették, hogyan kell velük eljárni, es magától értetődőnek
találták a dolgot. Senki sem tudta nekem megmondani, mik
a számok, én pedig meg sem tudtam fogalmazni a kérdést.
Nagy rémületemre azt tapasztaltam, hogy nem is akadt
senki, aki megértette volna, miért nehéz ez nekem. A tanár
ugyan, el kell ismernem, nem sajnálta a fáradságot, hogy
megmagyarázza annak a különös műveletnek az értelmét,
amelynek során érthető mennyiségeket hangokká alakítunk
át. Végül megértettem, hogy ezáltal olyan röviditési rendszerre törekedtek, amelynek révén sok mennyiséget lehet
lerövidített formulában ábrázolni.
Csakhogy ez engem egy csöppet sem érdekelt. Úgy véltem, teljesen önkényes dolog számokat hangok révén kifejezni, hiszen ugyanúgy kifejezhetnénk az a-val az almafát, a
b-vel a bükköt es az x-szel a kérd őjelet. Az a, b, c, y es x
nem volt érzékelhet ő, es éppúgy nem mondott semmit a
szám lényegéről, mint az almafa. Legipj ább az az alapszabály háborított fel, amely szerint ha a = b es b = c, akkor a
c, holott már a definícióban megállapítottuk, hogy a másvalamit jelöl, mint b, es ennélfogva, mint valami más, nem
lehet egyenl ő b-vel, nem is szólva c-ről. Hogyha már egyen-
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lő séget vonunk, akkor az csakis a = a, b = b lehet stb., ezért
az a = b-t egyenesen hazugságnak vagy csalásnak min ő sítettem. Ugyanigy felháborított, amikor a tanár a párhuzamosokról szóló tulajdon definíciója ellenére azt állította,
hogy a végtelenben metszik egymást. Az én szememben ez
dőre balekfogásnak tetsze tt , nem tudtam es nem is akartam
benne részt venni. Intellektuális erkölcsiségem berzenkedett
az ilyen játékos következetlenségek ellen, mert elzárták el őttem a matematika megértésének útját. Egészen öreg koromig
elkísért az a megmásíthatatlan érzés, hogy ha akkor osztálytársaimhoz hasonlóan én is konfliktusmentesen tudtam volna
elfogadni, hogy a egyenlő lehet b-vel, vagyis nap = hold,
kutya = macska es így tovább, akkor a matematika szakadatlanul becsapo tt volna; hogy mennyiben, arról csak nyolcvanhárom éves koromban le tt némi sejtelmem. De egész életemben rejtély maradt el ő tt em, miért nem sikerülhetett nekem
kapcsolatot találnom a matematikával, holott minden kétséget kizáróan tudtam, hogy számolni teljesen érvényes
módon lehet. A legérthetetlenebbnek azonban a matematikával szemben érzett morális kételyemet találtam.
Egyenleteket csakis oly módon tudtam a magam számára
érthet ő vé tenni, hogy a be i et mindenkor meghatározott
számértékkel helyettesítettem be, es a művelet értelmét
konkrét utánszámolással ellen őriztem. A továbbiakban csak
úgy állhattam meg valamelyest a helyemet a matematikában, hogy az elő tt em ta rt almilag érthetetlen algebraképleteket lerajzoltam, es jól az emlékezetembe véstem, hogy a
falitáblának melyik helyén milyen bet űkombinációk szerepeltek. Az utánaszámolással nem boldogultam többé, mert
időnként elő fordult, hogy a tanár így szólt: „Itt most az alábbi »kifejezéssel« helyettesítünk be", es felrajzolt a táblára
néhány betűt. Nem tudtam, honnan es minek — nyilvánvalóan azért, hogy kielégít ő en lehessen befejezni egy eljárást.
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Engem pedig annyira elrémített az a tudat, hogy mindezt
képtelen vagyok megérteni, hogy már kérdezni sem me rt em.
A matematikaórák rémülettel es iszonyattal töltö tt ek el.
De minthogy más tárgyak jól mentek, es hála a jó vizuális
memóriámnak, sikerült a matematikát is hosszú ideig
csalással megúsznom, többnyire jó bizonyítványt kaptam,
ám félelmem a kudarctól es létem kicsinysége a környező
világ nagyságához képest nemcsak elkedvetlenített, hanem
egyfajta csöndes kétségbeesésbe is sodort, úgyhogy szívb ől
meggyűlöltem az iskolát. Ráadásul „képesség teljes hiánya"
okán kizártak a rajzolásból. Ez ugyan jól jött, me rt időt
nyertem, de újabb vereségnek is számított, hiszen volt a
rajzhoz némi ügyességem, csak éppen nem tudtam róla,
hogy lényegében érzelmeim függvénye. Ugyanis csak azt
tudtam lerajzolni, ami a képzeletemet foglalkoztatta. Ärn
nekünk görög istenségek el őrajzolt modelljeit kellett szolgaian utánarajzolnunk, es amikor ez sehogy sem sikerült,
tanárom bizonyára úgy vélte, hogy valami naturalisztikus
dolog kellene nekem, ezért egy kecskefej képét rakta elém.
I tt aztán tökéletesen cs ődöt mondtam, es ezzel vége szakadt
a rajzóráimnak.
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Tizenkettedik életévem lett életem tulajdonképpeni sorsdöntő éve. Egyszer, 1887 kora tavaszán, ott álltam tanítás után a
Münsterplatzon es egyik társamra vártam, akivel egyazon üt
vi tt az iskolába. Egyszer csak egy másik fiú akkorát lökött
rajtam, hogy elvágódtam. A fejemet a járda szélébe vertem,
es a megrázkódtatástól elkábultam. Jó félórán át egy kissé
bódult voltam. Az ütődés pillanatában átvillant a fejemen a
gondolat: most nem kell többé iskolába menned! Eszméletemet csak félig vesztettem el, de néhány perccel tovább
feküdtem ott, mint okvetlenül indokolt lett volna, f őként
hogy igy álljak bosszút alattomos tárnadómon. Azután járó-
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kelők fölszedtek, es két vénkisasszony nénikém közeli házába vittek.
Ettő l fogva rendszeressé váltak az ájulási rohamok, amint
megint el kellett volna járnom az iskolába, ugyanígy akkor
is, ha szüleim az iskolai feladatok elvégzésére akartak
rábírni. Több mint egy fél évig nem jártam iskolába, ami
nekem igencsak kapóra jött. Szabad lehe tt em, órákon át
álmodozhattam, kint lehettem valahol a vizparton vagy az
erdőben, vagy rajzolhattam. Vad csatajeleneteket vagy ódon
várakat festegettem, amiket éppen ostromolnak vagy felgyűjtanak, máskor oldalszámra csak karikatürákat rajzoltam. (olykor még ma is megjelennek el ő tt em félálomban
ilyen karikatúrák: vigyorgó, szakadatlanul változó pofák.
Néha olyan emberek arca, akiket ismertem es akik azután
nemsokára meghaltak.) Mindenekel ő tt azonban behatolhattam a titokzatosságok világába. Fák, viz, mocsár, kövek,
állatok tartoztak ide es apám könyvtára. Mindez csodálatos
volt. Csakhogy mindegyre távolabb kerültem a világtól —
miközben halványan furdalt a lelkiismeret. Az id őmet lődörgéssel, olvasással, gy űjtögetéssel es játékkal vertem el. De
közben egy csöppet sem voltam boldogabb, inkább homályosan fölsejlett bennem, hogy magam el ől menekülök.
Tökéletesen elfelejte tt em, mindez hogyan is alakult igy,
csak a szüleimet sajnáltam, mert nagy gondjukban különféle
orvosoktól kértek tanácsot. Azok meg csak vakarták a fejüket, es elküldtek Winterthurba, rokonokhoz, vakációra. Volt
o tt egy pályaudvar, amely hihetetlenül elb űvölt. Ám alighogy hazaérkeztem, kezd ődö tt minden elölről. Az egyik
orvos epilepsziára gyanakodo tt . Akkor én már tudtam,
milyenek az epilepsziás rohamok, es magamban jót mulattam ezen az ostobaságon. Szüleim ellenben jobban aggódtak, mint valaha. Ekkor történt, hogy apámat egyszer meglátogatta egyik barátja. Kint ültek a kertben, én pedig mögöt-
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tük egy sűrű bokorban, mert fúrta az oldalamat a kielégíthetetlen kíváncsiság. Hallottam, amint a vendége megkérdezte apámtól: „No, es hogy van a fiad?" Mire apám így
válaszolt: „Hát , ez bizony szomorú egy ügy. Az orvosok
tanácstalanok. Úgy vélik, epilepszia. Es borzasztó lenne, ha
gyógyíthatatlannak bizonyulna. Elvesztettem a maradék
vagyonkámat is, es akkor mi lesz vele, ha nem tudja majd
megkeresni a kenyerét!"
Mintha villám csapott volna belém. Íme, az összeütközés
a valósággal. Vagy ügy, akkor hát dolgozni kell, villant át a
fejemen. Attól kezdve megkomolyodtam. Halkan elosontam
búvóhelyemről, bementem apám dolgozószobájába, el ővette rn a latin nyelvtanomat, es hozzáláttam a koncentrált magoláshoz. Tiz perc múlva elveszte tt em az eszméletemet.
Majdnem leestem a székr ől, ám néhány perc mülva jobban
éreztem magam, es tovább dolgoztam. A csuda vinné el,
ájulás pedig nincs, parancsoltam magamra, es folytattam,
amit elhatároztam. Egy negyedórába sem telt, es jött a
második roham. Most pedig csak azért is tovább dolgozom!
Kitartottam, es egy újabb félóra mülva jött a harmadik. De
nem hagytam magam, es még egy álló óra hosszat dolgoztarn, míg azt nem éreztem, hogy leküzdöttem az ájulási
rohamokat. Egyszerre jobban éreztem magam, mint az eddig
eltelt hónapok ala tt . A rohamok valóban nem ismétl ődtek
többé, es attól fogva naponta elvégeztem a munkámat, a
nyelvtani gyakorlatokat csakúgy, mint az irásbelieket. Néhány hét elmúltával újra jártam iskolába, es ott sem tértek
vissza a rohamok. Elmúlt az egész varázslat. Ebb ől megtanultam, mi a neurózis. *
Lassan-lassan földerengtek az emlékek, hogy miként is
kezdődö tt mindez, es világossá vált el őttem, hogy én magam
hoztam össze az egész gyalázatos históriát. Ezért sohasem
haragudtam igazán arra a pajtásomra, aki fellökött. Tudtam:

i
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úgyszólván „szerepet kapott", es én rendeztem el ilyen ördögi módon a dolgokat. Ilyesmi többé nem fordulhat el ő !
Lelkem mélyén haragudtam magamra, es szégyenkeztem is.
Mert tudtam, hogy magamat csaptam be, es ugyanígy magam elő tt vallottam szégyent. Senki mást nem hibáztathattam. En magam voltam a nyomorult dezert őr! E tt ő l fogva
nem állhattam többé, ha szüleim aggodalmaskodtak mia tt am
vagy szánakozó hangon beszéltek hozzám.
Egyik titkom lett a neurózis is. Csakhogy szégyenletes
titok es vereség. Végül azonban mégis ez vezetett a kínos
pontosságra es a rendkívüli szorgalomra. Akkortájt váltam
lelkiismeretessé, nem látszatra, hogy megbecsüljenek,
hanem hogy magam tekinthessem magam lelkiismeretesnek. Rendszeresen ötkor keltem, hogy dolgozzam, néha már
hajnali háromtól hétig dolgoztam, miel ő tt elindultam volna
az iskolába.
Hogy mi vitt rossz útra? Az egyedüllét iránti szenvedélyem, a magány gyönyöre. Úgy láttam, a természet tele van
csodával, es szerettem volna elmélyülni bennük. Minden
egyes kő , minden növény, minden mintha titokzatos, eleven
lény lett volna. Belevetettem magam a természetbe, az
emberi világtól eltávolodva úgyszólván beástam magam a
természet mélységeibe.
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Arra az id őszakra esik egy másik fontos élményem. A
hosszú úton történt, amely lakóhelyünkt ől, Klein-Hüningentől Baselba, az iskolába vi tt . Itt éltem át egyszer egy
olyan pillanatot, amelyben egyszer csak az a leny űgöz ő
érzés fogott el, hogy éppen most lépek ki valamilyen s űrű
ködből, azzal a tuda tt al: most vagyok. Mögöttem mintha
ködfal emelkede tt volna, s amögött még nem voltam. Am
ebben a pillanatban saját magammá lettem. Azel őtt is a világon voltam, de minden csak történt velem. Ekkor azonban
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tudtam: most én vagyok, most létezem. Azelőtt ez meg ez
történt velem, mostantól fogva én akarok. Ezt az élményt
roppant jelent ő snek "és újnak éreztem. „Autoritás" volt bennem. Sajátos módon ez id ő tájt, de még a baleseti neurózis
hónapjai ala tt is tökéletesen kiesett emlékezetemb ől a padláson őrzött kincs, különben már akkor felötlött volna bennem
az autoritásérzés es a kincs által felidézett értéktudat közötti analógia. Csakhogy nem így történt, hanem úgy, hogy a
tolltartó emléke teljesen sze rt efoszlo tt .
Akkortájt meghívott egyszer a nyári szünid őre egy ismerő s család, amelynek a Vierwaldstätti-tó melle tt volt
háza. Legnagyobb gyönyör űségemre a ház a pa rt on állt, es
ős csónak is ta rt ozo tt hozzá. Acsónakházmegyv
házigazda megengedte a fiának es nekem, hogy használjuk
a csónakot, de szigorúan óvott mindennem ű meggondolatlanságtól. Balszerencsémre akkor már tudtam, hogy egy
ladikot állva kell hajtani es kormányozni. Volt ugyanis odahaza egy hasonló, kis lélekvesztőnk, a hüningeni Abatuccierőd régi várárkában, a badeni pa rt on. Ezzel mindenféle
könnyelmű hő sködést kipróbáltunk. Els ő dolgom tehát az
volt, hogy felálltam a csónak farára, es az egyik evez ővel
támaszték nélkül belöktem a tóba. Ezt azért már megelégelte
a házigazda. Visszafiittyentett bennünket, es alapos an megmosta a fejemet. Nagyon megszeppentem, el kellett ismernem, hogy éppen olyasmit tettem, amit megtiltott, es igy
a dorgatórium helyénvaló volt. Egyúttal azonban elöntött a
méreg, amiért ez a m űveletlen, kövér fajankó sértegetni
merészel engem. Ez az engem nem egyszerűen felnőtt
ember, hanem jelent ős, tekintélyes, köztiszteletben álló személy, idős férfi, akit respektus es hódolat illet meg. Elmgaszkodásom a valóságtól azonban annyira groteszkül
hatott, hogy dühöm egyszeriben elpárolgott, mert megrohant a kérdés: Mondd, tulajdonképpen ki vagy te? Hiszen
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úgy reagálsz, mintha isten tudja, ki volnál! Pedig tudod,
hogy a másiknak teljesen igaza van! Hiszen alig tizenkét
éves vagy, iskolás gyerek, 6 meg apa, ráadásul nagy hatalmú
es gazdag férfi, két háza is van meg pompás lovai!
Ekkor legnagyobb megrökönyödésemre rádöbbentem:
tulajdonképpen es valóságosan két különböz ő személy
lakozik bennem. Az egyik az az iskolás gyerek, akinek nem
megy a fejébe a matematika es még saját magával sem tud
mit kezdeni, a másik számottev ő, nagy tekintélyű férfiú, aki
nem ismeri a tréfát, hatalmasabb es befolyásosabb még
ennél a gyárosnál is. Öregember, a XVIII. században él,
csatos cip őt visel meg fehér parókát, es fogaton közlekedik,
amelynek hátsó kerekei magasak, homorúak, a kocsiszekrény ezek közé van felfüggesztve rugókkal es bő rszíjakkal.
Volt ugyanis egy különös élményem: egy napon, amikor a
Basel melle tt i Klein-Hüningenben laktunk, a Fekete-erd ő
felől ősrégi zöld hintó hajtott el a házunk el őtt. Afféle ódon
fogat, szinte a XVIII. századból. Látványa felizgato tt : No
végre i tt van! Hiszen ez az én id őmbő l való! Mintha csak
ráismertem volna; me rt szakaszto tt olyan volt, mint amilyenben magam is utaztam! Ezt aztán lehangoló érzés
köve tt e, mintha valaki ellopo tt volna tő lem valamit, vagy
mintha kisemmiztek volna, kisemmiztek h őn szerete tt hajdani időmből. A fogat annak az id őnek a maradványa! Nem
tudom pontosan körülírni, mi ment végbe bennem annak
idején, vagy mi volt az, ami annyira magával ragadott: vágyódás, honvágyérzés, vagy valamiféle felismerés: Igen,
ilyen volt az bizony! Igen, ez volt az!
Még egy másik élmény is a XVIII. századra utalt: láttam a
nénikéimnél egy XVIII. századbeli szobrocskát, feste tt terrakotta volt, es két figurából állt. Az öreg Stückelberger dokto rt ábrázolta, a XVIII. század végi baseli élet egyik város-
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szerte ismert személyiségét. A másik figura az egyik n ő-
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betege volt. Kinyújtja a nyelvét, a szemét lehunyva tartja.
Tart ozott hozzá egy história is. Mesélték, hogy az öreg
Stückelberger egyszer éppen a Rajna-hídon ment át, amikor
szembejött vele ez a betege, aki már sokszor felbosszantotta, es most megint el őhozakodott valami bajával. Erre az
öregúr így szólt: „Hát bizony, úgy látszik, valami csakugyan
nincs rendjén. Nyújtsa csak ki a nyelvét es hunyja be a
szemét!" Az asszony így is tett, ő meg azon nyomban faképnél hagyta, a n ő pedig csak állt ott, kinyújtott nyelvvel — az
emberek nagy mulatságára.
Nos, az öreg doktor figurája csatos cip őt viselt, es ebben
én sajátos módon a magamét vagy legalábbis ahhoz hasonlót véltem felismerni. Meg voltam róla gy őződve, hogy ez
az a cip ő , amelyet én viselek. Ez a meggy őződés akko riban
teljesen felbolygatott. De hiszen ez az én cip őm! Még
éreztem is a lábamon azt a cip őt, de nem találtam rá magyarázatot, hogy honnan támadt ez a bámulatos érzésem.
Hogyan kerültem én a XVIII. századba? Akkoriban gyakran
előfordult hogy 1886 helye tt 1786-ot írtam, éspedig minden
alkalommal valamiféle megmagyarázhatatlan honvágy
érzésével.
Amikor a vierwaldstätti-tavi csónakcsíny es a megérdemelt büntetés után gondolkodóba estem, az addig egymástól
elszigetelt benyomások egységes képpé kerekedtek ki: két
korban élek es két különálló személy vagyok. Összezavart
ez a megállapítás, es különféle gondolatok kergették
egymást a fejemben. Végezetül mégiscsak arra a kiábrándító
felismerésre jutottam, hogy — most legalábbis — nem vagyok
több annál a kisdiáknál, aki rászolgált a büntetésre, es aki
viselkedjék csak szépen, ügy, ahogyan az életkorához illik.
Minden más merő bolondság. Gyanitottam, hogy azzal a sok
mesével függhet össze, amit a szüleimt ől es a rokonaimtól
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hallottam a nagyapámról. De ez sem lehetett igazából helytál
16, me rt 6 1794-ben születe tt , tehát tulajdonképpen a XIX.
században élt. Ezenkívül rég meghalt, miel ő tt még én a világra jött em volna. Semmiképp nem lehetek tehát azonos vele.
Ezek a fontolgatások akkoriban természetesen csak homályos
sejtések es ábrándok voltak. Nem emlékszem, tudtam-e már
akkor is a Goethével való legendás rokonságról. De nem
hiszem, me rt emlékszem rá, hogy idegen emberekt ől hallottam róla elő ször. Egy bosszantó hagyomány szerint ugyanis
nagyapám Goethe természetes fia volt.l
A matematikában es a rajzban elszenvede tt kudarcomhoz
egy harmadik is társult: kezde tt ől fogva gy űlöltem a tornát.
Nekem ugyan senki ne írja el ő , hogyan mozogjak. Azért
járok iskolába, hogy tanuljak, semmi kedvem a hiábavaló es
értelmetlen akrobatikához. Tetézte ezt, korábbi baleseteim
kései következményeként, egy bizonyos testi félénkség,
amit csak sokkal kés ő bb sikerült némileg leküzdenem.
Összefüggött ez a világ es a világ lehet őségei iránt táplált
bizalmatlanságommal is. Mert bár a világot szépnek es kívánatosnak ta rt o tt am, mégis tele volt meghatározhatatlan
veszélyekkel es értelmetlenségekkel. Ezért mindig el őre
akart am tudni, mi fog velem történni, es kiben bízhatom
meg. Hogy aztán ez megint anyámmal függött-e össze, aki
több hónapra magamra hagyo tt ? Amikor a balesetem miatt
az orvos eltilto tt a tornától, roppant elégedett voltam. Megszabadultam e tt ől a tehertételtő l, de újabb vereséget könyvelhettem el.
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Ugyanebben az évben (1887) egy szép nyári napon az
iskolából j övet kimentem a Münsterplatzra. Csodálatosan
kéklett az ég, es ragyogóan sütött a nap. A székesegyház
tetőzete villódzott a fényben, a napsugarat visszaverték a
színes mázas, vadonatúj tet őcserepek. Lenyűgözött a látvány szépsége, es azt gondoltam: Szép a világ, es a templom
is szép, es mindezt Isten teremtette, es o tt ül fölötte, messze
fönt a kék égben, aranytrónuson és... Itt rés keletkeze tt es
valamilyen fojtogató érzés. Szinte bénultan álltam, es csupán annyit tudtam: csak most nem tovább gondolni. Most
valami rémisztő következik, amire nem akarok gondolni,
aminek meg a közelébe sem szabad kerülnöm. Miért nem?
Me rt a legnagyobb bűnt követnéd el. Mi a legnagyobb bűn?
A gyilkosság? Nem, nem az lehet. A Szentlélek elleni b űn a
legnagyobb, arra nincs b űnbocsánat. Örök kárhozat annak a
része, aki ilyet követ el. Márpedig a szüleire nagyon szomorúak lennének, ha egyetlen fiuk, akit annyira szeretnek, örök
kárhozatra ítéltetnék. Ilyet nem tehetek a szüleimmel. Akkor
semmiféleképpen nem folytathatom a gondolatmenetet!
Csakhogy könnyebb valamit elhatározni, mint végrehajtani. A hazafelé vezető hosszú úton végig minden lehetséges
más dologra próbáltam gondolni, ám kitűnt, hogy gondolataim minduntalan visszakanyarodnak a szép katedrálishoz,
amelyet annyira szere tt em, es a Jóistenhez, aki a trónusán ül,
majd mintha áramütés érte volna a gondolataimat, újra szétszéledtek. Egyre biztattam magam: Csak erre ne gondolj,
csak erre ne! Meglehet ősen felbolydultan érkeztem haza.
Anyám észrevette, hogy valami nincs rendjén, mert megkérdezte: „Mi van veled? Történt valami az iskolában?"
Megnyugtathattam, es még hazudnom sem kellett, hogy az
iskolában semmi nem történt. Eszembe jutott ugyan, hogy
talán segítene rajtam, ha anyámnak meggyónhatnám zavarodottságom valódi okát. De akkor éppen azt kellene tennem,

55

amit lehetetlennek tartottam, hogy ugyanis gondolataim m e.
netét végiggondolj am. Hiszen ő , a j ó lélek semmit sem gy a
-nít,hogyaisudvln,myeúoszéfn.
get: hogy megbocsáthatatlan b űnt követnék el, es egyenest a
pokolra jutnék. Elvetettem tehát a vallomás gondolatát, és
igyekeztem minél kevésbé felt űn ően viselkedni.
Éjszaka rosszul aludtam; minduntalan a felszínre kivánkozott a tilto tt gondolat, amit nem ismertem, én pedig kétségbeesetten viaskodtam vele, hogy elfojtsam. Csupa gyötrelemmé vált az ezt követ ő két nap, anyám bizonyosra is vette,
hogy beteg vagyok. Ellenáiltam a vallomás kisértésének, amihez nagyban hozzásegített az a gondolat, hogy szörny ű bánatot okoznék szüleimnek, ha engednék a kísértésnek.
A harmadik éjszakán azonban annyira gyötr ő dtem már,
hogy nem tudtam, mitév ő legyek. Nyugtalanul aludtam, es
amint felébredtem, azon kaptam magam, hogy megint csak
a székesegyházra es a Jóistenre gondolok. Kis híján tovább
gondoltam! Éreztem, amint ellenállásom lankad. Félelmemben szakadt rólam a veríték, es felültem az ágyban, hogy
álmomból teljesen magamhoz térjek: Most itt van, ennek
már a fele sem tréfa! Muszáj gondolkoznom! De el őbb még
fontolóra kell vennem az egészet. Miért kell olyant gondolnom, amit nem tudok? Nem akarom, Isten látja a lelkem,
hogy igy van. No de akkor ki akarja? Ki akar arra kényszeríteni, hogy olyasmit gondoljak, amit nem ismerek es nem
akarok? Honnét ez a borzasztó akarat? És miért éppen engem kell hatalmába kerítenie? Elmern magasztalta es dics őítette ennek a gyönyör ű világnak a teremt őjét, hálás voltam
neki mérhetetlen aj ándékáért, akkor hát miért éppen én gondolnék valami elképzelhetetlen gonoszságot? Igazán nem
tudom, mert még csak a közelébe sem merészkedhetem a
gondolatnak, ha nem akarom megkockáztatni, hogy nyon 1_
ban el is gondoljam. Ezt nem én tettem, nem is én akarta m ,
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Úgy tört rám, mint egy rossz álom. Honnan bukkannak el ő
ilyen dolgok? Csak úgy megesett velem, semmivel sem járultam hozzá. De hogyan? Hiszen nem én teremtettem magamat, hanem olyannak jöttem a világra, amilyennek Isten
alkotott, illetve amilyen a szüleim révén lettem. Vagy talán
a szüleim épp ilyennek aka rt ak? Nem, ilyesmire soha nem
gondoltak volna az én drága jó szüleim. Ilyen elvetemültség
soha eszükbe sem juthatott.
Ezt az ötletet határozottan nevetségesnek ta rt o tt am.
Azután eszembe juto tt ak a nagyszüleim, akiket csak arcképekről ismertem. De hisz arcukra rá volt írva a jóság es a
tisztesség, rájuk semmiképp sem háríthattam a b űnt. Végigszáguldottam , ismeretlen őseim hosszú során, míg végül
Ádámnál es vánál
É
kötö tt em ki. Es így felötlött bennem a
mentő gondolat: Adam es Eva az els ő emberpár; szüleik
nem voltak, közvetlenül Isten teremte tt e őket, es szándékosan olyannak, amilyenek le tt ek. Nem választhattak,
olyannak kellett lenniük, amilyennek Isten megalkotta őket.
Még csak azt sem tudták, hogyan lehetnének mások. Isten
tökéletes teremtményei voltak, mert O csakis tökéleteset
alkot, es mégis ők követték el az els ő bűnt, me rt olyant tettek, amit Isten nem aka rt . Ez meg miként történhetett?
Hiszen egyáltalán meg sem tehették volna, ha Isten, nem
plántálja beléjük a lehetőséget. Kitetszik ez a kígyó létéb ől
is, amelyet Isten még őelőttük teremte tt , nyilván azzal a céllal, hogy rábeszélje Ádámot es Évát. Isten az á mindenhatóságában úgy rendezett ei mindent, hogy az els ő szülők
kénytelenek voltak a bünt elkövetni. Akkor tehát Isten szándéka szerint volt, hogy vétkeztek.
Ez a gondolat azon nyomban megszabadított leggyötr őbb
kínomtól, mert tudtam immár, hogy Isten maga helyezett
engem ilyen állapotba. Eleinte nem tudtam, az-e az akarata,
hogy elkövessem a bünt, vagy éppen az, hogy ne. Nem
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követve. De nem ismerte a közvetlen, az él ő Istent, aki mindenhatóan es szabadon áll a Biblia es az egyház fölött, az
embernek szabadságot kínál, es rákényszerítheti, hogy
mondjon le tulajdon nézeteiről es meegy őző désér61, avégből, hogy feltétel nélkül teljesítse az 0 kívánságát. Amikor
Isten az emberi bátorságot próbára teszi, nem enged a hagyományok befolyásának, ha mégoly szentek is. Mindenhatóságában ő gondoskodik róla, hogy az efféle er őpróbákból
ne származhassék semmiféle valóban gonosz dolog. Ha az
ember Isten akaratát tölti be, bizonyos lehet fel őle, hogy
helyes úton jár.
Isten ügy teremtette Ádámot es Évát, hogy azt kellett gondolniuk, amit nem szándékoztak gondolni. Azért te tt e ezt,
me rt meg akarta tudni, engedelmesek-e. Ilyenformán t őlem is
elvárhat valamit, amit én a vallásos hagyomány okán inkább
elháritanék magamtól. Mégis az engedelmesség volt az, ami
meghozta nekem a kegyelmet, es ez óta az élmény óta tudom,
mi az isteni kegyelem. Megtapasztaltam, hogy ki vagyok
szolgáltatva Istennek, es csak az a fontos, hogy az Ó akaratát
teljesitsem. Különben semminek sincs értelme. Ez id ő tájt
alakult ki tulajdonképpeni felelösségérzetem. A gondolatot,
amelyet végig kelle tt gondolnom, szörnyű nek éreztem, es ez
ébresztette föl bennem a sejtést, hogy Isten félelmetes is lehet.
Félelmetes titkot éltem át, rémiszt ő es sötét ügyet. Egész
életemet beárnyékolta, es azóta le tt em ilyen töpreng ő ember.
Ezt az élményt kisebbrend űségem jelének is tekintettem.
Ördög vagyok, vagy disznó alak, gondoltam, de mindenképpen elvetemült. Am ezután hozzáláttam, hogy titokban
átbängésszem apám Bibliáját. Némi elégtétellel olvastam az
evangéliumban a farizeusról meg a vámszed őrő l, es úgy láttam, éppen az elvetemültekb ő l lettek a kiválasztottak. Mély
benyomást te tt rám, hogy a hamis sáfár dicséretben részesül,
az állhatatlan Péter pedig a „k őszikla" nevet kapja.
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Minél inkább erősödtek kisebbrendűségi érzéseim, annál
megfoghatatlanabbnak találtam Isten kegyelmét. Hiszen sohasem voltam magamban egészen bizonyos. Föl sem foghattam, amikor anyám egyszer igy szólt: „Mindig jó gyerek
voltál." Én j ó gyerek? Mer őben új dolog. Mindig azt hi tt em,
romlott vagy alacsonyabb rendű ember vagyok.
A székesegyházzal kapcsolatos élményem során végre
olyasvalamiről szereztem bizonyosságot, ami a nagy titokhoz ta rt ozott, úgy éreztem magam, mintha folyvást az égb ől
lehulló kövekről beszéltem volna, es most végre a kezemben
ta rt anék egyet. Mégis megszégyenít ő élmény volt. Valami
hitványságba bonyolódtam bele, valami rossz vagy sötét
dologba, ami mégis mintegy kitüntetésnek hatott. Olykor
különös módon ösztökélt valami, hogy beszéljek, bár tulajdonképpen nem is tudtam, mir ől. Ki aka rt am próbálni es
megkérdztni,vajoás erztk-ilynaps
latokat, vagy jelezni kívántam, hogy vannak sajátos dolgok,
amelyekről semmit sem tudunk. De soha nem sikerült
másokban ilyesminek még csak halvány nyomát sem fillfedeznem. Ezért olyan érzés fogo tt el, hogy kitaszitott vagy
kiválasztott vagyok, átok vagy áldás juto tt osztályrészemül.
Az azonban soha eszembe sem juto tt volna, hogy élményemet közvetlenül is emlitsem, amint a föld alatti szentélyben trónoló fallosszal kapcsolatos álmomat sem, sem a
farago tt emberkét, már ameddig ez utóbbi még élt az emlékezetemben. Tudtam, hogy nem volnék rá képes. A falloszálomról hatvanöt éves koromban szóltam el őször. A többi
élményt talán említettem a feleségemnek, de neki is csak
érettebb éveimben. Gyerekkoromtól kezdve évtizedeken át
szigorú tabu alá estek.
Egész ifjúságom szinte a titok jegyében telt el. Majdnem
elviselhetetlenül magányossá váltam miatta, még ma is nagy
teljesítménynek tartom, hogy ellenálltam a kisértésnek, es
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senkinek sem szóltam róla. Ilyenformán kapcsolatom a világgal már eleve olyannak formálódott, mint amilyen most:
ma is magányos vagyok, mert tudok es ki kell nyilvánitanom olyan dolgokat, amelyekr ő l mások nem tudnak, és
többnyire nem is akarnak tudni.
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Anyám családjában hat lelkész volt, es nemcsak apám volt
lelkész, hanem két fivére is. Így aztán sok vallásos társalgásnak, teológiai vitának es prédikációnak voltam fültanúja.
Közben szakadatlanul azt éreztem: jó, jó, ez csupa helyes
dolog. No de mi a helyzet a titokkal? Hiszen ez egyben a
kegyelem titka is. Csak ti mit sem tudtok róla. Nem tudjátok, hogy Isten akarata, hogy akár rosszat is tegyek,
kegyelmét. Amit
kárhozatosat gondoljak, s igy éljem át az
a többiek mondtak, mind csupa melléfogás. Az isten
szerelmére, gondoltam, valakinek csak kell róla tudnia.
Valahol csak esik szó az igazságról. Atböngésztem apám
könyvtárát, es elolvastam mindent, amit csak Istenr ől, a
Szentháromságról, szellemr ő l, tudatról találtam benne.
Faltam a könyveket, mégsem ókumláltam ki bel őlük semmit. Újra meg újra felötlött bennem: ő k sem tudják! Apám
Luther-bibliájába is beleolvastam. Balszerencsémre a Jób
könyvének szokásos „épületes" értelmezése kiölt bel őlem
minden mélyebb érdekl ődést. Különben vigaszt találtam
volna benne, mégpedig a 9. fejezet 30. versében: „Ha
hóvizzel mosakodom is meg... akkor is a posványba mártanál engem..."
Anyám mesélte kés őbb, hogy ez idő tájt gyakran voltam
lehangolt. Tulajdonképpen nem is az voltam, hanem a titkom foglalkoztatott. Sajátos lelki megnyugvást nyújtott, ha
a kövön ültem. Ez minden kétségemt ő l megszabadított.
Amikor arra gondoltam, hogy én vagyok a k ő , megsz űntek
a konfliktusok. A kő nem bizonytalan, nem ösztönzi semmi

a megnyilatkozásra, hanem örökké van, az évezredeknek él,
gondoltam. Jómagam ellenben csupán átmeneti jelenség
vagyok, amely feloldódik a legkülönfélébb emóciókban,
akár a láng, amely hirtelen fellobban, utána pedig kialszik.
Én az érzelmeim summázata voltam, es egy másik lény volt
bennem az időtlen kő.

2
Ekkortájt kezdtem kételkedni mindenben, amit apám mondott. Ha meghallo tt am prédikációját a kegyelemről, mindig
a magam élménye jutott az eszembe. Amit 6 mondott, az
elkoptatottnak es üresnek hangzo tt , mintha olyan történetet
mesélne, amiben maga sem tud igazán hinni, vagy amit csak
hallomásból ismer. Segíteni akartam neki, de nem tudtam,
hogyan. Meg aztán egy bizonyos félénkség is visszatartott
attól, hogy élményemr ől beszámoljak neki vagy beavatkozzam az 6 legszemélyesebb gondjaiba. Ehhez egyrészt tulságosan is kicsinek éreztem magam, másrészt féltem érvényre
juttatni az autoritásnak azt az érzését, amely „második
személyiségemet" felébresztette bennem.
Kés őbb, már tizennyolc éves koromban, sokat vitatkoztam
apámmal, mindig abban a titkos reményben, hogy valamelyest megismertethetem a csodatev ő kegyelemmel, es ezáltal segíthetek lelkiismereti válságainak megoldásában. Meggyőződéssel hittem, hogy ha betölti Isten akaratát, jóra fordul minden. Vitáink azonban sohasem végz ődtek kielégítően. Apámat felingerelték es elszomorították. „Ugyan,
fiam — szokta mondani --, te örökké gondolkozni akarsz. Az
ember ne gondolkozzék, hanem higgyen." Nem, átélésre és
tudásra van szükség, gondoltam, de hangosan ezt mondtam:
„Add meg nekem ezt a hitet", mire ő minden alkalommal
vállvonogatva es rezignáltan elfordult t őlem.
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Akkoriban szöv ődtek els ő baráti kapcsolataim fő ként
egyszerű származású félénk fiúkkal. Jobbak lettek az iskolai
bizonyitványaim. A következ ő években még osztályels ő is lette rn . Eszrevettem azonban, hogy néhányan, akik nálam
gyengébben álltak, irigykednek rám, es minden lehető alkalmat
megragadnak, hogy túltegyenek rajtam. Ez kedvemet szegte.
Gyűlöitem mindenfajta versengést, es ha valaki vetélkedéssé
züllesztette a játékot, én abbahagytam. Ett ől fogva beértem az
osztályban a második hellyel, es igy már sokkal kellemesebben
éreztem magam. Úgyis elég nagy tehertételt jelentettek a házi
feladatok, nem kívántam ezt még stréberségi versennyel is
tetézni. Egy-egy tanárom, akire ma is hálásan emlékszem,
különösen megbízott bennem. Mindenekel őtt a latintanáromra
gondolok szerete tt el. Egyetemi tanár volt es igen okos ember.
Nos, latinul én már hatéves korom óta tudtam, mivel apám
megtanított rá. Így ez a tanárom gyakran elküldö tt a gyakorlóórák alatt az egyetemi könyvtárba, hogy hozzak el neki
bizonyos könyveket, ezeket azután a lehet ő leg minél hosszabbra nyújtott visszaúton elragadtatva böngészgettem.
A legtöbb tanárom ostobának es alattomosnak ta rt ott. Ha
bármi rendbontás történt az iskolában, els ő sorban engem
gyanúsítottak. Ha valahol verekedés támadt, feltételezték,
hogy én kezdeményeztem. Valójában egyetlenegyszer bonyolódtam verekedésbe, es ennek során fölfedeztem, hogy j ócskán
akadnak ellenséges érzület ű pajtásaim. Lesben álltak -- szám
szerint heten — es váratlanul nekem rontottak. Akkoriban,
tizenöt évesen, már erős voltam es magas, ráadásul hi rt elen
haragú is. Szikrát szórt a szemem, egyiküket elkaptam a két
karjánál fogva, megpenderitettem magam körül, úgy, hogy a
lábával elsodorta néhány társát. Az ügyr ől tudomást szereztek
a tanáraim, de csak homályosan emlékszem valamiféle büntetésre, amit igazságtalannak ta rt o tt am. Ett ő l fogva azonban
békén hagytak. Senki sem merészelt többé rám támadni.

u
a

r
a

k
/

m
o

c
.

d
b

i
r

c
s

.
i
w
z
w
u
w
a
/
h
/
t
:
r
p
a
K tt
h

64

h
t

Meglepett ugyan, hogy ellenségeim vannak es hogy többnyire igaztalanul gyanúsitgatnak, de valamiképpen nem fogadtam értetlenül. Bosszantott minden, amit a szememre
vetettek, de a magam erejéb ől nem védhettem ki. Oly keveset
tudtam magamról es ezt a keveset is olyan ellentmondásosan,
hogy tiszta lelkiismerettel semmiféle feddést nem utasithattam vissza. Tulajdonképpen örökké rossz lelkiismere ttel es a
valós, valamint a potenciális b űn tudatával éltem. Éppen ezért
különösen érzékenyen érintettek a szemrehányások, mivel
többé vagy kevésbé fején találták a szöget. Me rt ha valójában
nem követtem is ei semmit, alapjában véve elkövethettem
volna. Néha még alibijegyzeteket is készítettem arra az esetre,
ha valamível megvádolnának. Valósággal megkönnyebbülten, ha csakugyan rossz fát te tt em a tüzre. Ilyenkor legalább
tudtam, , miért furdal a lelkiismeret.
M
b
természetesen kulso biztonBensőizonytalanságomat
sággal kompenzáltam, illetve — pontosabb kifejezéssel — a
bízonytalanság kompenzálta magát akaratomon kívül.
Olyan embernek láttam magam, aki b űnös, ám ugyanakkor
szeretne ártatlan lenni. A lelkem mélyén mindig tudtam,

hogy két ember vagyok. Az egyik a szüleim fia; iskolába jár,
es sok más fiúnál kevésbé intelligens, figyelmes, szorgalmas, rendes es tisztességtudó; a másik ellenben már felnött,
valósággal öreg, kétked ő, bizalmatlan, távol áll az emberi
világtól. Azonosul viszont a természettel, a földdel, a nappal, a holddal, az időj árással, az él ő teremtménnyel es mindenekel őtt az éjszakával, az álmokkal es mindazzal, amit
csak „Isten" véghezvitt bennem. Idéz őjelbe teszem itt az
„Isten" szót. A természetet ugyanis, akárcsak jómagamat,
Istentől leválasztottnak, nem-isteninek tekintettem, ámbár
általa, az Ö tulajdon lénye megjelenitésére tererntettnek.
Nem fért a fejembe, hogy a tulajdon képmásszer űség csakis az
emberre vonatkozzék. Igen, úgy éreztem, hogy a magas
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hegyek, a folyók, a tavak, a szép fák, a virágok es az állatok
ok
sokkal inkább szemléltetik Isten lényét, mint az emberek a
maguk nevetséges ruháival, galádságukkal, ostobaságukkal
hiúságukkal, hazudós voltukkal es förtelmes önzésükkel
Mindezeket a tulajdonságokat nagyon is jól ismertem önmagamból, vagyis az 1. számú személyiségb ő l, az 1890-es év
diákjából. Emellett azonban létezett egy másik tartomány,
afféle szentély, amely megváltoztatott mindenkit, aki oda
belépett. A világegyetem látványától leny űgözve es önmagáről
teljesen megfeledkezve, az csak csodálkozhatott es ámuldozhatott. Itt élt az „a másik", aki Istent talányos, személyes es
egyúttal személyfölötti titoknak ismerte. I tt semmi sem választotta el az embe rt Istentő l. Igen, olyan volt ez, mintha az
emberi szellem Istennel együ tt szemlélné a teremtést.
Mindaz, amit ma mondatokra bontva fejezek ki, annak
idején természetesen nem igy fogalmazódott meg bennem,
hanem csak lenyűgöző sejtésekben es legmélyebb érzelmeimben tudatosult. Amint magamra maradtam, át tudtam
lépni ebbe az állapotba. Itt éreztem magam tulajdonképpen
embernek es egyfajta méltóság hordozójának. Következésképpen a másik, a 2. számú énem számára kerestem a zavartalanságot es az egyedüllétet.
Az 1. es a 2. számú személyiség közö tt i játéknak es ellenjátéknak, amely egész életemen végighúzódott, semmi köze
az orvosi értelemben ve tt szokásos „hasadás"-hoz. Ellenkezőleg, ezt minden ember végigjátssza. Kivált a vallások
szóltak örökké, amióta csak vannak, a 2. számú, a „bens ő
ember"-hez. Az én életemben a 2. számúnak juto tt a főszerep, es mindig igyekeztem szabad folyást engedni annak,
ami belülrő l közelített hozzám. Ez a 2. számú lény tipikus
jelenség, csak éppen a tudatos megértés többnyire nem el6g
annak meglátásához, hogy
gy az ember csakugyan ez is.
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Lassan-lassan már gyötrelmemmé lett a templom, mert ott
fennhangon — szinte úgy is mondhatnám: szemérmetlenül —
prédikáltak Istenről, hogy mik a szándékai, hogy mit tesz.
Arra intették az embereket: telít ődjenek mindazzal az
érzelemmel, higgyenek abban a titokban, amelyr ől tudtam,
hogy a legbens őbb, legbens őségesebb, semmilyen szóval el
nem árulható bizonyosság. Ebb ől csakis arra következtethettem, hogy nyilvánvalóan senki sem ismeri a titkot, maga
a lelkész sem; hiszen különben hogy is merészelhették volna
az istentitkot a nagy nyilvánosság el őtt lejáratni es a Idmondhatatlan érzéseket ízetlen érzelg ősséggel profanizálni!
Ráadásul bizonyos voltam benne, hogy ez az út épp a viszszája annak, ahogyan Istenhez eljuthatunk, mivel tapasztalatból tudtam, hogy a kegyelem csak annak jut osztályrészéül, aki feltétel nélkül betölti Isten akaratát. Igaz, a
prédikáció is errő l szólt, csakhogy mindig abból a feltevésből kiindulva, hogy Isten akarata a kinyilatkoztatás révén
közismert. Az én szememben azonban a legeslegismeretlenebbnek tűnt. Úgy , éreztem, Isten akaratát tulajdonképpen
naponta kell kifürkészni. Magam ezt nem tettem ugyan, de
bizonyos voltam benne, hogy megtenném, amint sürget ő
indoka kínálkoznék. Az 1. számú túlságosan gyakran es túlságosan sokat ve tt igénybe. Gyakran úgy tetszett, hogy a
vallási szabályokat egyenesen fölébe helyezik az isteni
akaratnak, amely pedig olyan megdöbbent ő es rémisztő
tudo tt lenni, éspedig avégb ől, hogy a világért se kelljen

megérteniük Isten akaratát. Egyre szkeptikusabb lettem, es
kínosan érintettek apám, valamint a többi lelkész prédikációi. Úgy látszott, hogy környezetemben mindenki magától
értetődőnek találja a zsargonjukat meg a bel őle kisugárzó
sűrű sötétséget, es gondolkodás nélkül befogadja az összes
ellentmondást, mint például azt, hogy Isten mindentudó, es
őre látta az emberiség történetét. Úgy alkot- természnl
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ta meg az embereket, hogy vétkezniük kelljen, ennek ellenére tiltja a bunt, mi több: a pokol tüzének örök kárhozatával sújtja.
Az ördög hosszú ideig nem kapott szerepet a gondolataimban. Mintha egy nagy hatalmú úr harapós ház őrzője lett
volna. A világért egyedül Isten felel ős, es már ő is épp eléggé félelmetes, mint azt nagyon is jól tudtam. Egyre kérdésesebbnek es borzongatóbbnak éreztem, amikor apám az
érzelmes prédikációiban a „Jóistent" dics őítette, es ajánlgatta, Isten szeretetét az emberek iránt es az emberekét Isten
iránt. Felébredt bennem a kétely: tudja egyáltalán, mir ől
beszél? Képes volna engem, a fiát, emberáldozatként leöletni, mint Izsákot, vagy kiszolgáltatni valamiféle igazságtalan
törvényszéknek, amely keresztre feszíttetne, mint Jézust?
Nem, ilyet 6 nem tudna megtenni. Akkor tehát adott esetben
nem is tudná teljesíteni Isten akaratát, amely pedig magának
a Bibliának a tanúsága szerint, éppenséggel félelmetes is tud
lenni. Világossá vált el ő tt em, hogy amikor többek közö tt
arra intenek, hogy inkább Istennek engedelmeskedjünk,
mint az embereknek, azt csak úgy felszínesen es gondolkodás nélkül mondogatják. Nyilvánvalóan a leghalványabb
sejtelmük sincs Isten akaratáról, különben szent borzadállyal taglalnák ezt a központi kérdést, már csak mer őben
az Istent ől való félelemb ő l is, mivel mindenhatósága folytán
rákényszeritheti rémiszt ő akaratát a magatehetetlen
emberre, amiképpen velem is történt. Láthatta el ő re bárki is,
aki azt állítja magáról, hogy ismeri Isten akaratát, mire bírt
rá engem? Az Újtestamentumban legalábbis semmi efféle
nem szerepel. Az (szövetséget, mindenekel ő tt Jób könyvét,
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amely e tekintetben megvilágosithatott volna, akkoriban
még nemigen ismertem, es a konfirmációoktatás során,
amelyre ek koriban jártam, sem hallo tt am hasonl ő dologról,
Az istenfélelem természetesen
g
szóba került, de elavultnak
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jóságát es szeretetét hirdet ő keresztény tan.
Gyermekkori élményeim szimbolikája es a képek nyerse-

sége iszonyüan zava rt . Eltűnődtem: tulajdonképpen ki az, aki
így beszél? Ki olyan arcátlan, hogy pucéran ábrázoljon egy
falloszt, ráadásul egy szentélyben? Ki er őlteti rám azt a gondolatot, hogy Isten ilyen gyalázatosan bemocskolja templomát? Tán az ördög rendezte el így? Sohasem kételkedtem
abban, hogy Isten vagy az ördög lehetett, aki igy beszélt es
ilyesmit tett, mert nagyon is éreztem, hogy nem en magam
eszeltem ki azokat a gondolatokat es képeket.
Ezek életem döntő eseményei voltak. Akkor vált el őttem
világossá: rajtam a felel ősség es tőlem függ, hogyan alakul
a sorsom. Kérdést intéztek hozzám, es nekem válaszolnom
kellett De ki intézte hozzám azt a kérdést? Erre senki sem
adott választ. Tudtam, hogy magamnak kellene lelkem legmélyéről válaszolnom: egyedül állok Isten el őtt, es egyedül
Isten kérdezett t őlem ilyen szörnyűségeket. Kezde tt ől fogva
élt bennem egyfajta el őre elrendelt, saját sors érzése, mint
hogyha odahelyeztek volna egy életbe, amelyet be kell töltenem. Volt valami bens ő bizonyosság, amit jómagam soha
nem tudtam magam el őtt igazolni. De megbizonyosodott
elő tt em. Sohasem éreztem, hogy uralom azt a bizonyosságot, inkább az uralkodott rajtam, gyakran az ellenkez őjéről
való minden meggyőződés ellenére. Senki el nem vehette
tőlem a biztos tudatot, hogy elhivatásom azt tenni, amit Isten
akar, nem pedig azt, amit en. Gyakran támadt ezért olyan
érzésem, hogy mindent, aminek döntő jelentősége van, nem
az emberekkel, hanem egyedül Istennel kell rendeznem.

Valahányszor csak „ott" voltam, ahol mar nem csupán magamban voltam, kívül kerültem az id őn. Letűnt évszázadokban éltem, es ilyenkor Az válaszolt, Aki örökkön volt es
örökkön van. Legmélyebb élményeimmé lettek a beszél-
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ta meg az embereket, .hogy vétkezniük kelljen, ennek elle.
nere tiltja a b ű nt, mi több: a pokol tüzének örök kárhozatával sújtja.
Az ördög hosszú ideig nem kapott szerepet a gondolataimban. Mintha egy nagy hatalmú úr harapós ház őrzője lett
volna. A világért egyedül Isten felel ős, es már 6 is épp eléggé félelmetes, mint azt nagyon is jól tudtam. Egyre kérdésesebbnek es borzongatóbbnak éreztem, amikor apám az
érzelmes prédikációiban a „Jóistent" dics őítette, es ajánlgatta, Isten szeretetét az emberek iránt es az emberekét Isten
iránt. Felébredt bennem a kétely: tudja egyáltalán, mir ől
beszél? Képes volna engem, a fiát, emberáldozatként leöletni, mint Izsákot, vagy kiszolgáltatni valamiféle igazságtalan
törvényszéknek, amely keresztre feszíttetne, mint Jézust?
Nem, ilyet 6 nem tudna megtenni. Akkor tehát ado tt esetben
nem is tudná teljesíteni Isten akaratát, amely pedig magának
a Bibliának a tanúsága szerint, éppenséggel félelmetes is tud
lenni. Világossá vált el őtt em, hogy amikor többek közö tt
arra intenek, hogy inkább Istennek engedelmeskedjünk,
mint az embereknek, azt csak ügy felszínesen es gondolkodás nélkül mondogatják. Nyilvánvalóan a leghalványabb
sejtelmük sincs Isten akaratáról, különben szent borzadállyal taglalnák ezt a központi kérdést, már csak mer őben
az Istentől való félelemb ő l is, mivel mindenhatósága folytán
rákényszerítheti rémiszt ő akaratát a magatehetetlen
emberre, amiképpen velem is történt. Láthatta el őre bárki is,
aki azt állítja magáról, hogy ismeri Isten akaratát, mire bírt
rá engem? Az Újtestamentumban legalábbis semmi efféle
nem szerepel. Az Oszövetséget, mindenekel őtt Jób könyvét,
amely e tekintetben megvilágosíthatott volna, akkoriban
még nemigen ismertem, es a konfirmációoktatás során,
amelyre ekkoriban jártam, sem hallo tt am hasonló dologról.
Az istenfélelem természetesen szóba került, de elavultnak
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számított, „zsidó fogalom"-nak, amin rég túlhaladt az Isten

jóságát es szeretetét hirdet ő keresztény tan.
Gyermekkori élményeim szimbolikája es a képek nyerse-

sége iszonyúan zavart. Elt űnődtem: tulajdonképpen ki az, aki
igy beszél? Ki olyan arcátlan, hogy pucéran ábrázoljon egy
falloszt, ráadásul egy szentélyben? Ki er őlteti rám azt a gondolatot, hogy Isten ilyen gyalázatosan bemocskolja templomát? Tán az ördög rendezte el igy? Sohasem kételkedtem
abban, hogy Isten vagy az ördög lehetett, aki igy beszélt es
ilyesmit tett, mert nagyon is éreztem, hogy nem én magam
eszeltem ki azokat a gondolatokat es képeket.
Ezek életem dönt ő eseményei voltak. Akkor vált el őttem
világossá: rajtam a felel ősség es tőlem függ, hogyan alakul
a sorsom. Kérdést intéztek hozzám, es nekem válaszolnom
kellett De ki intézte hozzám azt a kérdést? Erre senki sem
adott választ. Tudtam, hogy magamnak kellene lelkem legmélyéről válaszolnom: egyedül állok Isten el őtt, es egyedül
Isten kérdezett t őlem ilyen szömyűségeket. Kezdettől fogva
élt bennem egyfajta el őre elrendelt, saját sors érzése, mint
hogyha odahelyeztek volna egy életbe, amelyet be kell töltenem. Volt valami bens ő bizonyosság, amit jómagam soha
nem tudtam magam el őtt igazolni. De megbizonyosodott
előttem. Sohasem éreztem, hogy uralom azt a bizonyosságot, inkább az uralkodott rajtam, gyakran az ellenkezőjéről
való minden meggy őződés ellenére. Senki el nem vehette
tőlem a biztos tudatot, hogy elhivatásom azt tenni, amit Isten
akar, nem pedig azt, amit én. Gyakran támadt ezért olyan
érzésem, hogy mindent, aminek döntő jelentősége van, nem
az emberekkel, hanem egyedül Istennel kell rendeznem.
Valahányszor csak „ott" voltam, ahol mar nem csupán magamban voltam, kívül kerültem az id őn. Letűnt évszázadokban éltem, es ilyenkor Az válaszolt, Aki örökkön volt es
örökkön van. Legmélyebb élményeimmé lettek a beszél-
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getések azzal a „másik"-kal: részint véres küzdelem, részint
a legmagasabb fokú elragadtatás.
Ezekről a dolgokról természetesen senkivel sem beszélhettem. Nem ismertem a környezetemben senkit, akinek
kiönthettem volna a szívem, kivéve néha anyámat. Ö mintha
hozzám hasonlóan vélekedett volna. Am hamarosan rádöbbentem, hogy a vele folytatott beszélgetések nem elégítenek
ki. Mindenekel ő tt csodált engem, es ez nem vált javamra.
Így hát magamra maradtam a gondolataimmal. Igy is volt
leginkább kedvemre. Egyedül, magamban játszottam,
egyedül mentem kirándulni, egyedül álmodoztam, es egy
titokzatos világban éltem, amely csak az enyém volt.
Anyám rendkívül jó anya volt. Megnyugtató animális
melegség áradt belöle, hallatlanul kedélyes volt es nagyon
testes. Mindenkit szívesen meghallgatott; csevegni is
szerete tt , es ez afféle vidám locsogásnak hatott. Kifejezett
irodalmi képesség, ízlés es mélység lakozo tt benne. Bár ez
tulajdonképpen semmiben sem nyilvánult meg igazán:
rejtve maradt egy igazán aranyos, kövér öregasszony lelke
mélyén, aki nagyon vendégszeret ő volt, remekül főzö tt es
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akitpomáshurézjelt.Magánkvomi-

den ősidőktől való hagyományos nézetet, amit csak lehetett,
ám egyik percr ől a másikra előbukkant tudattalan személyisége, egy nem is gyanított er őteljes személyiség — hatalmas,
sötét jelenség, vitathatatlan autoritás —, ehhez nem fért
semmi kétség. Bizonyos voltam benne, hogy 6 is két szeméIyiségb ől áll: az egyik ártalmatlan es emberi, a másikat
ellenben félelmetesnek éreztem. Ez csak id őnként jelent..
kezett, de mindig váratlanul es ijesztő módon. Ilyenkor
mintegy magában beszélt, de amit mondo tt , az nekem szólt,
es rendszerint annyira mélyen érintett, hogy szólni sem
tudtam rá semmit.
Az els ő eset, amire vissza tudok emlékezni, körülbelül
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hatéves koromban játszódott le, amikor még nem jártam
iskolába. Szomszédaink elég jómódú emberek voltak, három gyerekkel. A legidősebb egy nagyjából velem egyid ős
fiú, es még két kisebb lány. Tulajdonképpen városi emberek
voltak, a gyerekeiket — kivált vasárnap — nekem nevetséges
módon kicicomázták: lakkcip őcskék, csipkés bugyogók,
fehér kesztyük, tisztára mosdatva es megfésülve még
hétköznap is. Ezek a gyerekek fél ősen elhúzódtak a szakadt
nadrágú, lyukas cip őjű, koszos kezű gézengúztól, es nagyon
finoman viselkedtek. Anyám határtalanul felingerelt a
„bezzeg" j eivel es intő szavaival: „Nézd csak meg azokat a
rendes gyerekeket, milyen jól neveltek es udvariasak, te
pedig egy semmirekell ő nagy kamasz vagy." Az efféle intelmek bántottak, es elhatároztam, hogy alaposan elnáspángolom a fiút. Ami aztán meg is történt. A kínos ügyt ől
feldühödött anya átrohant anyámhoz, es indulatos szavakkal
tiltakozo tt a durvaságom eilen. Anyám ennek megfelel ően
szörnyülködött, es könnyekkel fűszerezett hosszú dorgatóriumot intézett hozzám, amilyent még soha nem hallottam
tőle. Én ugyanis semmiféle bűntudatot nem éreztem, hanem
elégedetten gondoltam arra, amit tettem, me rt úgy véltem,
valamiképpen megfizettem azért, hogy ez a jöttment betolakodott a falunkba. Anyám izgatottsága mély hatást tett
rám, megrenditett, ügyhogy behúzódtam az asztalkámhoz az
ódon spinétünk mögé, es az épitőkockáimmal kezdtem játszani. Jó ideig csönd volt. Anyám visszavonult szokott
helyére, az ablak mellé, es kötögetett. Ekkor hallom ám,
hogy motyog valamit, es egyes kivehető szavakból
megértettem, hogy az említett esemény foglalkoztatja, ezúttal azonban ellenkez ő értelemben. Olyasféleképpen hangzott, mintha engem igazolna. Egyszer csak fennhangon kijelentette: „Ilyen kölyköket persze meg sem kellett volna tartani!" Én pedig azonnal tudtam, hogy a kicicomázott „kis
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majmokról" beszél. A legkedvesebb fivére vadász volt, kutyákat tartott es unos-untalan kutyatenyésztésr ől, korcsokról, fajtákról es kölykökr ől beszélt. Fellélegezve állapítottam meg, hogy anyám is alacsonyabb rend ű korcsoknak tekinti ezeket az undok gyerekeket, tehát a dorgálását nem kell
annyira a szívemre vennem... Csakhogy már azt is tudtam,
hogy mukkannom sem szabad, legkevésbé pedig diadalmasan az orra alá dörgölni: „Látod, te is egy véleményen
vagy velem." Me rt az ilyesmit felháborodva utasította volna
vissza: „Haszontalan gyerek, hogy mersz anyádról ilyen
durvaságot feltételezni!" Ebb ő l arra következtetek, hogy
jócskán szerezhettem régebben is efféle tapasztalatokat, de
időközben elfelejte tt em őket.
Azért mondom el ezt a történetet, mert kétkedésem kezdeti időszakában aztán egy másik eset is adódott, amely
rávilágított anyám kett ősségére. Étkezés közben egyszer
szóba került, hogy némelyik templomi éneknek milyen
unalmas a dallama. Az énekeskönyv revíziójának lehet őségét is latolgatták. Anyám ekkor ezt mormolta: „Szerelmemnek a szerelme, elátkozott üdvöm, te." Akárcsak régen,
most is úgy te tt em, mintha mit sem hallottam volna es
diadalérzésem ellenére óvakodtam nagy h űhót csapni.
Anyám két énje alaposan különbözö tt egymástól. Igy történhetett, hogy gyerekkoromban gyakran voltak vele kapcsolatos lidérces álmaim. Napközben szeret ő anyám volt, de
éjszaka félelmetesnek éreztem. Mintha valamiféle látnok
lett volna, egyúttal valamilyen különös állat is, mint egy
papnő a medvebarlangban. Archaikus es érzéketlen. Erze-
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leetlen, akár az igazság es a természet. Ilyenkor azt testesítette meg, amit én „natural mind"-nak nevezek. 2
Magamban is felismerek valamennyit ebb ől az archaikus
természetb ől. Anyám átörökítette rám ezt a nem mindig
kellemes adottságát, hogy az embereket olyannak lássam,
amilyenek. Engedhetek ugyan az önámításnak, ha magam is
áltatom magam, amikor valamit nem kívánok tudomásul
venni. De alapjában véve pontosan tudom, miként állnak a
dolgok. Az „igazi felismerés" valamilyen ösztönön alapszik,
vagy a más emberekkel való misztikus egyesülésen. Ugy is
mondhatnánk, hogy a véleményalkotás személytelen aktusa
folyamán a „háttér szemei" a látók.
Ezt csak kés őbb értettem meg, amikor különös dolgok
estek meg velem, például amikor egyszer elmondtam egy
olyan férfi élettörténetét, akit nem is ismertem. Ez a feleségem egyik barátn őjének esküvőjén történt. A menyaszszony es családja tökéletesen ismeretlenek voltak el őttem.
Étkezés közben egy középkorú úr ült velem szemben, szép
körszakálla volt. A bemutatásnál mondták, hogy ügyvéd, es
élnktársagfoyukimnálpszchoógr.Hy

egy bizonyos kérdésére válaszoljak, kigondoltam magamban egy történetet, amelyet sok apró részlettel színeztem ki.
Még beszéltem, amikor észrevettem, hogy partnerom arch.
fej ezése teljesen elváltozik, az asztalnál pedig különös
csönd támad. Döbbenten hallgattam el. Hál' istennek mar a
desszertnél tartottunk, így hát csakhamar felálltam és
kimentem a szálloda halljába. O tt behúzódtam egy sarokba,

2. „Natural mind" a szellem, amely a természetb ől ered es semmi dolga
a könyvekkel. Úgy fakad az emberi természetb ől, mint a forrás a földb ől,
es a természet sajátlagos bölcsességét fejezi ki. Mérlegelés nélkül es
érzketlnüöiadog.(CGJunjeyzt)
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rágyújtottam egy szivarra, es igyekeztem végiggondolni a
helyzetet. Ebben a pillanatban odajött az egyik ür, aki együtt
ült velem az asztalnál, es szemrehányást te tt : „Mondja, hogy
jutott eszébe, hogy ilyen indiszkréciót kövessen el?" „Indiszkréciót?" „Igen, azzal a históriával, amit elmesélt!" „De
hiszen azt magam ötlöttem ki!"
Legnagyobb rémületemre kiderült, hogy asztaltársam
történetét mondtam el, minden részletével egyetemben. Ráadásul ebben a percben döbbentem rá, hogy az egész históriának egyetlen szavára sem emlékszem már — mind a mai
napig nem sikerült újra felidéznem. Heinrich Zschokke 3 hasonló élményt ir le Önszemlélet ében: hogyan leplezett le
egy ismeretlen fiatal tolvajt egy vendégfogadóban: bels ő
szeme előtt megjelent a lopás lefolyása.
Többször megesett velem életem folyamán, hogy egyszer
csak hirtelen tudtam valamit, amit tulajdonképpen egyáltalán nem tudhattam. A tudás úgy jelentkezett, mintha a tulajdon ötletem le tt volna. Hasonlóképpen ment ez végbe
anyámnál is. Nem tudta, amit mond, de mintegy az abszolút
autoritás hangján szólt, es szavai hajszálpontosan ille ttek a
helyzethez.
Anyám többnyire életkoromnál jóval id ő sebbnek tekintett,
es úgy beszélt velem, mint feln őttel. Nyíltan megtárgyalt
velem mindent, amit apámnak nem mondhatott el, es nagyon is korán megosztotta velem sokféle gondját. ügy
tizenegy éves lehettem, amikor közölt velem egy apámmal
kapcsolatos ügyet, amely aztán nagyon nyugtalanított.
Törtem a fejem, vajon mit lehetne csinálni, es az az ötletem
támadt, hogy tanácsot kell kérnem apám egyik barátjától,
akit úgy emlegettek, mint befolyásos embert. Anyámnak egy
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szót sem szóltam, hanem egy iskolai szünnap délutánján
bementem a városba es becsöngettem a mondott úr ajtaján.
Az ajtót nyitó szolgáló közölte, hogy az ür nincs odahaza.
Csalódottan, lógó orral tértem haza. De bízvást kijelenthetem, igazi providentia specialis volt, hogy az illetőt nem
találtam o tthon. Egy beszélgetés során anyám hamarosan
visszatért az ügyre, es ezúttal merőben másként és sokkal
ártalmatlanabb értelmezésben adta el ő, úgy, hogy csalóka
köddé foszlo tt szét az egész. Ez mélyen megrendített, és azt
gondoltam: Te voltál a szamár, me rt mindent elhittél, es
azl,hogymindetbárúóokmlyanvesz,jd-

nem bajt kevertél! Ekkor elhatároztam, hogy ezentúl mindent, amit anyámtól hallok, a fele értékére szállitok le. Már
csak feltételes bizalommal viseltettem iránta, es ez megakadályozott abban, hogy valaha is beszéljek neki olyasmiről, ami komolyan foglalkoztatott.
Néha mégis akadtak olyan pillanatok, amelyekben kitört
belőle a második személyisége, es amit ilyenkor mondott,
azzal úgy fején találta a szöget, es az annyira igaz volt, hogy
beleremegtem. Ha anyám megmarad mindig ilyennek, beszélgetőtársra találtam volna benne.
Apámmal egészen másként alakult a dolog. Szerettem volna föltárni elő tt e vallási problémáimat es tanácsot kérni tőle,
mégsem te tt em, mert ügy éreztem, szinte el őre tudom, mit
kell majd tiszteletre méltó indokokból, hivatala okán válaszolnia. Hogy föltevésemben mennyire nem tévedtem, az
csakhamar beigazolódott. Apám személyesen készitett el ő a

konfirmációra, ami mérhetetlenül untatott. Egyszer a kátéban lapozgattam, hátha találok benne valami mást is, mint a
nekem túlságosan érzelg ős, egyébként pedig érthetetlen es
érdektlnfjgsazUréuól.Ekoáadtmz

3. Heinrich Zschokke svájci elbeszél ő es politikus (1771--1848).
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Isten szentháromságáról szóló tételre. Ez mar fölkeltette érdeklődésemet: egység, amely egyúttal háromság is. Lenyíi-
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gözött a probléma bels ő ellentmondása. Szívrepesve várt
a rn
a pillanatot, amikor majd ezt a kérdést taglaljuk. Am midőn
idáig jutottunk, apám azt mondta: „Most rá kellene térnünk
a Szentháromságra, de ezt hagyjuk ki, mert tulajdonképpen
semmit sem értek bel ő le." Egyrészt csodáltam apám őszinteségét, másrészt azonban mélységesen csalódott voltam, es
azt gondoltam: No tessék, nem tudnak róla semmit, es nem
is gondolnak semmit. Akkor én hogy beszéljek róla?
Néhány komolyabban gondolkodó pajtásomnál próbálkoztam célzásokkal, de hasztalanul. Semmi visszhang,
ellenkező leg: megütköztek rajta, ami óvatosságra intett.
Az unalommal dacolva nagyon iparkodtam magam
rákényszeríteni, hogy megértés nélkül higgyek — ez a magatartás hasonlított leginkább az apáméhoz —, es készültem az
úrvacsorára, ebbe vetettem utolsó reményemet. Igaz, ez csak
emlékvacsora, afféle megemlékezés, az 1890 — 30 = 1860
lhalál z Úrjézusra. Ám 45 azért mégiscsak
évvel
e ezelőtt
elhalálozott
tett bizonyos utalásokat, mint például: „Vegyétek, egyétek:
ez az én testem", es ezen az utolsó vacsora kenyerét értette,
hogy azt együk úgy, mint az Ő testét, holott emez eredetileg
húsból állt. És ugyanígy igyuk a bo rt , ami eredetileg vér
volt. Megértettem, hogy ily módon kell ő t magunkhoz vennünk. Ezt azonban olyan nyilvánvaló képtelenségnek találtam, hogy okvetlenül valamiféle nagy titok rejt őzhetett
mögötte. Az úrvacsoránál, amelyet apám láthatóan oly sokra
tart, majd megtudom. Lényegében ez a várakozás alkotta
felkészülésemet az úrvacsorára.
Amint a szokás kívánta, keresztapám a presbitérium egyik
tagja volt, nekem rokonszenves, hallgatag öregember,
foglalkozására nézve bognár; m űhelyében gyakran bámultam meg, milyen ügyesen bánik az esztergapaddal es az
ácsszekercével. A szalonkabát es a cilinder roppant ünnepé_
lyes külsőt kölcsönzött neki, mikor eljött értem, es elkísért a
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templomba, ahol apám, jól ismert ornátusában, az oltár möött állva olvasta fel a liturgiához tartozó imádságokat. Az
Urasztalán nagy tálak álltak, rajtuk kis kenyérdarabkák. A
kenyér, mint megállapítottam, attól a pékt ől származott, aki
gyönge minőségű es ízetlen kenyeret sütö tt . Önkancsóból
bo rt töltöttek egy ónkehelybe. Apám eve tt egy darabka kenyeret, ivott egy korty bo rt , amelyről tudtam, melyik kocsmából hozták az imént, majd a kelyhet továbbadta az egyik
öregembernek. Szerintem mindannyian mereven, ünnepélyesen, közönyösen álldogáltak. Izgatottan figyeltem, de
nem láttam es nem tudtam kitalálni, végbemegy-e bennük
valami különös dolog. Olyan volt, mint minden egyházi
esemény, keresztel ők, temetések stb. alkalmával. Az a benyomásom támadt, hogy i tt valamit elhatároztak, es a hagyományokhoz igazodva végrehajtottak. Apám is mintha
nagyon igyekezett volna mindenekel őtt a szabálynak
megfelel ően végezni a dolgát; es ebbe beletartozott az is,
hogy az odaillő szavakat nyomatékosan mondja, illetve olvassa fel. Nem említették, hogy immár 1860 év múlt el
Jézus halála óta, pedig az ilyesmit különben minden ünnepi
megemlékezésen kiemelik. Nem láttam sem gyászt, sem
örömet, es érzésem szerint az ünnepség, az ünnepelt személy rendkívüli jelent őségét figyelembe véve, minden tekintetben bámulatosan siváran ment végbe. Semmiképp
nem állta az összehasonlítást a világi jubileumokkal.
Egyszer csak rám került a sor. Megettem a kenyeret; amint
előre sejtettem, ízetlen volt. A bor, amelyb ől a lehető legkisebbet kortyoltam, híg volt es savanykás, nyilvánvalóan
nem a jobb fajtából való. Aztán következett a zár őima, es
mindenki indult haza, se nem bánatosan, se nem örvendezve,
inkább az volt az arcukra írva: „No, ezzel is megvolnánk."
En apámmal együtt mentem haza, annak mélységes tudatában, hogy fekete filckalap es új fekete öltöny van raj-

tam, amely már a szalonkabát bizonyos ismérveit viseli
magán. Egyfajta meghosszabbított kiskabát volt, amely alul
két kis szárnnyal b ővült, rajta két bevágás, zsebbel, hogy
legyen mibe tenni a ,zsebkend őt, afféle szerintem feln ő ttes,
Úg
férfias mozdula tt al. y
társadalmilag magasabbra
emelkedtem es jelképesen fölvettek a férfiak közösségébe.
Különösen finom volt aznap az ebéd is. Egész nap az új öltönyömben fogok sétifikálni, gondoltam, de különben üres volt
a lelkem, es nemigen tudtam, tulajdonképpen mit is érzek.
Csak lassacskán, a következ ő napok során derengett föl
bennem: semmi sem történt, eljuto tt am ugyan a vallási beavatás csúcsára, ahol vártam valamit — magam sem tudom,
mit —, de nem történt semmi. Tudtam, hogy Isten hallatlan
dolgokat művelhet velem, tüzet es földöntúli fényt bocsáthat
rám: ezen az ünnepségen azonban, legalábbis magamra
nézve, Istennek még halvány nyomát sem tapasztaltam.
Beszéltek ugyan róla, de csak üres szavakkal. A többieken
sem érzékeltem semmi megrendülést, kétségbeesést, könynyes meghatottságot, vagy a túláradó kegyelem egyéb jeleit,
amelyek szerintem elválaszthatatlanok Isten jelenlétét ől.
Semmit sem ve tt em észre a „Communió"-bó1, semmit az
egyesülésb ől vagy eggyé válásból. Eggyé válás? Kivel?
Jézussal? Hiszen ember volt, es meghalt 1860 évvel ezel őtt.
Miért kellene vele eggyé välnunk? „Isten fiá"-nak nevezik,
tehát nyilván félisten, akár a görög héroszok — de akkor
miként lehet vele eggyé válni? Ezt nevezik „keresztény vallás"-nak, ám Istenhez, amiképpen én éltem meg Ő t, semmi
köze. Az ellenben teljesen világos, hogy Jézusnak, az embernek, igenis volt köze Istenhez: hatalmába kerítette a kétségbeesés a Getsemáné-kertben es a keresztfán, mert addig
Istennek mint jó atyának a szeretetére es jóságára oktatta az
embereket, es most Isten félelmes voltát is meg kellett
ismernie. Ezt megértettem. De mire jó akkor ez a szánalmas
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emlékünnep ezzel a kenyérrel meg ezzel a borral? Lassan
világossá vált el ő tt em, hogy az úrvacsora nekem fatális élményt jelente tt . Semmit sem ado tt , mi több, megfoszto tt

ő l. Tudtam, hogy ilyen szertartáson soha többé nem valmit
vehetek részt. Nekem ez nem vallás volt, inkább Isten távol-

maradása. A templom olyan hely, ahová többé be nem
tehetem a lábam. Nem életet, hanem halált találtam benne.
Heves szánalom fogo tt el apám iránt. Egyszeriben felfogtam hivatása es élete tragikumát. Hiszen olyan halállal
viaskodo tt , amelyet nem tudo tt felfogni. Szakadék nyílt kettőnk között, es semmi lehetőséget nem láttam rá, hogy áthidalj am ezt a feneketlen mélységet. Az én szerete tt és nagylelkű apámat, aki annyi mindent hagyo tt rám es sohasem
zsarnokoskodott fölöttem, mégsem taszithatom abba a kétségbeesésbe es bűnbe, amely az isteni kegyelem elnyeréséhez szükségeltetett. Ilyet csak Isten tehet. Nekem tilos.
Embertelen volna. Istenre pedig nem lehet a mi emberi
mértékünket alkalmazni. Az 6 nagysága abban rejlik, hogy
semmi emberi föl nem ér hozzá. Jóságos es félelmetes,
mindkettő egyszerre, ezért egyszersmind veszélyes is, es
ődik, hogy menekülni próbálunk el őle. Azmagátólére
ember egyoldalúan a szeretetébe es a jóságába kapaszkodik
bele, nehogy megejtse őt a kísértő es a megsemmisítő Isten.
Jézus is észrevette ezt, ezért tanította igy: „...és ne vigy
ket a kísértésbe."
Megbomlott bennem a harmónia az egyházzal es az emberi környezettel, amilyennek megismertem őket. Úgy éreztem, életem legnagyobb vereségét szenvedtem el. Szétzilálódott bennem az a szerintem egyedül értelmes vallási szemlélet, amely a nagy egésszel való kapcsolatot képviselte, más
szőval: nem osztozhattam többé az általános hitben, belebonyolódtam egy kimondhatatlan valamibe, a „titkomba",
amelyet senkivel sem oszthattarn meg. Borzasztó volt, és
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ami a legrosszabb: alantas es nevetséges, egyfajta ördö 1
g
hahota.
Egyre csak tépel ő dtem: mit kell gondolnunk Istenr ő l? Az
a bizonyos ötlet Istenr ől es a székesegyházról nem t őlem
származott, még kevésbé a hároméves koromban rám tö rt
ősebb akarat er ő szakolta rám álom.Azenyéskatr
mindkettőt. A természet le tt volna? Csakhogy a természet
nem egyéb az Alkotó akaratánál. Nem használt az sem, ha az
ördögöt vádoltam, hiszen 6 is Isten kreatúrája. Egyedül Isten
a valóság -- emészt ő tűz es leírhatatlan kegyelem.
Az úrvacsora kudarca? Vagy talán az en kudarcom? Teljes
es a megvilá- komlyságaézüter,kylm
gosodás élményében reménykedtem, ám semmi sem történt.
Isten távol maradt. Isten akaratából távolodtam el az egyháztól, apám es mindenki más hitét ő l, aki a keresztény vallást képviselte. Kiestem az egyházból. Ez olyan bánattal
töltött el, amely egyetemi tanulmányaim megkezdéséig végig beárnyékolta diákéveimet.
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Nekiláttam, hogy apám viszonylag szerény könyvtárában,
amelyet azonban akkoriban igen tekintélyesnek tarto ttam,
olyan könyveket keressek, amelyekb ő l megtudhatnám, amit
Istenről tudni lehet. Eleinte csak a hagyományos nézetekre
akadtam, nem pedig arra, amit kerestem, vagyis olyan
szerzőre, aki önálló gondolatokat írt volna le, míg csak rá
nem bukkantam Biedermann 1869-b ől való Christliche
Dogmatik fára (Keresztény dogmatika). Ez az ember kétségtelenül olyasvalaki lehetett , aki a maga fejével gondolkozott, es a maga nézeteit szedte rendszerbe. Megtudtam,
hogy a vallás olyan „szellemi aktus, amelyben az ember Istenhez viszonyítja önmagát". Ez ellentmondásra ingerelt,
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mert en a vallást ügy értelmeztem, mint valamit, amit Isten
tesz velem; az O részér ől megy végbe az aktus, és en ki
vagyok neki szolgáltatva, me rt 0 az erősebb. Az en „vallásom" nem is ismert emberi viszonyítást Istenhez, me rt hogyan viszonyíthatja magát az ember valamihez, amit olyan
kevéssé ismer, mint Istent? Éppen azért kelle tt Istenről többet megtudnom, hogy kapcsolatot találhassak vele.
Az „Isten lényege" című fejezetben azt olvastam, hogy
Isten mint a „személyiség" nyilatkoztatja ki magát, ez a személyiség pedig „az emberi en alapján képzelhet ő el, éspedig
mint egyedüli, éppenséggel emberfölötti en, akié az egész
világ".
Amennyire a Bibliát ismertem, ez a meghatározás elfogadhatónak tetszett. Istennek személyisége van, es O a világegyetem En j e, amiképpen jómagam a lelki es testi megjelenésem énje vagyok. Itt azonban óriási akadályba ütköztern: a személyiség ugyanis mindenképpen karakter. A karakter ilyen vagy olyan es nem másmilyen, azaz meghatározott tulajdonságai vannak. De hogyha Isten minden, akkor
hogyan lehetnek megkülönböztető karakterjegyei? Hogyha
pedig karaktere van, akkor csak egy szubjektív, korlátozott
világ Énje lehet. És miféle a karaktere vagy miféle a személyisége? Hiszen ett ől függ minden, mert különben nem viszonyithatja magát hozzá az ember.
A leghatározottabb ellenállást tanúsítottam azzal szemben,
hogy Istent a magam énjének analógiájára képzeljem el. Az
en szememben ez, ha nem is egyenesen blaszfémiának, de
mindenesetre határtalan elbizakodottságnak t űnt. Amúgy is
nehezen megfogható tényállásnak éreztem az én-t. El őször
is két, egymásnak ellentmondó aspektusát láttam ennek a
faktornak: az 1. számú es a 2. számú énét; azután pedig roppant korlátozott dolog az en, az egyik formában csakúgy,
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mint a másikban; lebírhatja mindenféle elképzelhet ő önámitás es tévedés, hangulat, emóció, szenvedély es bű n, többször marad alul, mint ahányszor sikert ér el, gyerekes, hiú,
önző , dacos, szeretetre vágyó, mohó, igazságtalan, érzékeny,
lusta, felel őtlen es igy tovább. Legnagyobb bánatomra hiányzott bel őle sokféle
, erény es képesség, amelyeket másokE s ez lenne az az analógia, amelynek
ban megcsodáltam.
alapján Isten lényét el kellene képzelnünk?
Lázasan kuta tt am Isten más tulajdonságai után, es meg is
találtam mindet, ahogyan már a konfirmációs oktatás során
megismertem őket. Azt találtam, hogy a 172. § szerint „Isten
földöntúli lényének legközvetlenebb kifejez ődése 1. negatív: »me rt az ember számára láthatatlan« stb... 2. pozitív:
»az, hogy a mennyben lakozik« stb." Hát ez katasztrofális
volt: ugyanis nyomban eszembe juto tt az az istenkáromló
kép, amelyet Isten közvetlenül vagy közvetve (az ördög
útján) akaratom ellenére rám er őszakolt.
A 185. § kioktatott, hogy „Isten földöntúli volta etikai
szempontból igazságosságában" rejlik, es ez az igazságosság nem csupán „ítélkez ő ", hanem „szent lényének kifejeződése" is. Azt reméltem, ebb ő l a paragrafusból megtudok
valamit Isten sötét oldaláról is, amivel nehezen birkóztam
meg: bosszúvágyáról, veszélyes indulatkitörésér ő l, érthetetlen magatartásáról mindenhatóságának teremtményeivel
szemben. Mindenhatóságánál fogva tudnia kellene, milyen
esendők. Ám ő örömét leli abban, hogy megkísértse vagy
próbára tegye őket, holott kisérletezésének kimenetelét
eleve ismeri. Nos hát, milyen Isten karaktere? Mit mondanánk egy olyan emberi személyiségr ő l, aki igy jár el? Nem
mertem végiggondolni, es akkor ráadásul meg azt olvastam,
hogy Isten, „bár önmagának elegend ő es önmagán kívül
semmire sincs szüksége a maga számára", a világot „a maga
tetszésére teremte tt e", es „azt mint természetszer űt betöl-
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tötte a maga jóságával", mint „erkölcsiséget pedig a
szeretetével kívánja betölteni".
Elő ször azon a meghökkent ő szón akadtam fenn, hogy
„tetszésére". Micsodában vagy kicsodában lelte tetszését?
Nyilvánvalóan a világban, me rt hiszen dicsérte a napi teljesítményét, hogy jó az. Csakhogy en éppen ezt nem értem
fel ésszel. A világ ugyan fölöttébb szép, de ugyanennyire
iszonyatos is. Vidéken, egy kis faluban, ahol kevesen élnek,
es alig történik valami, intenzívebben, kimerít őbben es leplezetlenebbül éli meg az ember az „öregséget, a betegséget
es a halált", mint másutt. Noha nem voltam még tizenhat
eves sem, sokat láttam az élet valóságából, embe rt es állatot
illetően egyaránt, es eleget hallo tt am a templomban meg az
iskolában a szenvedésr ől es a világ romlottságáról. Isten
legföljebb a paradicsomban lelhette tetszését, de még itt is ő
maga gondoskodo tt róla, hogy ne tartson sokáig ez a gyönyörűség, me rt elhelyezte benne a veszedelmes mérges kígyót, magát az ördögöt. Tán abban is tetszését lelte?
Bizonyos voltam ugyan abban, hogy Biedermann nem így
értette, 6 csak a vallásoktatásnak azt az általános gondolattalanságát locsogta épületesen tovább, amely nekem egyre
inkább szemet szúrt, es észre sem vette, miféle ostobaságokat hord össze. Jómagam nem feltételeztem ugy an , hogy
Isten valamiféle szörny űséges örömét lelhetné ember es állat
szenvedésében, azt a gondolatot azonban semmiképp sem
tarto tt am esztelenségnek, hogy szándékosan teremtett egy
ellentmondásokkal terhes világot, amelyben egyik lény
felfalja a másikat, es az élet nem más halálra születésnél. A
természet „csodálatos harmóniája" az en szememben sokkal

inkább nagy veszödséggel megfekezett káosznak látszott, az
„örök" csillagos égboltot pedig, a maga szabályos pályáival,
a mindennemű rendszer es értelem híján való véletlenek halmazatának tartottam, mivel a csiilagképeket, amelyeket
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emlege tt ek, valójában egyáltalán nem lehetett látni. Mer
ő..
ben önkényes kombinációk lehettek.
Hogy Isten a világot mennyiben töltötte be jóságával, az
homályban maradt, illetve igencsak kétségesnek tetszett el őttem. Nyilván ismét egy olyan pont, amelyr ő l nem szabad gondolkozni, hanem csak hinni kell benne. Ha Isten a „legf őbb
Jó", akkor miért olyan tökéletlen, olyan romlott, olyan szánalomra méltó az 0 világa, az O teremtménye? Nyilván az
ördög bújt beléjük es zavart össze mindent, gondoltam. Jó, de
az ördög is Isten teremtménye. Így hát az ördögr ől kellett
ismereteket szereznem. Hiszen nyilvánvalóan roppant fontos
valaki lehet. Megint el ő vettem a Dogmatiké mat, hogy
választ keressek benne a szenvedés, a hiányosságok es a
gonoszság okainak égető kérdésére, de semmit sem találtam.
Ezzel betelt a mérték. Ezek sze ri nt nem egyéb ez a Dogmatika
sem kegyes locsogásnál, vagy ami meg rosszabb, hallatlan
ostobaság, es csak arra jó, hogy elhomályosítsa az igazságot.
Csalódo tt voltam, mi több: felháborodtam.
No de valahol es valamikor csak akadtak emberek, akik
ugyanúgy az igazságot keresték, mint én, akik értelmesen
gondolkoztak, akik sem magukat nem akarták becsapni, sem
másokat, es a világ fájdalommal es kínnal terhes valóságát
sem akarták letagadni. Ez id ő tájt történt, hogy anyám,
illetve a 2. számú személyisége minden különösebb bevezetés nélkül igy szólt hozzám: „El kellene olvasnod Goethe
Faust ját." Volt egy legújabb kiadású szép Goethe-sorozatunk, abban megkerestem a Faust ot. Mint valami csodatevő balzsam áradt szét a lelkemben. Végre valaki, gondoltam, aki komolyan veszi az ördögöt, es még vérszerz ődést is
köt azzal az ellenséggel, akinek hatalmában áll, hogy keresztezze Istennek egy tökéletes világ teremtésére irányuló
szándékát. Sajnáltam Faust eljárását, mert szerintem nem
lett volna szabad ilyen egyoldalúnak es elvakultnak lennie.
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Sokkal okosabb es erkölcsösebb is lehete tt volna! Gyerekesnek ítéltem, hogy a lelkét ilyen könnyelm űen kockára
teszi. Nagy széltoló lehete tt az a Faust! Meg olyan benyomásom is támadt, hogy a mondanivaló súlya es jelentősége
fő ként Mefisztó személyén nyugszik. Nem bántam volna, ha
Faust lelke a pokolra kerül. Nem lett volna kár érte. A végén
sehogy sem tetsze tt nekem a „póruljárt ördög", hiszen
Mefisztó minden volt, csak nem valami ügyefogyott ördög,
akit holmi balga angyalkák az orránál fogva vezethettek.
Úgy láttam, Mefisztón mer őben más értelemben fogtak ki:
nem juto tt hozzá Írásban rögzített jogához, ellenben Faust,
ez a kissé léha es jellemtelen fickó egészen a túlvilág
határáig érvényesült a szélhámosságával. O tt ugyan fény
derül kisfiús voltára, es beavatását a nagy misztériumokba
azért mintha mégsem érdemelte volna ki. Sze ri ntem bizony
ráfért volna egy kis tisztítót űz! A tulajdonképpeni problémát
Mefisztóban láttam, akinek az alakja megragadt emlékezetemben, es akiben halványan az anyamisztériummal való
kapcsolatot sejte tt em meg. Mefisztó es a végén a nagy beavatás mindenesetre csodálatos es titokzatos élményként
maradt meg tudatvilágom szélén.
Végre igazolódott az a meggyőződésem, hogy mégiscsak
élnek vagy éltek valamikor olyanok, akik észrevették a gonoszt es egész világot átfogó hatalmát, ráadásul pedig azt a
titokzatos szerepet is, amelyet az embernek a sötétségt ől es a
szenvedésektől való megváltásában betölt. Ennyiben Goethe
próféta lett a szememben. De azt nem bocsátottam meg neki,
hogy Mefisztót se szó, se beszéd elintézte egy egyszerű
mókával, egy bűvészmutatvánnyal. Ez nekem túlságosan
teologikusnak, túlságosan könnyelműnek es felelőtlennek
tetszett. Mélységesen fájlaltam, hogy még Goethe is bed őlt a
gonosz -- nagyon is csalóka -- ártalmatlanná mosásának.
Olvasás közben fölfedeztem, hogy Faust afféle filozófus,
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és még ha elfordult is a bölcselett ő l, annyit mégis szemmel
el
g
láthatőan me
megtanult
belőle hogy
g
ogy az igazság iránt nyitott
legyen. Mindaddig szinte semmit sem hallottam a filozófiáról, es földerengett el ő tt em egy új reménység. Talán akadtak filozófusok, gondoltam, akik valamikor az én kérdéseimen töprengtek, es felvilágosítást adhatnak.
Mivel apám könyvtárában nem fordultak el ő filozófusok gyanúsak voltak, mert gondolkoztak —, be kelle tt émern
Krugnak az Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften j ével (A filozófiai tudományok
általános kézikönyve). Azonnal elmélyedtem az Istenr ől
szóló cikkben. Legnagyobb bosszúságomra az „Isten"
(Gott) szó etimológiáj ával kezdte, azzal, hogy „vitathatatlanul" a „jó"-b ől származik es az ens summum vagy perfectissimum, a legfő bb vagy legtökéletesebb létez ő megjelölésére szolgál. Isten létét nem lehet bizonyítani, igy hangzo tt
tt voltát. afolytás,empdigznvelükst
Ez már eleve meglehet az emberben, ha nem is cselekvöen,
de potenciálisan. Mindenesetre az ember „szellemi
fejlettségének már el kell érnie egy bizonyos fokot, mire egy
ilyen magasztos eszme megteremtésére képes".
Ez a magyarázat mérhetetlen bámulatba ejtett. Mi a csuda
van ezekkel a filozófusokkal? — tűnő dtem. Nyilván csak hallomásból ismerik Istent. Akkor már a teológusokkal más a
helyzet; ők legalább bizonyosak Isten létezésében, meg ha
ellentmondásosan nyilatkoznak is róla. Ez a Krug olyan
cikornyásan fejezi ki magát, es világosan látszik, hogy tulajdonképpen bizonyítani kívánja: meggy őződése Isten létezéséről kielégít ő . Akkor pedig miért nem mondja ki kertelés
nélkül? Miért csinál ügy, mintha csakugyan azt gondolná,
hogy Isten eszméjét „megteremtik", es hogy erre csak fejlettségének bizonyos fokán képes az ember? Hiszen amenynyire én tudom, ilyen eszméik meg a vadaknak is vannak,

i
z

u
a

m
o

c
.

d
b

i
r

c
s

.
i
w
z
w
u
w
a
/
h
/
t
:
r
p
a
K tt
h

86

h
t

r
a

k
/

akik pucéran mászkálnak az erdeikben. Es ők igazán nem
afféle „filozófusok", akik nekiülnek „isteneszmét teremteni". Meg aztán jómagam sem „teremtettem" soha semmilyen „isteneszmét". Istent természetesen nem lehet bizonyítani, mert például hogyan tudná az ausztrál gyapjút rágcsáló
egyik moly a másiknak bebizonyítani, hogy Ausztrália
létezik? Isten léte független a mi bizonyítékainktól. Me rt
ől alkoto tt bizonyosságomhoz? E mikéntjuoaIser
tekintetben igazán a legkülönfélébb dolgokat mesélték
nekem, es tulajdonképpen mégsem hittem semmit. Nem
győzött meg semmi sem. Ebb ől tehát semmiképp nem származik az elképzelésem. És különben sem volt semmiféle
eszme vagy kigondolt dolog. Nem ügy volt, mint amikor az
ember elképzel es kiötöl magának valamit, utána pedig hisz
benne. Így például mindig is gyanakvással fogadtam az
Urj ézus történetét, es igazából sohasem hittem el. Pedig
sokkal erőteljesebben erőszakolták rám, mint „Istent", akit
többnyire csak a háttérben jeleztek. Miért találtam Istent
magától értetődőnek? Miért tesznek ezek a filozófusok úgy,
mintha Isten csak eszme volna, egyfajta önkényes feltételezés, amelyet vagy „megteremtenek", vagy nem, holott Isten
olyan nyilvánvaló, mint ha az embernek tégla esik a fejére.
Akkor isme rt em föl váratlanul, hogy Isten, legalábbis
hitem szerint, a legbizonyosabb közvetlen tapasztalásaim
közé ta rt ozik. Hiszen nem én találtam ki azt a borzasztó
históriát a székesegyházzal. Épp ellenkez őleg, szinte rám
tukrnálták es irgalmatlanul arra kényszeritettek, hogy végiggondoljam. Utána azonban elmondhatatlan kegyelem lett az
osztályrészem.
Arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy alighanem nincs
minden rendjén a filozófusok körül, minthogy olyan fura
elképzelésük van, hogy Isten valamiképpen csak feltételezés, amin vitatkozni lehet. Az is roppant mód nyugtalanított,

hogy semmiféle nézetet vagy magyarázatot nem talá
ltarn
Isten sötét tetteire. Holott ezek, legalábbis en úgy látta
m
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igazán méltók volnának a filozófusok különleges figyelmér e
es az elmélkedésre. Valóban olyan problémát jelentenek
amely a teológusoknak — ezt megértettem -- nehézség e t
okozna. Annál nagyobb volt csalódásom, amiért a filozófu.
sok láthatóan még csak tudomást sem ve tt ek róla.
Ezért rátértem a következ ő cikkre, nevezetesen az ördögről szólóra. Ha őt, így szólt a szöveg, eredend ően gonosznak
képzelné az ember, akkor nyilvánvaló ellentmondásokba
bonyolódna, vagyis egyféle dualizmushoz jutna. Ezért helyesebben tesszük, ha feltételezzük, hogy az ördög eredetileg jó lénynek teremtete tt , es csak a gő gje miatt vált romlottá. Nagy elégtétellel vettem azonban tudomásul a szerz őnek
azt a kitételét, hogy fenti megállapítása a Gonoszt, amit
magyarázni kívánt, nevezetesen a g ő göt, eleve foltételezi.
Különben is a Gonosz eredete „megmagyarázatlan es megmagyarázhatatlan", ami az en szememben azt jelentette:
akárcsak a teológusok, 6 sem akar róla elgondolkozni. A
Gonoszról es eredetérő l szóló fejezet szintén nem világított
rá semmire.
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Amit itt összefüggően elmondtam, olyan lelki fejl ődéstörténeti folyamatokra vonatkozik, amelyek rövidebb-hosszabb
megszakításokkal jó néhány év alatt bontakoztak ki.
Kizárólag a 2. számú személyiségemben mentek végbe, es
őket. Tanulmányaimhoz kérdezetlenül szigorútköve
csak titokban használtam fel apám könyvtárát. Közben
pedig az 1. számü minden titkolódzás nélkül végigolvasta
Gerstcker összes regényét, valamint a klasszikus angol
regények német fordítását. Ugyanígy hozzáfogtam a német
irodalom olvasásához, els ő sorban a klasszikusokhoz, hacsak
az iskola ügybuzgó magyarázatai, amelyeket különbe
zd,
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magától értet ődő dolgokhoz filztek, el nem vették t őlük a
kedvemet. Tömegével es minden céltudatosság nélkül olvastam drámát, lírát, történelmet, kés őbb természettudományos műveket. Az olvasás nemcsak érdekes volt, hanem jótékony időtöltést is jelente tt . A 2. számü en minőségében végzett foglalatoskodásom ugyanis egyre fokozódó
depressziókat okozo tt , mivel a vallási kérdések területén
csupa zárt ajtókra találtam, es még ha véletlenül megnyílt is
valamelyik, akkor is csalódás ért. A többi ember mintha
valóban mind valahol másutt élt volna. Teljesen egyedül
éreztem magam a felismeréseimmel. Úgy szere tt em volna
valakivel beszélni róluk, de sehol sem találtam érintkezési
pontot, ellenkez őleg, a másikból minduntalan megütközés,
gyanakvás es félelem áradt felém, ami belém fojtotta a szót.
Ez lehangolt. Nem tudtam, mire véljem: más miért nem él át
olyasmit, mint en? Miért nem írnak a tudós könyvek sem
róla? Én volnék az egyetlen, aki ilyesmit tapasztalt? De
miért volnék en az egyetlen? Sohasem képzeltem, hogy
bolond lehetek, hiszen Isten fénye es s őtétsége az en szememben tény volt, amely, noha érzelmileg nyomasztott,
mégis érthet őnek látszott.
A „különösséget", amelybe belekényszerültem, fenyegetőnek éreztem, me rt elszigeteltséget jelente tt , amit annál is
kellemetlenebbnek tarto ttam, me rt bűnbaknak számítottam
teljesen alaptalanul, es sokkal inkább, mint ahogy a kedvemre le tt volna. Ezzel kapcsolatban történt valami, ami
tartós nyomot hagyott bennem. Németórákon inkább
közepes voltam, mert a tantárgy, kivált a német nyelvtan es
sem érdekelt. Lusta voltam esmondategycsöp
A fogalmazási témäkat többnyire laposnak, sót unatkozm.
idétlennek tartottam, es ennek megfelel őek voltak a dolgozataim is: vagy felületesek, vagy izzadságszagúak. Közepes

osztályzatokkal evickéltem végig, amivel teljesen meg
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voltam elégedve. Megfelelt ugyanis annak az általános
igyekvésemnek, hogy a világért se tű nj ek ki, mert mindenáron ki aka rt am szabadulni a „különállóságnak abból az
átkozott elszigeteltségéb ő l", amelybe innen is, onnan is
beszorultam. Rokonszenvem azok felé a szegény családból
származó fiúk felé fordult, akik, akárcsak jómagam, a semmiből jöttek, gyakran a gyönge képesség űek felé is, bár sokszor zava rt az ostobaságuk es a m űveletlenségük. Másrészt
ellenben ők nyújtották nekem azt az áhított el őnyt, hogy a
gyanútlan gyerek színében t űnjek fel, es semmi különöset ne
lehessen rajtam észrevenni. „Különcségem" lassacskán
azzal a bosszantó, s ő t félelmetes érzéssel töltö tt el, hogy úgy
látszik, el ő tt em ismeretlen, undorító tulajdonságaim lehetnek, amelyek eltaszitják t ő lem tanáraimat es osztálytársaimat.
Villámcsapásként ért ebben a helyzetben a következ ő
esemény: olyan fogalmazási témát kaptunk, amely véletlenül érdekelt. Következésképpen nagy buzgalommal ültem
neki, es érzésem szerint gondos es jól sikerült dolgozatot
produkáltam. Legalább az els ő helyek egyikét reméltem
érte; ha nem is az els őt, mert az már feltűnő lett volna, de
talán a másodikat vagy a harmadikat.
Tanárunk ugyanis mindig a min ő ség sorrendjében beszélte
meg velünk a dolgozatokat. Els ő ként az osztály legjobb
tanulója került sorra. Idáig rendben. Azután a többiek dolgozatai következtek, én pedig hasztalanul vártam, hogy a
nevem elhangozzék, ez sehogy sem akart bekövetkezni. De
hiszen lehetetlen, gondoltam, a dolgozatom nem lehet olyan
rossz, hogy a leggyöngébbek közé kerüljön. Mi történt?
Vagy tán a végén még versenyen kívül állok, vagyis a lehet ő
legkellemetlenebb módon feltűnő es elszigetelt vagyok?
Mikor már az összes dolgozatot megbírálta tanárunk,
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lélegzetvételnyi szünetet tartott, majd így szólt: „Van i tt még
egy dolgozat, a Jungé. Vitathatatlanul a legjobb, es első
helyre is te tt em volna. De sajnos csalt. Honnan irtad ki?
Valid meg az igazat!"
Felháborodva es egyúttal dühösen pattantam fel, es tiltakoztam: „Nem, nem másoltam, ellenkez őleg, mindent
beleadtam, hogy jó dolgozatot Írjak!" Ám ő rám kiáltott:
„Hazudsz! Ilyen dolgozat ki sem telne t őled. Senki el nem
hinné rólad. Halljam tehát: honnan írtad ki?"
Hasztalanul bizonygattam ártatlanságomat. A tanár rendületlenül kitartott véleménye melle tt : „Egyet mondhatok
neked: ha tudnám, honnan írtad ki, repülnél az iskolából."
Azzal elfordult tőlem. Társaim gyanakvó pillantásokkal
méregettek, es rémülten láttam az arcukon, hogy ilyesmit
gondolhatnak rólam: ahá, szóval ez a helyzet! Bizonygatásaim sehol sem találtak visszhangra.
Éreztem, hogy ett ől fogva meg vagyok bélyegezve, elvágva
előttem minden út amely kivezethetett volna a „különcség 'ből. Mélységes csalódottsággal es sért ődötten bosszút esküdtem a tanár ellen, es ha alkalmam nyílik rá, bizonyára az ököljog korába illő dolog történt volna. Hogy a csudába bizonyithattarn volna be, hogy sehonnan sem másoltam Id a dolgozatot?
Napokon át csak ezt az esetet forgattam a fejemben, es
újra meg újra arra a következtetésre jutottam, hogy tehetetlen vagyok, kiszolgáltatva egy vak es ostoba sorsnak,
amely hazugnak es csalónak bélyegzett. Sok mindent
,

megértettem most, ami azel őtt sehogy sem fért a fejembe,
például hogy miként mondhatta az egyik tanár az apámnak,
aki az iskolai magatartásom iránt érdekl ődött: „Hát istenem,

közepes képesség ű, de igazán nagyon igyekszik." Viszonylag butának es felületesnek tartottak. Ez tulajdonképpen nem izgatott. De hogy csalással gyanúsítanak, es ezzel
erkölcsileg el is intéznek, az dühitett.
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Bánatom es dühöm már-már mértéktelenné vált volna, ha
nem történik valami, amit addig is már többször megfigyeltem: egyszerre csak elcsöndesedett minden, mint amikor
hangszigetelt ajtóval zárnak le egy zajos helyiséget. Olyan
volt, mintha hűvös kíváncsiság szállt volna rám, amikor fel
tettem magamnak a kérdést: Mi a csuda történt? De hiszen
izgatott vagy! A tanár természetesen tökfej ű, nem érti,
milyen vagy, illetve éppen olyan kevéssé érti, mint jómagad.
Ezért gyanakvó, akárcsak te. Te is gyanakszol magadra es
es ezért tartasz az együgy ű ekkel, naivakkal es kiis-másokra,
merhetőkkel. Izgato tt ak olyankor leszünk, amikor valamit
nem értünk.
Ezzel a harag es elfogultság nélkül végiggondolt elmélkedéssel kapcsolatban eszembe jutott az analógia ama másik
töprengéssel, amely olyan ellenállhatatlanul tö rt rám, araikor nem aka rt am a tiltott dologra gondolni. Akkoriban még
kétségkívül nem láttam különbséget az 1. es a 2. számú én
közö tt , hanem a 2. számú én világát is mint tulajdon személyes világomat éltem; a háttérben azért mégiscsak derenge tt
tt valami más is, nem csak egyolantiksérz,hv
én — mintha megsuhintott volna egy lehelet a csillagzatok és
a végtelen űr hatalmas világából, vagy mintha láthatatlanul
belépett volna a szobába egy szellem, Valaki, aki mintha rég
elmúlt es mégis örökkévalóan, egészen a távoli jöv őig jelenvaló lenne az id őtlenségben. Az ilyen sorsfordulókat egyféle
numen (isteni akarat) fényudvara lebegi körül.
Akkoriban természetesen semmiképp nem tudtam volna
így kifejezni gondolataimat, de azért ez nem jelenti azt,
hogy most iktatok be valamit a tudatom akkori állapotába,
hanem csak mai eszközeimmel próbálom megvilágítani az
akkori homályt.
Néhány hónappal az i tt leírt esemény után osztálytársai m
ősatyánk" gúnynevet ragasztották rám. Az 1. az„Abrhám
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számú én ezt sehogy sem értette, ostobának és nevetségesnek ítélte. Legbelül azonban éreztem, hogy valamilyen
módon szíven ütött. A lelkem mélyére te tt minden célzás
kínosan érintett, me rt minél többet olvastam, es minél jobban megismerkedtem a városi élettel, annál inkább er ősödött
az a benyomásom, hogy mindaz, amit most valóságként
megismerek, a dolgoknak mer őben más rendjébe ta rtozik,
mint az a világkép, amely i tt , ebben a kis faluban alakult ki
bennem, folyók es erdők, állatok es emberek között, ahol túz
ránk a nap, szelek es felhők vonulnak fölöttünk, es mindent
homályos, meghatározhatatlan dolgokkal teli éjszaka burkol
be. Nemcsak egy egyszer ű falucska volt ez a térképen,
hanem Isten világa, ilyennek elrendelve es titkos értelemmel
teli. Az emberek mindezt látszólag nem tudták, es az állatok
is mintha valamiképp elveszítették volna érzéküket iránta.
Meglátszott ez a tehenek szomorú-reménytelen tekintetén, a
lovak bánatos szemén, a kutya odaadásán, ahogyan az emberbe kapaszkodo tt , de még a macska magabiztos fellépésén
is, amely a házat es a csűrt választotta lakhelyének es
vadászterpénk.Acaálto,minhzebrk

sem lettek volna a valóság tudatában; lenéztek a talajra vagy
föl a fákra, hogy lássák, mit es mi végre lehetne használni;
csoportokat alko tt ak, párosodtak es civakodtak, akárcsak az
állatok, es nem látták, hogy a kozmoszban élnek, Isten
világában, az öröklétben, amelyben minden megszületik, es
mar meg is halt.
minde
Szerettem a meleg vér ű állatokat, mert közeli rokonaink es
őket, me rt lelkükrészeitudalnágk.Szertm
van, akárcsak nekünk, es me rt mi, hitem szerint, ösztönösen
értjük őket. Hiszen, igy véltem, hozzánk hasonlóan ők is
átélnek örömöt es szomorúságot, szeretetet es gyűlöletet,
éhséget es szomjúságot, félelmet es bizalmat — a lét valamennyi lényeges tartalmát, kivéve a beszédet, a kiélezett
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tudatosságot, a tudományt. Ez utóbbit a szokásos mód
on
csodáltam ugyan, de egyúttal megláttam benne az isteni
világtól való eltévelyedésnek es eltávolodásnak, valamint
egy olyan degenerációnak a lehet ő ségét, amire az állat nem
képes. Az állatok kedvesek es hű ségesek, megváltoztathatatlanok es bizalomra méltók voltak, az emberrel szemben
azonban minden eddiginél bizalmatlanabb lettem.
A rovarokat nem tekintettem „valódi" állatoknak, a hideg
vérű gerincesek pedig kevéssé becsült átmeneti fokozatot
képeztek a rovarok irányában. Az él őlényeknek ez a kategóriája megfigyelés es gyűjtés tárgya volt, csupa kuriózum,
lévén idegenszer űek es emberen kívüliek, személytelen
lények megnyilvánulásai, amelyek inkább a növényekkel,
semmint az emberekkel álltak rokonságban.
A növényzettel kezd ő dött az isteni világ földi megjelenése
mint egyfajta közvetlen megnyilatkozás. Mintha valaki kileste volna a Teremt őt, aki azt hi tt e, hogy senki sem figyeli,
amint játékot vagy dísztárgyakat készít. Az ember viszont es
a„vlódi"átokIsenölóurézivátak.Es
tudnak szabad akaratukból bárhová elmenni es maguknak
lakhelyet választani. A növényvilág ellenben, ha esik, ha fúj,
helyhez van kötve. Az isteni világnak — szerintem — nemcsak
a szépségét, hanem a gondolatait is kifejezi, bárminem ű
szándék vagy elhajlás nélkül. Kivált a fák látszottak rejtelmesnek, es mintha az élet fölfoghatatlan értelmét tárták volna
közvetlenül elém. Ezért le tt az erdő az a hely, ahol leginkább
megérezhette az ember a legmélyebb gondolatiságot, es egy
titokzatos erő hátborzongató munkálkodását.
Megerősödö tt ez a benyomásom, amikor gótikus katedrálisokkal ismerkedtem. Csakhogy itt a k őben rejtezett a
kozmosz es a káosz, az értelem es az értelmetlenség, a
személytelen szándékoltság es a mechanikus törvényszerű ség végtelensége. A k ő magában foglalta a lét mélységes
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mély titkát, es egyúttal maga volt a titok, a szellem foglalata. Ezt éreztem én homályosan a k ővel való rokonságomnak:

az , isteni természetet mindkett őben, az élettelenben es az
élőben.
Akkoriban, mint már említettem, nem tudtam volna érzéseimet es sejtelmeimet szemléletesen megfogalmazni, mivel
a 2. számú énben mentek végbe; aktív es felfogóképes
énem, az 1. számú ellenben passzív maradt es beleolvadt az
évszázadokba tartozó „öregember" szférájába. Sajátos módon reflexiók nélkül éltem meg őt es a befolyását: amikor
jelen volt, az 1. számú elhalványult egészen a nemlétig,
hogyha pedig eluralkodott a színen az az én, amely egyre
nagyobb mértékben azonosult az 1. számüval, akkor az
„öregember", ha emlékképként egyáltalán, csak mint távoli
es ködszerű álom jelent meg.
Tizenhatodik es tizenkilencedik életévem közö tt lassan
eloszlott az a felh ő, amelyet dilemmám jelentett. Ezáltal
javulás állt be depresszív kedélyállapotomban, es egyre világosabban lépett el őtérbe az 1. számú én. Eléggé igénybe vett
az iskola es a városi élet, gyarapodó tudásom fokozatosan
áthatotta vagy elnyomta a sejtelmes sugallatok világát.
Ekkor lassacskán módszeresen rátértem a tudatos kérdésföltevések útjára. Így elolvastam egy rövid bevezetést a filozófia történetébe, és ezáltal bizonyos mértékig áttekinthettem
mindazt, amit már végiggondoltak. Elégtétellel állapítottam
meg, hogy sok sejtelmemnek akadtak a múltban történelmi
rokonai. Mindenekel őtt Püthagorasz, Hérakleitosz, Enpedoklész es Platón gondolatait kedveltem, a szókratészi
érvelés körülményessége ellenére is. Szépek voltak es akadémikusak, akár egy képtár, de egy kissé távoliak. Csak
Eckhart mesternél éreztem az élet leheletét, noha nem
egészen értettem öt. Hidegen hagyo tt a keresztény skolasztika, Szent Tamás arisztotelészi intellektualizmusát pedig

95

i
z

élettelenebbnek éreztem a homoksivatagnál. Mindegyikük
it
logikai
g ikai bűvészkedéssel akar ki csiholni magából valamit ,
gondoltam, ami nem fogant meg benne es amit nem ért
igazán. Valamiféle hitet akarnak magukra rábizonyítani,
holott i tt tapasztalásról van szó! Olyanoknak képzelten'
őket, mint azokat, akik hallomásból tudják, hogy vannak
elefántok, de maguk egyet sem láttak. Igy hát érvekkel
próbálják bizonyítani, hogy a logika szerint szükségképpen
élnek ilyen állatok es okvetlenül olyanok, mint amilyenek
valóban. A XVIII. századi kritikus bölcseletet érthet ő okokból eleinte nem fogtam föl. Hegel elriasztott a maga
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nehézkes es önelégült nyelvhasználatával, amelyet alig
titkolt gyanakvással fogadtam. Olyannak éreztem Hegelt,
mint aki be van zárva a tulajdon szóépületébe, es börtönében
ráadásul fölöttébb büszke ábrázatot ölt.
Kutatásaim nagy fölfedezése végül is Schopenhauer lett.
O volt az els ő , aki a szenvedésr ő l szólt, ami a világban
láthatóan es erő szakosan körülvesz bennünket, tévelygésr ől,
szenvedélyrő l, gonoszságról, amit a többi ember mintha alig
venne figyelembe, vagy unos-untalan harmóniában és
egyértelműségben akar feloldani. Most végre akadt valaki,
akinek volt bátorsága felisme rn i, hogy a világ alapjai
valamiképp nem olyan igazán jók. Nem beszélt 6 a teremtés
végtelenül jóságos es végtelenül bölcs el ő relátásáról, sem
pedig a létrehozott világ harmóniájáról, hanem világosan
kimondta, hogy az emberiség történetében a sok szenvedésnek es a természet könyörtelenségének az alapj a egy hiba,
nevezetesen az, hogy a világot megalkotó akarat vak. Ezt
igazolták az én korábbi megfigyeléseim is beteg es halódó
halakról, rühös rókákról, megfagyo tt vagy éhen halt madarakról, vagy arról az irgalmatlan tragédiáról, amelyet egy
virágos rét rejt magában: hangyáktól halálra kínzott földigiliszták, egymást darabokra szaggató rovarok es így tovább.
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De az emberekr ől szerzett tapasztalataim sem arra tanítottak, hogy higgyek az eredend ő emberi jóságban es erkölcsiségben. Éppen elég jól ismertem magamat ahhoz, hogy tudjam: úgyszólván csak fokozatilag különbözöm az állattól.
Schopenhauer komor világképe osztatlan tetszésre talált
nálam, de nem úgy a problémamegoldása. Bizonyosnak tartottam, hogy az „akarat" szón tulajdonképpen Istent, a
Teremtőt értette, őt nevezte „vak"-nak. Mivel tapasztalatból
tudtam, hogy Istent nem sérti semmiféle blaszfémia, ellenkező leg, még el is várja, hogy az ember ne csak a világos es
pozitívldaárómukéegni,hamyl

sötétséget es istentelenséget is, Schopenhauer szemlélete
nem bántott. Tények által igazolt ítéletnek ta rt ottam. Annál
nagyobb csalódást okozott az a gondolata, hogy elegend ő,
ha az intellektus a vak akaratot szembesíti annak tulajdon
képmásával, es ezzel máris visszakozásra készteti. Ha az
akarat vak, akkor hogyan láthatja egyáltalán ezt a képet? És
még ha látná is, mi indítaná irányváltásra, mikor a kép éppen
azt mutatná neki, amit tulajdonképpen akart? Es mi az
intellektus? Az emberi lélek funkciója, es nem tükör, hanem
a Legeslegparányibb kis tükröcske, amit egy gyerek a nap elé
tart , azt várva, hogy majd elvakítja a napot. Ezt teljesen
inadekvátnak tartottam. Rejtély volt el őttem, hogyan juthatott Schopenhauer ilyen ötletre.

Ez arra ösztönzött, hogy meg alaposabban tanulmányozzam a munkáit, es eközben egyre nagyobb mértékben hatott
rám Kanttal való kapcsolata. Így hát hozzáláttam ennek a
filozófusnak a m űveit olvasni, mindenekel őtt A tiszta ész
kritikájá-t, ami sok fejtöréssel járt. Fáradozásaimnak meglett a haszna, ugyanis ügy véltem, fölfedeztem Schopenhauer rendszerének alapvet ő hibáját: elkövette azt a halálos
bűnt, hogy metafizikus kijelentést tett, nevezetesen megszemélyesített es minő sített egy puszta noumenónt, egy

„magánvaló” fogalmat. Kit ű nt ez Kant ismeretelméletéb"
ol,
amely számomra talán meg Schopenhauer „pesszimisz_
tikus" világképénél is nagyobb megvilägosodást jelentett.
Ez a filozófiai fejl ő dés tizenhét éves koromtól kezd ődően
még orvostanhallgató koromba is belenyúlt, es alapvet ően
megváltoztatta viszonyomat a világhoz es az élethez. Mindaddig félénk, szorongó, bizalmatlan, sápadt es vézna voltam,
sokat betegeskedtem. Most ellenben minden tekintetben
óriási étvágyam támadt. Tudtam, mit akarok, es határozott
kézzel nyúltam utána. Szemmel láthatóan hozzáférhet őbb es
tt em. Fölfedeztem, hogy a szegénység közléenybis
nem hátrány es korántsem a szenvedések f ő oka, a gazdagok
fiai pedig semmiképp nincsenek el ő nyben a szegényekkel es
es aaroszulötekmbn.Aoldgsáak
boldogtalanságnak sokkal mélyebb okai vannak, mint a
zsebpénz összege. Több barátom akadt es jobbak is, mint
azelőtt. Szilárd talajt éreztem a lábam alatt, es még ahhoz is
volt merszem, hogy nyíltan beszéljek gondolataimról. Ez
azonban, mint elég hamar rádöbbentem, tévedésnek bizonyult, es meg is kelle tt bánnom. Nemcsak meghökkenésbe
vagy gúnyolódásba ütköztem, hanem ellenséges visszautasításba is. Legnagyobb csodálatomra es bosszúságomra
fölfedeztem, hogy némelyek kérked őnek es hencegő nek tekintenek. Megismétl ődött a régi gyanúsítás is, hogy csalok,
még ha némiképp más formában is. Ezúttal is olyan dolgozattémáról volt szó, amely fölkeltette érdekl ődésemet.
Különös gonddal fogalmaztam meg tehát dolgozatomat, es
mégastíluáinyofemscizlgat.A
eredmény lesújtó lett. „Itt van Jung dolgozata — mondta a
tanár —, egyenesen briliáns munka, de olyannyira a kisujjából rázta ki, hogy látszik rajta, milyen kevéssé vette
komolyan es milyen kevés fáradságot fordított ráfélvállról
Me 'óhogy
solhatom neked, Jung,
ha
mindent
g gY
ennyire
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veszel, bajosan fogod magad átverekedni az életen. Ahhoz
komolyság, lelkiismeretesség, sok munka es vesződség kell.
Nézd csak meg D. dolgozatát. Nincs meg benne a te briliáns
stilusod, viszont becsületes, lelkiismeretes es szorgalmas
munka. Ez az életben a siker útja."
Ezúttal nem voltam olyan mélyen lesújtva, mint az els ő
alkalommal, mert a tanár — kénytelen-kelletlen — mégiscsak
elismert valamit a dolgozatomból, es legalább nem állította.,
hogy loptam. Tiltakoztam ugyan a szemrehányásai ellen, de
ezzel a megjegyzéssel intézett el: „Az ars poetica szerint
ugyan az a vers a legjobb, amelyiken nem érezni, hogy milyen
fáradsággal hozták létre. Csakhogy a te dolgozatodra ez nem
érvényes. Engem nem tudsz félrevezetni: összecsaptad az
egészet, es kész." Legjobb tudomásom szerint volt a dolgozatban néhány jó gondolat, de ezekre a tanár Id sem tért.
Elkeseritett ugyan az eset, ám súlyosabban érintettek
osztálytársaim gyaniisitgatásai, mert az a veszély fenyegetett, hogy ellenséges magatartásuk visszavet régebbi elszi-

geteltségembe es depressziómba. Tö rt em a fejem, hogy vajon mivel szolgálhattam rá rágalmaikra. Óvatos puhatolózások révén megtudtam, hogy azért bizalmatlanok irántam,
mert gyakran vetettem oda megjegyzéseket vagy tettem
célzásokat olyasmikre, amikr ől fogalmam sem lehet, igy
például olyan látszatot kívánok kelteni, mintha konyitanék
valamelyest Kanthoz vagy Schopenhauerhoz vagy a paleontológiához, holott az iskolában nem is „vettük át" őket. Az
ilyen bámulatra méltó megállapítások döbbentettek rá, hogy
az igazán égető kérdések nem a mindennapi életbe, hanem
ősi titkomhoz hasonlóan — az isteni világba valók, err ől
pedig ajánlatosabb hallgatni.
Ettől fogva óvakodtam társaim el őtt említeni ezt az „ezoterikus" témát, a feln őttek közül pedig senkit sem ismertem,
akivel úgy beszélhettem volna meg, hogy ne kellett volna

--
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attól tartanom: 6 is kérked ő nek vagy csalónak ítél. De
leginkább az gyötört, hogy cs ő döt mondott es reménytelennek bizonyult minden próbálkozásom, amellyel véget
próbáltam vetni magamban a két világ különállásának. Újra
meg újra előfordultak olyan események, amelyek kizökkentettek megszokott hétköznapi életemb ő l, es belöktek a határtalan „Isten-világá"-ba.
Az „Isten-világa" kifejezés minden bizonnyal szentimentálisan hangzik némelyek fülének, bennem azonban korántsem ilyen jelleggel élt. Az „Isten-világá"-ba ta rt ozott minden „emberfölötti", a vakító fény, a szakadék mélyének feneketlen sötétsége, id ő es tér határtalanságának hideg közönye es az irracionális véletlenek világának hallatlan groteszksége. „Isten" az én szememben egyáltalán nem volt
épületes.
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Amint nő ttem-növekedtem, egyre többször kérdezték t őlem
a szüleim es mások is, hogy tulajdonképpen mi szeretnék
lenni. Csakhogy ezzel egyáltalán nem voltam tisztában.
Érdeklődésem több irányba húzott. Részint er ő sen vonzo tt
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részt lenyű gözött minden, ami az összehasonlító vallástörténettel állt kapcsolatban. Az el őbbiben fő ként a zoológia,
a paleontológia es a geológia tudománya felé fordult az
érdekl ődésem, az utóbbinál a görög-római, egyiptomi es
prehisztokuégfl.Aribanmdest

sejtelmem se volt róla, mennyire beleillik ezeknek az igencsak különböző diszciplínáknak a kiválasztása az én kett ős
alkatomba: a természettudományban a konkrét tény elégített
ki a maga történelmi el ő zményeivel, a vallástudományban
pedig az a szellemi problematika, amelyet a filozófia is vizsgált. Az els ő ben az érzékelés faktorát hiányoltam, a má-
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sodikban a tapasztalatét. A természettudomány nagyon is
megfelelt az 1. számú én szellemi igényeinek, a szellemtudományi, illetve történelmi diszciplínák viszont a 2. számún ak kínáltak jótékony szemléleti oktatást.
Ilyen ellentmondásos helyzetben hosszabb ideig sehogy
sem találtam a helyemet. Eszrevettem, hogy nagybátyám,
anyám családjának legidő sebb tagja, aki a baseli St. Albantemplom lelkésze volt es akit a családon belül a „Vadember"
néven emlegettünk, szép szelíden a teológia felé tuszkol.
Nem kerülte el a figyelmét, milyen szokatlanul figyelmesen
köve tt em társalgását, amikor étkezés közben fiaival, akik
mind teológusok voltak, egy-egy szakmai kérdést vitatott
meg. Ugyanis egyáltalán nem voltam abban bizonyos, hogy
végül nem akadnak-e mégis olyan teológusok, akik közeli
kapcsolatban állnak az egyetemi világ szédít ő nagyságaival,
es ezért többet tudnak apámnál. Am ezekb ől az asztali
beszélgetésekb ől sohasem szűrtem le olyan benyomást,
mintha valódi tapasztalatokkal foglalkoznának, legf őképpen
nem olyanokkal, mint az enyémek, hanem csakis bibliai
eseményekrő l szóló doktrínákat vitattak meg, márpedig
ezek, a különféle es nehezen hihető csodálatos mesék miatt,
határozottan kellemetlenül érintettek.
Gimnáziumi éveim alatt minden csütö rt ökön ennél a nagybátyámnál ebédelhettem. De nemcsak ezért éreztem iránta
hálát, hanem azért a páratlan el őnyért is, hogy asztalánál
időnként intelligens, feln ő tt es intellektuális társalgás fültanúja lehettem. Nagy élményt jelente tt nekem, hogy ilyesmi egyáltalán létezik, mivel szűkebb környezetemben soha
nem hallhattam, hogyan társalog valaki tudományos tárgyakról. Támasztottam ugyan apámmal szemben ilyen
igényeket, de előttem érthetetlen türeltnetlenségbe es félénk

elhárításba ütköztem nála. Csak jó néhány évvel késórbb
értettem meg, hogy szegény apám nem mert gondolkozni,

1 01

mert bels ő kételyek mardosták. Önmaga el ől menekült, ezért
ragaszkodott annyira a vakhithez, amelyért meg kelle tt vívnia a maga harcát, es amelyet görcsös er őfeszítéssel akart
magából kikényszeríteni. Azért nem érezhette a hitet a kegyelem aj ándékának.
Nagybátyám es unokafivéreim a legteljesebb nyugalommal
tudtak vitatkozni a dogmatikus doktrinákról, az egyházatyáktól kezdve egészen a legújabb teológiáig. Láthatóan szilárd
alapokon álltak egy magától értet ődő világrendben. Ám
Nietzsche neve egyáltalán ei sem hangzo tt vitáikban, es a
Jakob Burckhardt nevet is csak kényszeredett elismeréssel
mondták ki. Burckhardtot „liberális"-nak, „egy kissé túlságosan is szabadelvű "-nek nevezték, igy jelezve, hogy szemlélete valamiképpen hibás a dolgok örök rendjét illet ően.
Nagybátyám, tudtommal, nem is gyanította, milyen távol
állok én a teológiától, es bizony nagyon sajnáltam, hogy
csalódnia kell majd bennem. De akkoriban nem merészeltem
volna elő hozakodni a problémáimmal, mert j ó1 tudtam; miféle
beláthatatlan katasztrófák származnának ebb ől rám nézve.
Hiszen nem lehe tt ek olyan érveim, amelyeket védelmemre
felhozhattam volna. Épp ellenkez őleg, az 1. számú személyiség határozottan el őretört bennem, az akkor mindenesetre
még csekély természettudományos ismereteim alapján, amelyeket mindenestül átitatott a korabeli tudományos materializmus. Igy ezt az érvemet csak nagy vesz ődség árán sikerült
sakkban tartanom, a történelem bizonysága es tiszta ész kritikája segítségével, amelyet, úgy látszott, környezetemben
senki sem ért. Igaz, teológusaim elismer ően szóltak Kantról,
elveit azonban csak a szemben álló nézetek cáfolására
használták fel, valójában soha nem tekintették őket sajátjuknak. Ehhez sem volt egy szavam sem.
Mindezek következtében egyre kinosabbá vált egy asztal-
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nál ülnöm nagybátyámmal es családjával. A rossz lelkiismeret okozta gyötrelmek napjai voltak ezek a csütörtökök.
Egyre kevésbé éreztem magam o tthon a társadalmi es spirituális biztonságnak es nyugalomnak ebben a világában, még
ha szomjúhoztam is a szellemi ösztönzésnek azt a Légkörét,
amelyben i tt részem lehete tt . Ügy éreztem, becstelen es
elvetemült vagyok. Magamban meg kellett vallanom: igenis, csaló vagy, hazudsz es áltatod azokat, akik pedig ját akarnak neked. Hiszen mit tehetnek ők arról, hogy a társadalmi
es szellemi biztonság világában élnek, hogy mit sem tudnak
a nyomorról, hogy vallásuk egyúttal a fizetett foglalkozásuk
is, es hogy nyilvánvalóan nem töprengenek azon, miként
tudja maga Isten kiszakítani az embert a tulajdon szellemi
világrendjéb ő l es blaszfémiára kárhoztatni. Semmi lehet őségem rá, hogy megmagyarázzam nekik. Ennek az ódiumát
tehát vállalnom kell es megtanulnom elviselni. Ami mindaddig, meg kell hagyni, elég rosszul sikerült.
Belső morális konfliktusomnak ilyen kiélezödése folytán
azután a 2. számú én egyre kétségesebbé vált, egyre nehetűrtem, es ezt lassan már nem is titkolhattam magam
zebben'
előtt. Megpróbáltam felszámolni a 2. számú ént, de sehogy
sem sikerült. Megfeledkezhettem ugyan róla az iskolában es
osztálytársaim jelenlétében, természettudományos tanulmányaim idején is eltűnt, de amint magamra maradtam odahaza vagy a természetben, ellenállhatatlanul ismét megjelent
Schopenhauer es Kant, es velük együtt a hatalmas „Istenvilága". Benne foglaltattak természettudományi ismereteim
is, színekkel es alakokkal töltve be a hatalmas tablót. Az 1.
számúénaplyvtsigodjaeymbnviszot

XIX. század kilencvenes éveinek apró epiz ődjaként a láthatár pereme alá hanyatlo tt . Amikor azután visszatértem az
évszázadokban tett kirándulásomról, akkor ez egyfajta másnaposság kíséretében ment végbe. En, vagyis az 1. számú,
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most es itt élt, es hovatovább határozottan állást kellett
foglalnia, hogy vajon milyen hivatást választ.
Apám többször is komoly beszélgetésre fogott: válasszak
bármilyen egyetemi stúdiumot, de ha tanácsot adhat, akkor
inkább ne a teológiát. „Bármi lehetsz, csak teológus nem!"
Akkoriban már mintegy hallgatólagos megällapodás alakult
ki közöttünk, hogy bizonyos dolgokat kommentár nélkül
mondhatunk es tehetünk. Igy például soha nem vont kérdőre, amiért ellógtam a templomból es nem vettem magamhoz az úrvacsorát. Könnyebb lett a szívem, minél távolabb
kerültem a templomtól. Hiányzott ugyan az orgona es a
korál, de semmiképp sem a „gyülekezeti közösség". Ez a
fogalom aztán végképp nem mondott nekem semmit: azok
ugyanis, akik megszokásból rendszeresen eljártak a templomba, egymás közö tt még kevésbé látszottak „közösséget"
alkotni, mint a „világiak". Utóbbiak, ha nem voltak is annyira erényesek, kárpótlásul sokkal kedvesebbek, természetesebbek, megközelíthet őbbek, vidámabbak, melegebb szívűek es barátságosabbak voltak.
Megnyugtathattam apámat, hogy semmi kedvem a
teológiához. Határozatlanul ingadoztam a természet- es a
szellemtudomány között. Mindkett ő roppant er ővel vonzott.
Lassan mégis világossá vált el ő tt em, hogy a 2. számú én
kiragadott az „itt es most"
számára nincs pied-a-terre. 4 Ő
korlátai közül, benne úgy éreztem magam, mint egy szem az
ezerszemű világmindenségben, amely azonban képtelen a
földön akár csak egy kavicsot is odébb mozdítani. Az 1.
számú én lázadozott ez ellen: tenni es hatni kívánt, egyel őre
azonban feloldhatatlan meghasonlásban élt önmagával.
Nyilvánvalóan ki kelle tt várnom annak az idejét, míg kitet-
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szik, hogy mi fog történni. Ha akkoriban megkérdezte valaki, mi akarok lenni, rendsze ri nt így válaszoltam: filozófus,
amin én titokban asszír es egyiptomi régészetet értettem.
Valójában pedig természettudományos es filozófiai tanulmányokkal foglalkoztam üres óráimban, kivált az iskolai
szünidőben, amelyet odahaza töltöttem, anyával és a
húgommal. Rég elmúltak azok az id ők, amikor panaszkodva futo tt am anyámhoz: „Unatkozom, nem tudom, mit csináljak!" A vakáció le tt a mindenko ri nagyszerű idő, amikor
magam dönthettem el, hogy mit csinálok reggelt ől estig. Ráadásul, legalábbis nyáron, apám is elutazott, mivel szabadságát rendszerint Sachselnban töltö tt e.

Csak egyetlenegyszer fordult el ő, hogy én is elutaztam vakációzni. Tizennégy éves voltam, amikor orvosunk entlebuchi gyógyüdülést javasolt, hogy felj avitsa akko ri ingatag
egészségemet es rossz étvágyamat. El őször maradtam
egyedül idegen feln ő tt ek közö tt . A katolikus pap házában
szállásoltak el. Nekem ez kísérteties es egyúttal varázslatos
kalandot jelente tt . A lelkészt magát szinte alig láttam, házvezetőnője pedig egy kissé ugyan szűkszavú, de különben
korántsem nyugtalanító személy volt. Semmiféle veszedelmes dolog nem történt. Egy öreg vidéki orvos fogadott
oltalmába, aki különféle lábadozó betegek számára tartott
fenn egyfajta szanatóriumszállót. Minden tekintetben vegyes társaság jött itt össze: parasztemberek, kistisztvisel ők
es kereskedők meg néhány műveltebb baseli, közöttük egy
dr. phil., közelebbről vegyész. Az én apám is dr. phil. volt,
csakhogy filológus es nyelvész. Ám a vegyész nekem roppant érdekes újdonságot jelentett, egy természettudóst, aki
tan érti meg a kövek titkát is! Egészen fiatal férfi volt, megtanított krokettet jätszani, de egy szót sem ejtett (föltehet ően

4. Megszállóhely, biztos pont.
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hatalmas) tudásáról; ahhoz pedig túlságosan is félénk, gyY
moltalan es nagyon is tudatlan voltam, hogy kifaggassam .
ügy tiszteltem, mint a természet titkainak (vag Y
e ré
szüknek) els ő" ismero^ét,
g alábblsegy
ismerőjét, akit a tulajdon két legaábis
szememmel láttam. Együtt ültünk a table d'hóte-nál, ugyan
azt ette, amit én, alkalomadtán még néhány szót is váltott
velem. Úgy éreztem, fölkerültem a feln ő tt ek magasabb
szférájába. El őléptetésem attól lett teljes érték ű, hogy részt
vehettem a bentlakók kirándulásain. Egy ilyen alkalommal
ellátogattunk egy lik őrgyárba, ahol meghívtak bennünket
egy kis kóstolóra. Szó szerint betöltve a klasszikus sorokat:
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olyannyira föllelkesítettek a különböz ő pohárkák, hogy egyszeriben mintha egy el ő tt em merőben új es meglep ő tudati
állapotba kerültem volna: nem volt többé sem bens ő, sem
külső, sem En es a Többiek, sem 1. es 2. számú én, semmi
óvatoskodás es aggályoskodás. Eggyé lett a föld es az ég, a
világ es mindaz, ami benne „él es lélegzik", rotál, fölszáll
vagy lepottyan. Szégyenkezve es diadalmas-boldogan szálltam alá a mámorba. Mintegy elmerültem a boldog tépel ődés
tengerében, ám a heves tengermozgás miatt szemmel, kézzel
es lábbal minden szilárd tárgyba belecsimpaszkodtam, hogy
megőrizzem egyensúlyomat a hullámzó utcán es az egymás
felé ingó-bingó házak es fák közö tt . Pompás, gondoltam,
csak sajnos egy kissé sok a jóból. Az élmény ugyan némiképp siralmasan végz ő dött, de mégis fölfedeztem valamiféle
szépséget es értelmet, amit csak ostobaságommal rontottam
el sajnálatos módon.
A vakáció végén értem jö tt apám es elvitt magával Luzernba, ahol -- micsoda boldogság! — g ő zhajóra szálltunk.
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Készülhetünk a csúf mal őrre,
Mert mi e lőre? Nem lik őr-e?

Ilyesmit én még addig soha nem láttam. Nem tudtam betelni
a gőzgép működésével, és egyszerre csak azt mondták,
Vitznauban vagyunk. A helység fölött nagy hegy magasodott,
es apám megmagyarázta, hogy ez a Rigi-hegység es hogy
vasút, pontosabban fogaskerek ű vasút visz föl a Kulmra.
Elmentünk egy kis állomásépületig, es lám, o tt állt a világ
legkülönösebb mozdonya, ferdén rögzített g őzkazánnal. Még
az ülések is ferdék voltak bent a kocsiban. Apám a kezembe
nyomott egy jegyet, es így szólt: „Most fölmehetsz a csúcsra,
de egyedül. En lent maradok, mert kett őnknek túl sokba
kerül. Vigyázz magadra, nehogy valahonnan lepottyanj."
Boldogságomban elállt a szavam. Micsoda hatalmas hegy,
olyan magas, amilyent eddig még sohasem láttam, es egészen régmúlt el őéletem tüzes hegyeinek közelében! Valóban
már majdnem férfi voltam. Vettem magamnak az utazáshoz
egy bambusz sétapálcát es egy angol zsokésapkát, amint
világutazókhoz illik, most pedig — én, ezen az óriási hegyen!
Azt sem tudtam már, melyikünk nagyobb, én-e vagy a hegy.
Erőteljesen fújtatva zötyögtetett fel a csodamozdony a
szédítő magasságba, ahol egyre újabb mélységek es távlatok
tárultak föl szemem el őtt, legvégül pedig o tt álltam, fenn a
hegytetőn, az új, számomra szokatlanul ritka leveg őn,
elképzelhetetlen tágasságban: hát igen, gondoltam, ez az, a
világ, az én világom, a tulajdonképpeni világ, a titok, amelyben nincs sem tanár, sem iskola, semmilyen megválaszolhatatlan kérdés, ahol az ember csak van, es nem kell kérdeznie. Ügyeltem, hogy mindig az úton maradjak, ugyanis
szörnyű meredélyek nyíltak el ő tt em. Minden ünnepélyes
volt, udvariasságra es csöndre kötelezett, mert itt Isten világában voltunk. I tt testet öltött. Ajándék volt ez, a legértékesebb es legnagyszerabb, amit apámtól valaha kaptam.
Ez az élmény olyan mély benyomást hagyott bennem,
hogy emlékezetemb ől eltűnt minden más, ami ez után
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történt. De az 1. számú én is hasznot húzott bel ő le, ben yo
másai életem nagy részében elevenen éltek. Láttam ma a,
g
mat, már mint feln ő tt függe
tle
a embert, fekete kemén y.
kalapban, kezemben drága sétapálcával, az egyik kábulato s
őkelő palotaszálló el őtt, a luzerni rakparton vag y'szörnyel
valamel y ik csodaszép
p vitznaui
zn ui kertben,
ke ben, ragyogo regg eli
napsütésben, véd őtető ala tt , vakitó fehér abrosszal terített
asztalnál ülve, amint kávét iszom es hozzá aranyló vajj al
megkent kiflit meg különféle dzsemeket fogyasztok, es
közbenirádulstvzögekaéshoú
nyári napra. A kávézás után hanyag eleganciával, minden
különösebb izgalom nélkül, kimért léptekkel elsétálok egy
hajóig, amely a Szent Gotthárd irányában elvisz annak az
óriás hegységnek a lábához, amelyet odafönn villogó gleescserek boritanak.
Évtizedeken át mindig megjelent el ő ttem ez a kép, ha a
sok munkától kimerülten nyugvópontot kerestem. Valójában
örökké csak igérgettem magamnak a pompázatos élményt,
de igéretemet soha nem váltottam be.

i
z

u
a

m
o

c
.

d
b

i
r

c
stt

Első tudatos utazásomat köve e egy-két évvel kés őbb egy
második. Meglátogattam apámat, aki Sachselnban töltötte
szabadságát. Elújságolta, hogy összebarátkozott az o tt ani
katolikus pappal. Ezt én roppant merész vállalkozásnak
tekintettem, es csodáltam magamban apám bátorságát. Ellátogattam o tt a Flüelihez, a remeteségbe, es az akkor még
csak boldoggá avatott Klaus barát relikviáihoz. Csodálkoztam: honnan tudhatták a katolikusok, hogy Klaus barát
boldog. Talán még eljárogat ide-oda, es maga mondja el az
embereknek? Nagy hatást tett rám a „hely szelleme", úgyhogy az ennyire Istennek szentelt élet lehet őségét nemcsak
elképzelni tudtam, hanem megérteni is — bels ő borzongással
es egy olyan kérdéssel, amelyre semmiféle választ nem
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ismertem: miként viselhették el a gyerekei meg a felesége,
hogy az apa es férj szent, holott apámat én éppen bizonyos
hibái es gyengéi mia tt éreztem szeretetre méltónak? Csakugyan, hogyan lehet együtt élni egy szenttel? — töprengtem.
Bizonyára neki sem sikerült, ezért kellett remeteségbe
vonulnia. A cellája azért nem ese tt nagyon távol a házától.
Nem is találtam olyan rossznak az ötletet, hogy tudom, az
egyik házban o tt a családom, jómagamnak pedig egy másik,
kissé távolabb es ő pavilonban, van egy csomó könyvem
meg egy iróasztalom es egy nyílt tüzhelyem, süthetek benne
gesztenyét, a tetejére pedig háromlábú vaslábasban föltehetem a levesemet. Mint szent remetének a templomba sem
kellene eljárnom, volna egy magánkápolnám.
A Flüelitől egy darabig még fölfelé ballagtam, elmélyülve
gondolataimba, mint valami álomba, es éppen visszafordultam, hogy lefelé induljak, amidőn bal felől karcsú lányalak
bukkant elém. Népviseletbe öltözött, csinos arcú lány volt,
es kedves kék szempárral köszönt rám. Mintegy magától
értetődően együ tt mentünk le a völgybe. Körülbelül egyid ős
lehete tt velem. Minthogy nem isme rt em más lányokat, csak
az unokatestvéreimet, némiképp zavarba hozott, hogy nem
tudtam, miről beszéljek vele. Igy hát tétován elmondtam,
hogy néhány napig i tt leszek a vakációm alatt. Hogy
Baselban járok gimnáziumba es később egyetemre szeretnék menni. Mialatt beszéltem, átsuhant rajtam a „sorsszerűség" sajátos érzése. Éppen ebben a pillanatban bukkant
elém, gondoltam; olyan természetes módon lépked mellettem, mintha összetartoznánk. Oldalvást rápillantottam, es

es ámulatot, olyasmit, ami zavarba ejtett es valamiképp
szíven ütött. Lehetséges, hogy a sors ujja? Vagy véletlen
csupán, hogy találkoztam vele? Egy parasztlány — lehet-
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arcánkülösifejzétvmr,negyfélkst

séges ilyesmi ? Katolikus, de hátha a lelkésze ugyanaz, akivel apám összebarátkozott? Hiszen azt sem tudja, ki vagyok.
Nem is beszélhetnék vele Schopenhauerr ől meg az akarat
tagadásáról. De egyáltalán nem látszik félelmetesnek. Hátha
a lelkészünk nem is a jezsuitákhoz tartozik, azokhoz a
veszedelmes fekete szoknyásokhoz? Azt sem mondhatom e1
neki, hogy apám református lelkész. Ez elriasztaná vagy
sértené. Es még ráadásul itt van a filozófia meg az ördög, aki
jelentékenyebb Faustnál es akit Goethe olyan lealázó módon
együgyűvé te tt — nem, kizárt dolog. 0 az ártatlanság távoli
honában él, én pedig belekeveredtem a valóságba, a teremtés pompás es irgalmatlan voltába. Hogyan is bírná elviselni? Ke tt őnk közö tt áthághatatlan fal emelkedik. Nincs
rokonság es nem is szabad lennie.
Szívem mélyén bánkódva magamba szálltam, es beszélgetésünket más irányba tereltem. Hogy S achselnba igyekszik-e lefelé? Meg hogy milyen szép az id ő es a kilátás is és
így tovább.
Kívülrő l nézve ez a találkozás teljesen jelentéktelen volt.
Belül azonban olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy
nemcsak napokig foglalkoztato tt , hanem mindörökre megmaradt emlékezetemben, mint emlékm ű az életem útján. Az
idő tájt még abban a gyermeteg állapotban voltam, amelyben az élet csupa különálló élményb ől áll. Me rt ki tudná £61gombolyítani a sorsnak azt a fonalát, amely Szent Klaustól
a csinos lánykáig vezet?
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Ezt az időszakot az egymással vetélked ő gondolatok párharca jellemezte. Egyrészt semmiképp nem rímelt egymással
Schopenhauer a kereszténység, másrészt pedig az 1. számú én mindenáron ki aka szabadulni a 2. számú nyomása
vagy melankóliája alól. Nem a 2. számú volt deprimált, hanem az 1. számú, amikor eszébe juto tt a másik. Nos, éppen
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ebben az időben történt, hogy az ellentétek összecsapásából
megszületett életem els ő módszeres ábrándképe. Apránként
bontakozo tt ki, es eredete, ha jól emlékszem, valószín űleg
egy olyan élményb ől fakad, amely rendkívül felizgato tt .
Azon a napon tajtékos hullámokat vert a Rajnán az északnyugati szélvihar. Az iskolába vezet ő utam a folyó mentén
vitt. Ekkor egyszer csak megláttam, amint észak fel ől egy
hatalmas rúdvitorlás hajó halad az orkánnal fölfelé a Rajnán,
számomra merőben újszerű élmény: vitorlás a Rajnán! Ez
szárnyakat ado tt fantáziámnak. Ha tó lenne i tt a sebes sodrású folyó helyett, beborítva egész Elzászt! Akkor bezzeg
lennének vitorlásaink es nagy gőzhaj óink. Akkor kiköt őváros lenne Baselból. Akkor szinte a tengerparton élnénk!
Minden másképp alakulna akkor, es mintegy más korban es
őben élnénk. Akkor gimnázium sem lenne, sem a hosszú id
út az iskoláig, én felnő tt lennék es magam rendezném el az
életemet. A tóban lenne egy kiemelked ő szikla, keskeny
földnyelv kötné össze a szárazfölddel, csak egy széles csatorna szakítaná meg, azon pedig fahíd vezetne egy kétoldalt
tornyokkal ékesített kapuhoz, amely a lejtökre épült középkori kisvároskára nyílik. A sziklán meger ősített vár áll, öregtoronnyal, afféle kilátóval. Az én házam ez. Nincsenek
benne sem termek, sem semmiféle pompa. A szobák inkább
kisméretűek, egyszerű faburkolattal. Van egy hallatlanul
mutatós könyvtára, ahol minden megtalálható, amit tudni
érdemes. Fegyvergyűjtemény is van benne, es bástyák, súlyos lövegekkel fölszerelve. Ötvenfőnyi harcra kész legénység is tanyázik a kis várban. A városkának néhány száz lakója van, élükön egy polgármester es az idős férfiak tanácsa.
Jómagam a nagy ritkán megjelen ő döntőbíró, tanácsadó es
őli oldalánbékeíróvagyo.Aásnkzrafölde
kikötő van, abban az én kétárbocosom, fölszerelve néhány
kisebb ágyúval.

Ennek az egész elrendezésnek a góca es egyúttal létének
értelme az öregtorony titka volt, amelyr ő l csakis én tudtam.
A gondolat belém hasított. A toronyban ugyanis, a vároromtól egészen a pinceboltozatig húzódva állt egy sárgaréz
oszlop vagy egy vastag drótkötél, s ez odafenn egészen
finom ägacskákra oszlott, akár egy fa koronája vagy — ami
még jobb — mint valami gyökértörzs, minden legparányibb
kis gyökérszálával, amelyek felfelé törnek a leveg ő felé. A
gyökerek kivontak a leveg őből egy bizonyos meghatározhatatlan valamit, es ezt a karvastagságú rézoszlopon át levezették a pincébe. Volt ott egy meghatározhatatlan berendezés, egyfajta laboratórium, amelyben aranyat csináltam,
éspedig abból a titkos anyagból, amit a rézgyökerek kivontak a leveg őből. Valódi árkánum — titkos orvosság — volt,
amelynek a mibenlétér ől semmit sem tudtam, nem is tudhattam. Az átalakulási folyamatról sem volt semminem ű
elképzelésem. Ami abban a laboratóriumban történt, afölött
fantáziám tapintatosan vagy inkább bátortalanul elsiklott.
Benső tilalom lépett i tt működésbe: nem szabad nagyon
odanézni, arra sem, ami a leveg őből kivonódott. Ezért valami hallgatással lepleze tt zavar uralkodo tt i tt , amint Goethe
az Anyák ró1 mondja: „Őket a szó leírni képtelen." 5
Az, hogy mi a „szellem", természetesen szavakkal ki nem
fej ezhető valamit jelentett nekem, de mögö tt es tartalma nem
sokban különbözött a rendkívül megritkult légrétegtöl. Nos,
a gyökerek egyfajta szellemi esszenciát szívtak magukba és
továbbitottak a törzs felé, ez pedig csak lent a pincében vált
láthatóvá, arany pénzérmék formájában. De a világért sem
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5. Faust II. (Kálnoky László fordítása).

112

h
t

r
a

k
/

m
o

holmi olcsó bű vészmutatvány ment végbe, hanem ez a természet tiszteletre méltó es létfontosságú titka volt, amelynek ismeretlen módon valamiképp tudójává váltam, es amelyet nemcsak az öregek tanácsa, hanem bizonyos fokig még
magam előtt is titokban kelle tt tartanom.
Az iskolához vezető hosszú es unalmas utam hovatovább
kedvemre való módon megrövidült. Alighogy kiléptem az
iskolaépületb ől, máris a várban termettem, ahol építkeztek,
tanácsüléseket tartottak, gonosztev ők fölött ítélkeztek, vitás
ügyeket intéztek, es ahol dörögtek az ágyúk. Kifutásra
készen állt a vitorlás, felvonták a vitorlákat, a hajó a langyos
szellő segítségével óvatosan man őverezve elhagyta a
kikötőt, hogy azután a szikla mö ül elöbukkanva, egyenesen
északnyugat felé lavirozzon. Es már haza is érkeztem,
mintha mindössze néhány perc telt volna el. Úgy léptem ki
fantáziaszüleményemb ől, mintha kocsi lett volna, amely
könnyedén hazafuvarozott. Ez a módfelett kellemes foglalatoskodás eltarto tt néhány hónapig, amíg rá nem untam.
Aztán már ostobának es nevetségesnek tartottam képzelgésemet. Abrándozás helye tt várakat es erődítményeket
építettem apró kövekb ől, malter híján agyaggal, a modellt a
hüningeni erőd szolgáltatta, amely akkoriban még teljes épségben megvolt. Ehhez végigböngésztem Vaubannak minden elérhető erődítménytervét, es hamarosan tisztában voltam az összes technikai elnevezéssel. Vaubantól kiindulva
elmélyülten tanulmányoztam a legkülönfélébb modem er ődítési módszereket is, es megpróbáltam őket a magam korlátozott eszközeivel művészien utánozni. Ez a kedvtelésem
több mint két éven át kitöltötte üres óráimat — mialatt a 2.
számú én rovására meger ősödött bennem a természeti tanulmányok es a konkrét dolgok iránti hajlandóság.
Ameddig oly keveset tudok a valódi dolgokról, semmi értelme, legalábbis így gondoltam, töprengeni rajtuk. Fanta-
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ziálásra bárki képes, de az igazi tudás más dolog. Engedélyt
kaptam, hogy elő fizessek egy természettudományos lapra,
es szenvedélyes érdekl ődéssel olvastam. Kerestem es gyűjtöttem a kövületeket a Jura-hegységben, es minden hozzáférhet ő ásványféleséget, de ugyanígy gy űjtöttem rovarokat, mamut- es embercsontokat is, el őbbieket a Rajna-síkság
kavicsbányáiban, utóbbiakat egy 1811. évi hüningeni tömegsírból. A növények érdekeltek ugyan, de nem tudományos szempontból. El ő tt em érthetetlen okból nem volt szabad letépni es lepréselni őket. Élőlények voltak, de csak a
növekedés es a virágzás adott értelmet létüknek, rejte tt ,
titokzatos értelmet, valamiféle isteni gondolatot. Arra voltak
teremtve, hogy áhítattal csodáljuk ő ket, bölcselkedve ámuldozzunk rajtuk. Érdekes ugyan, amit a biológia tud róluk, de
nem ez volt a lényeg. Hogy mi ez a lényeg, azt nem tudtam
magamban tisztázni. Milyen például a viszonyuk a keresztény hithez vagy az akarat tagadásához? Ez rejtély maradt
elő ttem. Láthatóan az isteni ártatlanság állapotában
leledzettek, amit inkább ne zavarjon meg az ember. Velük
ellentétben a rovarok eredeti valójukból kiforgato tt növények, virágok es gyümölcsök, amelyek odáig merészkedtek,
hogy lábakon vagy peckeken egészen sajátos módon
csússzanak-másszanak, es szárnyakkal, mintegy virág- vagy
csészelevelekkel ide-oda röpködjenek, vagy mint növényi
kártev ők tevékenykedjenek. E miatt a törvényellenes
tevékenységük miatt tömeges kiirtásra ítéltettek, amely büntetőexpedíciók kivált a cserebogarak es a hernyók ellen folytak. A „minden él őlény iránti könyörület" csakis a meleg
vérűekre korlátozódott. A hüll ők közül csak a békák es a
varangyok számítottak kivételnek, az emberhez való hasonlóságuk okán.
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Egyre növekv ő természettudományos érdekl ődésem ellenér e időnként újra meg újra visszatértem filozófiai könyveimhez. A pályaválasztás kérdése aggasztóan közelede tt . ;"imbár
alig vártam már az iskoláskor végét. Utána majd egyetemre
járok, gondoltam, magától értet ődően természettudományi
szakra. Akkor végre majd megtudok valamit az igazságból.
De alighogy ezt úgyszólván fennhangon kimondtam, mar
es filozó- jötisakéely:ngmiskábtörénel
fia? Utána meg intenzív érdekl ődés fogott el megint az
egyiptomi es babilóniai kor iránt, es legszívesebben régész
le tt em volna. De pénzem nem volt, hogy másu tt tanuljak,
mint Baselban, o tt pedig nem volt ilyen tematikájú tanszék.
Igy aztán csakhamar vége is szakadt ennek a tervezgetésnek.
Hosszú ideig nem tudtam határozni, es egyre-másra halogattam a döntést. Apám módfelett aggódott emia tt . Egyszer
így szólt: „Ez a gyerek töméntelen dolog iránt érdekl ődik.
De nem tudja, mit akar." És ebben igazat kellett neki adnom.
Amikor már közelede tt az érettségi vizsga, es határoznunk
kellett, melyik fakultásra kívánunk beiratkozni, habozás
nélkül odavetettem: egyet. fil. II., tehát természettudományok, de közben bizonytalanságban hagytam társaimat
afelől, hogy valójában azt értettem-e rajta.
Ennek a látszatra hirtelen elhatározásnak volt azonban egy
előzménye. Néhány héttel korábban, annak az id őszaknak a
kellős közepén, amikor az 1. es a 2. számú én a döntésen
vitázott, két álmot láttam. Az els ő álorr színhelye, egy sötét
erdő, a Rajna mentén húzódott. Egy kis dombhoz értem, egy
tumulushoz, es ásni kezdtem. Rövid idő múltán legnagyobb
csodálkozásomra prehisztorikus állati csontokra bukkantam.
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Szenvedélyes érdekl ődéssel szemléltem őket, es ebben a pillanatban már tudtam: meg kell ismernem a természetet, a
világot, amelyben élünk, es a dolgokat, amelyek körülvesznek bennünket.
Aztán következe tt a második álom, amikor is megint
erdőben jártam. Vízfolyások hálózták be, es a legsötétebb
helyen, sűrű bozót közepén, megláttam egy kerek halastavat. A vízben, félig elmerülve, egy bámulatosan furcsa
képződmény feküdt: egy színek sokaságában csillogó kerek
állat, amely rengeteg apró sejtb ől vagy szervezetb ől áll, s az
mind olyan tapogató formájú volt. Egy körülbelül egy méter
átmérőjű óriási radiolária. Kimondhatatlanul csodálatosnak
éreztem, hogy ez a pompás képz ő dmény zavartalanul nyugszik ezen az eldugott helyen a tiszta, mély vízben. Olyan
nagyfokú tudásvágyat ébresztett bennem, hogy heves szivdobogással ébredtem föl. Ez a két álom bírt rá mindent
elsöprő erővel arra, hogy a természettudományt válasszam,
es oszlatott el erre nézve minden kételyt.
Ekkor döbbentem rá arra is, hogy az id őben élek es egy
meghatározott helyen, ahol meg kell keresnem a kenyeremet. Evégett az ember ilyen vagy amolyan foglalkozást
választ. Mély hatást te tt rám az is, hogy osztálytársaim mind
tisztán látják ennek a szükségszer űségét, más problémákon
pedig egyáltalán nem töprengenek. Fura alaknak éreztem
magam. Miért nem tudok dönteni es miért nem tudok valami melle tt végérvényesen kikötni? A kitartóan szorgalmas
D. is, akit némettanárom mint a szorgalom es a lelkiismeretesség példaképét állított elém, bizonyos volt benne,
hogy teológiát fog tanulni. Beláttam: kénytelen leszek ráfanyalodni, hogy végre nekiüljek es végiggondolj am az egész
ügyet. Zoológusként például csak tanító lehettem volna,
vagy legjobb esetben egy állatkert alkalmazottja. Ez nem
nagy jövő , még szerény igények melle tt sem. Az iskolames-
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teri élettel szemben mindenesetre az utóbbit választottam
volna.
Ilyen zsákutcába kerülve támadt az az ötletem, hogy talán
orvosnak tanulhatnék. Különös, de addig ez sohasem juto tt
ől annyit meséltek, szin- eszmb,pdiganyákr
ten orvos volt. Éppen ezért inkább ódzkodtam ett ől a hivatástól. Csak nem utánozni, hangzo tt a jelszavam. Most
mégis azt gondoltam, az orvosi tanulmányok Legalább természettudományi tárgyakkal kezd ődnek. Ilyenképpen jól
járnék. Ezenkívül az orvostudomány olyan sokrét ű, hogy
bármikor találhatok módot valamilyen tudományos irányú
tevékenységre. „Tudomány" — ett ől nem tágitottam. Kérdés
maradt azonban a „hogyan?". Kenyeret kellett keresnem, es
pénzemlv,járhatmsoegyér,
hogy ott valamilyen tudományos pályára felkészüljek.
Legjobb esetben is csak dile tt áns válhatott volna bel őlem.
Mivel pedig ráadásul sok társam es mértékadó személyek
(olvasd: tanárok) szemében is ellenszenves alaknak számítottam, aki bizalmatlanságot es szemrehányó véleményeket
ébresztett, arra sem lehetett reményem, hogy találok egy
pártfogót, aki támogatná vágyam teljesülését. igy hát végül
is az orvostudományi tanulmányok melle tt döntöttem, azzal
a nem éppen kellemes érzéssel, hogy nem jó dolog ilyen
kompromisszummal kezdeni az életet. A visszavonhatatlan
elhatározás nyomán mégis nagy k ő ese tt le a szívemről.
Most ellenben fölmerült a kínos kérdés: hogyan szerezzem
meg az egyetemi tanulmányokhoz szükséges pénzt? Apám
csak egy részét tudta el őteremteni. De ösztöndijkérelemmel
fordult az egyetemhez, es nagy szégyenkezésemre meg is
kaptam. Nem is amiatt szégyenkeztem els ősorban, hogy
ezáltal szegénységünk az egész világ el őtt nyilvánvalóvá
lett, hanem sokkal inkább azért, me rt lelkem mélyén meg
voltam róla győződve, hogy „odafent", vagyis a mértékadó
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személyek úgyszólván mind rosszakaróim. Ilyen jóságot
„fentről" sohasem reméltem volna. Nyilvánvalóan apám
presztízséb ől húztam hasznot, mert 6 jó ember volt, es nem
okozott senkinek gondot. Én pedig, ügy éreztem, a legnagyobb mértékben elütök t őle. Tulajdonképpen két különböző nézetet alakítottam ki magamról. Az 1. számú én olyan
fiatalembernek látta személyiségemet, aki csekély rokonszenvet ébreszt, közepes képesség ű, de annál nagyra tör őbbek az igényei, modora er ősen kifogásolható, temperamentuma nélkülözi az önkontrollt, hol naivan lelkesedik, hol
gyerekesen csalódott, lelke legmélyén pedig a világtól elzárkózó sötét alak. A 2. számút az 1. számú olybá ve tt e, mint
nehéz es hálátlan erkölcsi feladatot, egyfajta bemagolandó
leckét, amelyet tökéletlenségek egész sora nehezít, mint
például szórványos lustaság, bátortalanság, depresszió, ostoba lelkesedés senki által nem értékelt eszmék es dolgok
iránt, képzelt barátságok, korlátoltság, el őitélet, butaság
(matematika!), a megértés hiánya más emberek iránt,
tisztázatlanság es kuszaság világnézeti vonatkozásban, se
nem keresztény, sem pedig másvalami. A 2. számú egyáltalán nem volt karakter, hanem afféle vita peracta: született,
élt, meghalt, minden együ tt , magának az emberi természetnek totális képe; önmagát ugyan tisztán látja, de nem
tudj a es nem is akarja önmagát az 1. számú én tömör es sötét
közege révén kifejezni — habár valójában vágyik rá. Hogyha
a 2. számú került túlsúlyba, az 1. számú őbenne foglaltatott
es oldódott fel, ugyanígy fordítva: az 1. számú a másikat
sötét bels ő birodalmának tekinte tt e. A 2. számú énjének
lehetséges kifejezését egyféle k ődarabnak érzékelte, amelyet lehajítottak a világ peremér ől, es amely hangtalanul
elsüllyedt az éjszaka végtelenségében. őbenne (a 2. számúban) azonban fény világlott, akár egy királyi palota tágas
termeiben, amelyeknek magas ablakai áradó napsugárban
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fürdő tájra nyílnak. Itt értelem es történelmi kontinuitás
uralkodott, szöges ellentétben az 1. számú én életösszefüggéseket nélkülöz ő esetlegességével, aki tulajdonképpen
semmilyen érintkezési pontot nem talált közvetlen környezetével. A 2. számú ellenben ügy érezte, titokban azonosult
a Faust által megtestesített középkorral, let űnt idők hagyatékával, amely Goethére is nyilvánvalón roppant er ővel
hatott. Egyszóval a 2. számú — ez vigasztalt leginkább — az
ő szemében is valóság volt. Faust nekem — mint némi
riadalommal megsejtettem — többet jelentett a h őn szerete tt
János-evangéliumnál is. Volt benne valami, amit közvetlenül
át tudtam érezni. A János-féle Krisztus idegen volt nekem, de
még idegenebb az els ő három evangélista Üdvözít ője. Faust
viszont, a 2. számú én eleven megfelel ője, meggyőzött róla,
hogy 6 az a válasz, amelyet Goethe a maga korának kérdéseire ado tt . Ez a felismerés nemcsak megvigasztalt, haném
megsokszorozta bens ő biztonságomat es az emberi társadalomba tartozásom bizonyosságát is. Többé már nem a
maga nemében egyetlen es nem is puszta kuriózum voltam,
úgyszólván játékszere a könyö rt elen természetnek. Keresztapám es jótállóm maga a nagy Goethe lett.
Itt mindenesetre eljutottam akkori megé t őképességem határához. Minden csodálatom ellenére kifogásoltam a Faust
végső megoldását. Mefisztó játékos lebecsülése a személyemben sértett, ugyanígy Faust aljas g őgje, felfuvalkodottsága, de mindenekel őtt Philémon es Baukisz meggyilkolása.
s
u . .1
r,
^; ^

Ez idő tájt felejthetetlen álmot láttam, amely megrémitett es
egyútalfbáorí.Eismetlnhyégbjáram,
éjnek idején, es csak kínkeservesen jutottam el őre, egy
hatalmas szélviharral birkózva. Ráadásul sürü köd borított
mindent. Két kézzel tartottam es védtem egy kis mécsest,
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amely bármely percben kilobbanhatott. Ámde minden attól
függött, hogy a kis fényt életben tartsam. Egyszer csak ügy
éreztem, valami követ. Hátranéztem es egy óriási fekete
alakot pillantottam meg, amint a nyomomban lépked. De
ugyanebben a pillanatban — rémületem ellenére — világosan
tudtam azt is, hogy semmilyen veszéllyel nem tör ődve,
éjszakán es viharon át, meg kell mentenem a kis mécsesemet. Felébredve nyomban megértettem: ez a „Brocken
kísértete", vagyis a kavargó ködfelhöre vet ődő árnyékszemélyiségem. * Azt is tudtam, hogy a kis fényforrás az
öntudatom; az egyetlen világosság, ami az enyém. A tulajdon megismerésem az egyetlen es legnagyobb kincs, amit a
magaménak mondhatok. Igaz, a sötétség hatalmaihoz viszonyítva végtelenül parányi es törékeny, de mégiscsak világosság, az én egyetlen világosságom.
Óriási felismerést jelentett ez az álom: most már tudtam,
hogy az I. számú a fáklyavivő es a 2. számú árnyékként követi
őt. Az én feladatom pedig meg ő rizni a világosságot es soha
vissza nem nézni a vita peractára, amely egy másfajta, nyilvánvalóan tiltott fénytartományba tartozik. El őre kell haladnom a viharban, amely mindenáron vissza akar vetni, vissza
annak a világnak a mérhetetlen sötétségébe, ahol nem látni
semmit es nem lehet érzékelni mást, mint szövevényes titkok
felületét. Mint az 1. számának, az egyetemi tanulmányok, a
kenyérkereset felé kell el őretörnöm, függ ő ségek, bonyodalmak, kuszaságok, tévedések, alávetettségek es vereségek
között. Az ellenem nyomakodó szélvihar az id ő, amely szakadatlanul a múlt felé áramlik, ám ugyanígy szakadatlanul es
ővel mohónközvetlnüasrmbiv.Htalser
magába szív minden létez őt, es csakis az tud tőle egy kis idő re
megmenekülni,
lni, ami es aki szüntelenül el őretör. Félelmetesen
valóságos es jelenvaló a múlt, es magával ragad mindenkit, aki
nem tudja magát kielégít ő válasszal megváltani.
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Világképem ekkortájt újabb kilencvenfokos fordulatot
vett: rádöbbentem, hogy utam visszavonhatatlanul a küls ő
világba, a korlátozottba, a háromdimenziós sötétségbe vezet. Úgy tetsze tt , mintha hajdanán Ádám is így hagyta volna
o tt a paradicsomot: az Éden kisértetvilággá vált számára, es
űvelte kavi- avilágost,hrcájavetéklm
csos szántóföldj ét.
Honnan ered egy ilyen álom? — töprengtem akkor. Egészen addig magától értetődőnek tartottam, hogy hasonló
álmokat közvetlenül Isten küld ránk: somnia a Deo missa.
Azóta azonban annyi ismeretelméletet olvastam össze, hogy
kétségek fogtak el. Lehetne például azt mondani, hogy a
megismerés lassan bontakozo tt ki, majd az álomban egyszer
csak hirtelenül feltö rt . Minden bizonnyal így is történt,
csakhogy ez nem magyarázat, hanem csupán leírás. A tulajdonképpeni kérdés ugyanis az, hogy miért jött létre ez a
folyamat, es miért tö rt fel ez a tudat. Hiszen a tudatomban
semmit sem tettem egy ilyen fejl ődési folyamat érdekében,
rokonszenvem inkább a másik oldal felé vonzo tt . Akkor
tehát a kulisszák mögö tt kellene működnie valaminek,
valamilyen intellektusnak, ami nálam mindenképpen intelligensebb, hiszen énnekem soha eszembe sem jutott volna az
a zseniális ötlet, hogy a tudat fényénél a bels ő fénytartomány óriási méretű árnyék. Most egyszerre sok mindent
megértettem, amire azel ő tt nem találtam magyarázatot: tudniillik a megütközésnek es idegenkedésnek arra a hideg árnyékára, amely nyomban rávet ődött az emberekre, mihelyt
csak céloztam is a bels ő világra.
Megértettem, hogy túl kell lépnem a 2. számú énen, ámde
semmi szín alatt sem szabad magam el őtt megtagadnom
vagy akár csak érvénytelennek nyilvánítanom. Mert az öncsonkítás volna, ráadásul megfosztanám magam attól a
lehetőségt ől is, hogy az álmok eredetére magyarázatot talál-

jak. Egy percig sem volt kétséges el ő tt em, hogy a 2. számúnak köze van az álmok létrejöttéhez, es bátran feltételezhettem róla az ehhez szükséges magasabb intelligenciát.
Jómagam egyre fokozo tt abban azonosultam az 1 . számúval,
amely állapot azonban csupán a jóval szélesebb kör ű 2. számú én részének bizonyult, noha ővele éppen ez okból nem
tudtam többé azonosulni. A 2. számú valójában „kísértet"
volt, más szóval szellem, amely hatalmát tekintve a világsötétséggel vetekede tt . Ezt mindaddig nem tudtam, de akkor
is, amint most visszapillantva megállapíthatom, csak homályosan tudatosult bennem, jóllehet egyértelm űen éreztem,
hogy igy van.
Mindenesetre köztem es a 2. számú közö tt szakadék nyílt,
amely engem az 1. számú mellé állított es ugyanolyan mértékben elválasztott a 2. számútól. A 2. számú én, legalábbis
jelképesen, bizonyos mértékig autonóm személyiséggé le tt .
Nem kapcsoltam hozzá semmiféle meghatározott egyéniség
képzetét, mint netán egy hazajáró lélekét, habár vidéki származásom következtében igazán feltételezhet ő lett volna
ennek a lehetősége. Vidéken ugyanis sokat beszélnek az
ilyen dolgokról — hol hisznek bennük, hol nem.
Egyetlen világosan felismerhető jellege ennek a szellemnek a történetiség volt, az id őben, illetve időtlenségben való
kiterjedése. Ezt természetesen nem ilyen b őbeszédűen magyaráztam meg magamnak, aminthogy a térbeli létér ől sem
alakítottam ki semmilyen elképzelést. Egy közelebbr ől nem
definiált, de mégis határozottan meglev ő tényez ő szerepét
játszotta életem hátterében.
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01 6rtékben rányomja bélyegét a korszellem, amely mint ilyen
ne m tudatosul a többség számára. Hogyha ez a családi szellem közmegegyezés eredménye, akkor , biztonságos világk épet nyugt; ám ha ellentétben áll sok mással, es önmagában
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Az ember egyéni testi lelki adottságokkal jön a világra, es
mindenekelőtt a szül ő i házzal es annak szellemével ismerkedik meg, de individualitása következtében csak feltételesen azonosul vele. A családi szellemre azután ismét nagy-
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véve is kusza, akkor a világ bizonytalanságának érzését kelti.
A gyerekek sokkal kevésbé reagálnak arra, hogy mit mondanak a felnő tt ek, mint az őket körülvevő légkör finom
rez düléseire. Ezekhez alkalmazkodik öntudatlanul is a gyerme k, más szóval kompenzáló jelleg ű korrelációk jönnek létre
benne. Azok a sajátos „vallási" hiedelmek, amelyek mar
kis gyerek koromban eltöltöttek, spontán módon keletkeze tt
ő dmények, es úgy értelmezendők, mint reakciók a képz
szül ői környezetre. Apámban természetesen hosszú id őn át
érlel ődtek azok a vallási kételyek, amelyekkel szemben
késő bb olyan nyilvánvaló módon alulmaradt. Az ember tulajdon világának es egyáltalán a világnak ilyen forradalma
hosszabb időre vetíti el őre árnyékát, annál hosszabb id őre,
minél elkeseredettebben védekezik hatalma ellen a tudat.
Könnyen érthet ő, hogy apámat nyugtalanították bizonyos
előzetes sejtelmek, es ezek természetesen átterjedtek rám is.
Soha nem éreztem olyasmit, hogy hasonló hatások indultak volna ki anyámtól, me rt 6 valamiképpen meggyökeresedett egy láthatatlan, mély alapban, amelyet azonban soha
nem tudtam a keresztény hit adta biztonságérzetnek felfogni. Érzésem sze ri nt valamiképpen inkább az állatokhoz,
fákhoz, hegyekhez, rétekhez es vízfolyásokhoz volt köze,
ami által a keresztény felszín sajátos kontrasztot alkotott
konvencionális vallásos kijelentéseivel. Ez a háttér annyira
megegyezett tulajdon beállitottságommal, hogy semmilyen
tekintetben nem nyugtalanított; ellenkez őleg, mindig biztonságérzetet adott es azt a meggy őződést, hogy nitt szilárd
alapra leltem, amelyen biztosan megállhatok. Es közben
soha eszembe sem jutott, mennyire „pogány" ez az alap.
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Az 1892-1894-es években többször támadt apámmal heves
vitám. O Göttingenben Ewaldnál keleti nyelveket is tanult,
disszertációját az Énekek Éneké-nek egyik arab változa-

áról írta. Am tez a hőskora az egyetemi záróvizsgával le is
z árult. Utána megfeledkezett filológiai adottságairól. A rajn aí vízesés melletti Laufen falusi tiszteleteseként egyfajta
betegesen rajongó lelkiállapotba es diákkori emlékeibe
S üppedt, még ekkor is hosszú diákpipáját szívta es csalódott
vo lt a házassága miatt. Nagyon sok jót te tt — túlságosan is
so kat. Következésképpen többnyire rosszkedv ű volt es
őm őszintén törekede tt akróniusageült.Mdkéz
jámbor életvitelre, aminek következtében túlontúl gyakran
zajlottak le köztük jelenetek. Az efölött érzett bánata aztán
később érthet ő módon megtörte a hitét is.
Ingerlékenysége es elégedetlensége akkortájt éppen
fokozódott, es én aggódtam az állapota miatt. Anyám került
mindent, ami felizgathatta, es nem szállt vele vitába. Noha
bölcs magatartásának elismeréssel adóztam, a tulajdon ternperamentumomat mégsem tudtam mindig megfékezni.
Apám érzelmi kitöréseivel szemben mindenképpen passzív
maradtam, de ha úgy láttam, hogy megközelíthet ő a kedélyállapota, többször is próbáltam vele beszélgetni, azzal a
szándékkal, hogy valamivel többet tudjak meg bens ő történéseiről es önértelmezésér ől. Bizonyos voltam ugyanis
abban, hogy valami meghatározott dolog gyötri, es gyanítottam, hogy ez a vallási világnézetével kapcsolatos. Elejte tt
őződésem volt, hogy hitbéli kételyei célzásokapjnmegy
vannak. Ez pedig, ügy véltem, csakis annak a következménye, hogy nincs elég vallásos élménye. A kezdeményezett beszélgetésekböl csakugyan meggy őződtem róla, hogy
valóban ilyesmiről lehet szó, mert minden kérdésemre vagy
a már isme rt élettelen teológiai válaszokkal felelt, vagy rezignált vállvonogatással, ami ellentmondásra ingerelt.
Sehogy sem fért a fejembe, miért nem ragad meg minden
lehető alkalmat a helyzet egyértelm ű tisztázására. Láttam
ugyan, hogy bíráló kérdéseim elszomorítják, mégis remény-
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Anyám 2. számú személyisége lett a leger ősebb támaszom
az atyai tradíció es a kompenzáló jellegű sajátos képz ődmények között, amelyeknek a létrejöttét a tudattalanomat ért
ingerhatások váltották ki.
Most, visszapillantva, látom, hogy gyermekkori fejl ődésem mennyire elébe vágott az eljövend ő eseményeknek es
őkészítette az alkalmazkodás módozatait apám menyirl
vallási összeroppanásához, valamint annak a mai világképnek a megrázó megnyilatkozásához, amely természetesen
szintén nem máról holnapra jött létre, hanem hosszú id őre
előrevetette árnyékát. Mi, emberek, ugyan a tulajdon személyes életünket éljük, másfel ől mégis nagymértékben vagyunk képvisel ői, áldozatai es előmozdítói egy olyan kollektív szellemnek, amelynek korát évszázadokban számoljuk. Igaz, képzelhetjük akár egy egész életen át, hogy a
magunk feje után megyünk, es soha nem döbbenünk rá,
hogy csupán a fő cselekmény statisztái voltunk a világszínház színpadán. Vannak azonban tények, amelyeket nem
ismerünk bár, mégis befolyásolják életünket, es csak fokozza a hatást, ha ez nem tudatos.
Igy lényünknek legalább egy része tovább él az évszázadokban, az a része, amelyet magánhasználatra 2. számúnak neveztem. Hogy nem egyéni kuriózumról van szó, azt a
mi nyugati vallásunk bizonyítja, amely expressis verbis
ehhez a bens ő emberhez fordul, es kétezer éve nagy komolysággal iparkodik őt ráébreszteni a felszíntudatra es
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enkprszoalimuá:„Nfres,into
homine habitat veritas!" Ne kifelé haladjatok, az igazság a
bels ő emberben lakozik!
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kedtem valamilyen konstruktív párbeszédben. Szinte elkép..
zelhetetlennek tartottam, hogy ne tapasztalta volna meg a z
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istenélmy,dvaásoélmnyközüegvidsebbet. Annyit mindenesetre tudtam az ismeretelméletb ől,
hogy az ilyesfajta ismeret nem bizonyítható, de ugyanilyen
világosan láttam azt is, hogy nem is igényel bizonyítást,
éppoly kevéssé, mint ahogyan a napfölkelte szépségére vagy
az éjszaka árnyaitól való félelemre sem kívántam bizonyítékot. Megpróbáltam, valószín űleg nagyon ügyetlenül,
ráébreszteni, hogy mennyire magától értet ődő dolgok ezek,
es azt reméltem, hogy segíthetek neki elviselni az őt óhatatlanul sújtó különös sorsot. Mivel pörölnie kellett valakivel,
hát a családjával meg önmagával szállt perbe. De miért nem
Istennel, a teremte tt dolgok titokzatos urával, az egyedülivel, aki igazából felel ő s a világ szenvedéseiért? Válaszul
bizonyára reá bocsátott volna egy olyan varázslatos, véghetetlenül mély álmot, amilyent reám is küldö tt kérdezetlenül,
es megpecsételte általa a sorsomat. Nem tudtam, miért, de
így történt. Igen, Isten még tulajdon lényét is feltárta tekintetem el őtt. Ez mindenesetre nagyon nagy titok volt, amelyet
még apámnak sem volt szabad elárulnom, nem is tudtam
volna. Talán ei tudnám árulni, gondoltam, ha képes volna
megélni Isten közvetlen jelenlétét. De beszélgetéseinkben
sohasem jutott el idáig, még csak a probléma körvonalazásáig sem, me rt mindig rendkívül intellektuális es nem
pszichologikus módon közelítettem meg, lehet őleg kerülve
az érzelmi aspektust is, hogy távol tartsam az emócióit. Ám
az ilyenfajta közeledés minden alkalommal úgy hato tt rá,
mint bikára a vörös posztó, es ingerült reakci őkat váltott ki
belőle, amit nem értettem. Nem tudtam ugyanis felfogni,
hogyan ütközhet egy tisztán értelmi érvelés ilyen érzelmi
ellenállásba.
Ezek a terméketlen viták ő t is, engem is felbosszantottak,
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végül mindketten visszavonultunk, ki-ki a maga egyéni
kisebbrendű ségi érzésével. A teológia elidegenített bennünket egymástól. Ezt én megint csak végzetes vereségnek
éreztem, ha nem is egyedül magamra nézve. Homályosan
gyanítottam, hogy apám menthetetlenül rabja le tt a tulajdon
sorsának. Elmagányosodott. Nem volt barátja, akivel
megbeszélhette volna gondjait, legalábbis én senkit sem
ismertem a kö rn yezetünkben, akiről feltételezhettem volna,
hogy megtalálja a megváltó szavakat. Hallottam egyszer
imádkozni: kétségbeesetten tusakodo tt a hitéért. Megrendültem es egyúttal felháborodtam, látva, hogy milyen kilátástalanul rabul ejtette az egyház es a teologikus egyházi gondolkodásmód. Hűtlenül elhagyták őt, miután előbb eltorlaszoltak el őtte minden utat, amelyen közvetlenül eljuthatott
volna Istenhez. Most értettem meg legmélyebben a magam
élményét: maga Isten tagadta meg álmomban a teológiát es
tt egyházat. Másrészr ől azonban engedé- azerlpo
lyezte a teológiát, mint annyi mást is. Nevetségesnek tartottam azt a föltevést, hogy emberi kezdeményezésre jöjjön
létre. Mert micsodák az emberek? Butának es vaknak születnek, akár a kutyakölykök, mint Istennek minden teremtménye, elméjükben gyér világossággal, nem tudva megvilägítani a sötétséget, amelyben tapogatóznak. Ennyit vitathatatlannak ta rt ottam, es ugyanilyen bizonyos voltam abban is,
hogy az általam ismert teológusok közül egyik sem látta
tulajdon két szemével „a fényt, amely bevilágítja a sötétség
birodalmát", különben nem taníthattak volna semmilyen
„teológiai vallást". Ezzel a „teológiai vallás"-sal különben
sem tudtam mit kezdeni, me rt nem egyezett a magam istenélményével. A tudás reménysége nélkül követelte meg a
hitet. Apám minden erejét megfeszítve próbálkozott ezzel,
és kudarcot vallott. Ugyanilyen kevéssé tudott apám a pszichiáterek nevetséges materializmusával szemben védekezni.
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Hiszen ez is olyasmi, amit el kell hinni, szakasztott úg y
mintaeológá!Bzysbvtamen,ilh'
hogy mindkettőbő l hiányzik mind a megismerés kritikája ',
mind a tapasztalás.
Apámat nyilvánvalóan az gyötörte, hogy a pszichiáterek
fölfedeztek valamit az agyban, ami bebizonyította, hogy azt
a helyet, amelyet a szellemnek kelle tt volna betöltenie, „materia" foglalja el, nem pedig valamiféle „légnem ű" dolog.
Erre utaltak apám különféle intelmei, hogy az orvostudomány tanulása közben nehogy valamiképp materialistává
váljak. Intelme azonban nekem azt jelentette: a világért se
higgyek el semmit; tudtam ugyanis, hogy a materialisták
éppen úgy hisznek a maguk definícíóiban, mint a teológusok,
es tudtam azt is, hogy szegény apám csöbörb ől vödörbe ese tt .
Rádöbbentem, hogy ezt a végzetes tréfát az el őttem örökké
agyondicsöitett hit űzte vele, es nemcsak vele, hanem a
legtöbb művelt es komoly gondolkodású emberrel, akit
ismertem. A hit fő bűnének azt tarto tt am, hogy megel őzte a
tapasztalást. Honnan tudják a teológusok, hogy Isten
bizonyos dolgokat szántszándékkal rendeze tt el, másokat
pedig „megengedett", es honnan veszik a pszichiáterek, hogy
az anyag magában foglalja az emberi elme tulajdonságait?
Engem nem fenyegetett olyan veszély, hogy rabul ejt a materializmus, annál inkább apámat, amit egyre világosabban
észleltem. Valaki, ügy látszik, bolhát tehete tt a fülébe a
„szuggesztióval" kapcsolatban, mert akkoriban, mint észrevettem, Bernheimnek a szuggesztióról szóló könyvét olvasgatta, Sigmund Freud forditásában. Ezt én meglep őnek és
igen figyelemreméltónak tarto tt am, mert apám mindaddig
csak regényeket olvaso tt , esetleg egy-egy útleírást. Az
„okos" es érdekes könyveket mintha nem szívelte volna. Am
tt e boldoggá. Egyre gyakrabban es egyreazolvsánemt
fokozódó mértékben kerítette hatalmába a depressziós
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hangulat, hasonlóképpen a hipochondriája. Hosszú évek óta
panaszkodott mindenféle altesti tünetekre, de az orvos sem
mit sem tudott megáliapitani. Most olyan érzésekre
panaszkodott, mintha „kövek volnának a hasában". Jó ideig
nem vettük komolyan, az orvos végül mégis elt űnődött rajta.
Ez 1895 nyarának végén történt.
Tavasszal kezdtem meg Baselban egyetemi tanulmányaimat. Véget ért életem egyetlen olyan id őszaka, amelyben unatkoztam, nevezetesen az iskoláskor, es megnyiltak
előttem az universitas litterarum es a tudományos szabadság
aranykapui: meghallom majd legfőbb aspektusaiban az
igazságot a természetr ől, megtudok az emberr ől anatómiai
és fiziológiai tekintetben mindent, es ehhez járul még a
biológiailag kivételes állapotok, vagyis a betegségek ismerete. Ráadásul beléphettem egy szinekkel megkülönböztete tt
gj adiákegyltb,aZofn meykégapáist
volt. Gólyakoromban még el is kísért egy egyesületi kirándulásra az őrgrófság egyik, boráról híres falujába, es víg
szónoklatot tartott nekünk, amelyben nagy elragadtatással
fedeztem föl egyetemi múltja vidor szellemét. Egyúttal villámként hasított belém a felismerés, hogy tanulmányai befejeztével végérvényesen megállt számára az élet, es eszembe
jutott egy diákdal néhány sora:

Es filiszter lett mindegyik,
Ki olyan büszkén végzett itt.
0 jerum, j
jerum,
quaemtior!
Szíven ütöttek ezek a sorok. Hiszen egykor ugyanolyan
lelkes diákként kezdte az els ő szemesztert, mint én; megnyílt számára a világ, akárcsak énnekem: feltárultak el őtte a
tudás mérhetetlen kincsei, akárcsak énel őttem. Mi lehetett,
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ami mindezt kerékbe tö rt e, ami kedvét szegte es elkeserítette? Nem találtam rá választ, vagy tán túlontúl sokat is .
rt ott beszéde volt utolsó Azonayáriestébmla
eleven emlékezése egy olyan id őre, amelyben az volt, amivé
lennie kelle tt volna. Allapota hamarosan rosszabbodott.
1895 kés ő őszén ágynak esett es 1896 elején meghalt.
Az egyetemi el őadás után hazamentem es állapota iránt
érdeklődtem. „Hát csak olyan, mint máskor. Nagyon gyönge"
ő pedig, te- —mondtayá.Apsúgotnekivalm,
kintetével a beteg félrebeszélésére utalva, így szólt: „Azt
kérdi, letetted-e már az államvizsgát?" Beláttam, hogy hazudnom kell: „Igen, minden rendben ment." Apám megkönynyebbülten sóhajto tt fel es lehunyta a szemét. Nemsokára újra
bementem hozzá. Egyedül volt. Anyámnak a szomszéd
szobában akadt valami dolga. Apám hörgött, láttam, hogy haldoklik. Dermedten álltam az ágya mellett. Sohasem lá tt am
még embert meghalni. Egyszer csak megszűnt a légzése.
Vártam, egyre vártam a következ ő lélegzetvételt. De csak
nem következett. Most eszembe juto tt anyám, es átsiettem a
szomszéd szobába, ahol 6 az ablaknál ült kötögetve. „Haldoklik" — szóltam. Ekkor odalépett velem a betegágyhoz, és
tüstént lá tt a, hogy már halott. Mintegy csodálkozva csak
ennyit mondo tt : „Hogy milyen gyorsan ment minden."
A következ ő napok tompa fájdalomban teltek, alig maradt
meg belőlük valami az emlékezetemben: Anyám egy Ízben
a „második" hangján szólt hozzám vagy a leveg őnek, ami
körülvett: „A te szempontodból idejében halt meg" — ami
nekem azt jelentette: nem értettétek meg egymást, akadályokat gördíthetett volna az utadba. Ez a szemléletmód szerintem megfelelt anyám 2. számú személyiségének.
Ez a „te szempontodból" re tt enetesen szíven ütött, megéreztem, hogy visszavonhatatlanul vége valaminek a régi
időkből. Egyúttal azonban feltámadt bennem valami férfi-
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a sság es szabadságérzet. Apám halála után beköltöztem az 6
Szobájába, a családon belül is az ő helyét foglaltam el. Így
például hetenként ki kelle tt adnom anyámnak a kosztpénzt,
mert nem tudo tt háztartást vezetni, sem a pénzzel bánni.
Mintegy hat héttel a halála után megjelent álmomban
apám. Váratlanul o tt állt elő tt em, es azt mondta, szabadságáról jött meg. Jól kipihente magát, es most visszatért hozzánk. Azt gondoltam, szemrehányást tesz majd, amiért
beköltöztem a szobájába. De ez szóba sem került! Mégis
szégyenkeztem, amiért azt hi tt em, meghalt. Néhány nap
múlva megismétl ődött az álom, hogy apám gyógyultan
hazatér, es megint csak furdalt a lelkiismeret, amiért azt hittem, meghalt. Többször is elgondolkoztam: mit jelent, hogy
apám álmomban visszatér? hogy olyan „valóságos"-nak látszik? Felejthetetlen élmény volt, es először késztetett arra,
hogy a halál utáni életr ől töprengjek.
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Apám halálával súlyos problémák merültek fel tanulmányaim folytatását illet ően. Anyai rokonságom egy része
ügy vélekedett, segédi állás után kellene néznem valamelyik
kereskedőcégnél, hogy minél el őbb jövedelemhez jussak.
Anyámnak a legfiatalabb öccse ajánlotta fel segítségét,
mivel megmaradt anyagi javaink korántsem voltak elegendők a legszükségesebbek fedezésére. Rajtam egyik apai
nagybátyám segített. Mire tanulmányaimat bevégeztem,
háromezer frankkal ta rt oztam neki. A többit segédaszszisztensi munkával kerestem meg es egy kis régiséggyűjtemény magánkiárusításával, amit egy id ős nagynénémtől
vettem át es darabonként adtam el, el őnyösen, úgyhogy
igencsak jól jött az ebb ől származó nyereségrészesedés.
Nem kívánok elsiklani a szegénység id őszaka fölött. Az
ember megtanulja, hogy egyszer ű dolgokat is nagyra értékeljen. Élénken emlékszem még ma is arra a ládikó szivar-
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ra, amit egyszer ajándékba kaptam. Nagy úrnak éreztem
magam. A szivar egy egész esztendeig kita rt o tt , csak vasárnap engedélyeztem magamnak egyet.
Visszatekintve kimondhatom: egyetemi éveim szép id ők
voltak. Eleven szellemi élet uralkodo tt mindenü tt , s egyúttal
sok barátra is szert tettem ezekben az években. A Zofingia
Egyletben több el őadást ta rt ottam teológiai es lélektani
témákról. Módfelett élénk vitákat folytattunk es egyáltalán
nem csak orvosi kérdésekr ől. Schopenhauerról es Kantról
vitatkoztunk. Sokat tudtunk Cicero különböz ő stilusjegyeiről, es teológiai meg filozófiai kérdésekkel is foglalkoztunk. Jóformán mindannyian klasszikus m űveltséget es gondosan ápolt szellemi hagyományokat hoztunk magunkkal.
Legbensőbb barátaim közé ta rt ozo tt Albe rt Oeri. Barátságunk egészen 1950-ben bekövetkeze tt haláláig tarto tt . Kapcsolatunk tulajdonképpen mintegy húsz évvel volt id ősebb,
mint mi magunk, tudniillik a két apa barátságával indult már
a múlt század hatvanas éveiben. Csakhogy, eltér ően tőlük,
akiket a kés őbbi években a sors fokozatosan elválasztott
egymástól, Oerit es engem nemcsak egymáshoz vezete tt ,
hanem a hűség kötelékével véges-végig össze is ta rt o tt .
Oerivel mint a Zofingia tagjával ismerkedtem meg. Jó
humora volt, kedélyes, es ráadásul pompás elbeszél ő . Különösen imponált nekem, hogy unokaöccse volt Jakob
Burckhardtnak, az akkor már legendás hír ű nagy embernek,
aki közöttünk fejte tt e ki tiszteletre méltó tevékenységét es
rt ottunk. Igen, akitm,bseldáongykrat
bizonyos arcvonásai, mozdulatai es beszédmódj a révén Oeri
valóban közvetített valamit ennek a rendkívüli embernek a
külsőleges lényéb ő l. Bachofenról, akit Burckhardthoz
hasonlóan hébe-hóba láttam az utcán, szintén barátom révén
tudtam meg egyet-mást. De az ilyen küls őséges dolgoknál is
sokkal inkább vonzo tt gondolkodó lénye, az a mód, ahogyan
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a történelmi folyamatokat szemlélte, a már akkor is bámulatosan érett politikai véleményalkotása, es hogy gyakran
milyen elképeszt ően találó biztonsággal mérte föl korunk
Személyiségeit, akiket példátlanul szellemesen tudo tt jellemeZfli. Szkepszise a leghatásosabb lepel mögö tt is észrev ette a hiúságot es az ürességet.
Társaságunk harmadik tagja a sajnos fiatalon elhunyt Andreas Vischer volt, kés őbb sok éven át a kis-ázsiai Urfa
kórházának vezetője. Hol a weili „Adler"-ban, hol a haltingeni „Hirzen"-ben vitattuk meg a világ folyását egy pohár
bor mellett; felejthetetlen beszélgetések voltak ezek, egyetemi éveim fénypontj át jelentették.
Minthogy munkánk es lakhelyünk elválasztott bennünket,
az ezt követ ő évtizedben nem sokat láttuk egymást. Közeledvén azonban életünk delének ünnepi órája, sorsom újra
gyakrabban hozott össze Oerivel, akivel egyidősek voltunk.
Harmincötödik születésnapunkat minden gondot félretéve
egy emlékezetesen szép haj óúttal ünnepeltük meg, nevezetesen az én vitorlásomon, a tengerünk pedig a Zürichi-tó
volt. A legénységet három fiatal orvos szolgáltatta, akik akkoriban nálam dolgoztak. Utunk Walenstadtba vitt es vissza,
es négy napig ta rt o tt . Pillangóvitorlával, friss széllel hajóztunk. Oeri magával hozta az Odrisszeia Voss-féle fordítását
es útközben felolvasta a Kirké-kalandot es a Neküiát. Ragyogó fény áradt szét a csillogó víz es az ezüstös párával
fátyolozott pa rt ok fölött.
És a sötétkék orru hajó mögül ime kísér ő
jo szelet is küldött az utunkra, vitorladagasztót,
széphaju Kirké, zengöszavu isten. 1

1. Devecseri Gábor fordítása.
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Am a ragyogó homéroszi képek mögül nyugtalanul sejlettek
föl bennem a jövő gondolatai arról a hosszabb hajózásról a
világtengeren át, amely még el ő ttünk áll. Oeri mindeddig
habozott ugyan, de ezután hamarosan megn ő sült, nekem
pedig a sors, akárcsak Odüsszeusznak, egy Neküiát tartogatott, vagyis azt, hogy leszálljak a sötét Hádész mélyére. 2
es megint csak ritkán találkoz- Aztánjöekahborúsév,
tunk. Elnémultak a hosszú beszélgetések is. Tulajdonképpen
csak felszínes dolgokról esett már szó. Am megindult közöttünk egy bels ő párbeszéd, amint néhány hozzám intézett
kérdéséből gyanítottam. Bölcs barát volt, es a maga módján
értett engem. Nagyon sokat jelente tt nekem ez a hallgatólagos egyetértés es az 6 rendíthetetlen h űsége. Élete utolsó
éveiben újra gyakrabban találkoztunk, mivel mindke tten
tudtuk, hogy hosszabbodnak az árnyékok.
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Vallási kérdésekben sok ösztönzést kaptam egyetemi éveim
alatt. Odahaza nagyszerű alkalom nyílt rá, hogy a megboldogult apámat helyettesít ő segédlelkésszel beszélgessek, aki
nemcsak hatalmas étvágyával t ű nt ki — jócskán felülmúlva
engem —, hanem alapos teológiai képzettségével is. Sokat
tanultam tőle mind a patrisztika, mind a dogmatörténet
köréből, főképpen azonban a protestáns teológia egy sor
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jdonságára hívta fel a figyelmemet. Annak , idején a Ritschlfele teológia jö tt divatba. Történelemszemlélete, de főként a
v onatról szóló példázata bosszantott. 3 Azok a teológusok is,
a kikkel a Zofingia Egyletben vitáztam, mintha beérték volna
a Kri sztus életéb ől áradó történelmi hatás eszméjével. Ezt a
szemléletet nemcsak hülyeségnek ta rtottam, hanem élettelennek is. Azzal a nézettel sem tudtam megbarátkozni,
amely Krisztust tolta el őtérbe, es őt tette meg Isten es ember
drámájában a mindent eldöntő főszereplőnek. Szerintem ez
szöges ellentétben állt Krisztus tulajdon véleményével, hogy
ugyanis a Szentlélek, akit ől fogant, pótolja majd őt halála
után az emberek körében.
A Szentlélek nekem az elképzelhetetlen Isten adekvát
megjelenési formáját jelente tte. A tőle eredő hatást nemcsak
magasztosnak éreztem, hanem egyúttal csodálatot kelt őnek,
de még kétes jelleg űnek is, akárcsak Jahve tetteit, akit a konfirmációs oktatás szellemében naiv módon a keresztény istenképpel azonosítottam. (Akko riban még azt sem fogtam
föl, hogy az igazi ördög csak a kereszténység létrejöttével
született meg.) Az „Úrjézus" felfogásom szerint kétségtelenül ember volt, ennélfogva kétségbevonhatónak, illetve
csupán a Szentlélek szócsövének tekintettem. Ez a végképp
antiortodox nézet, amely kilencven-száznyolcvan fokb an
térelaoógiá,mésztenagyfokúrlsébe

2. A Neküia a vticuc (holttest) szóból az Odüsszeia II. fejezetének a
címe. A halotti áldozatot jelenti, amellyel az elhunytakat idézték meg a
Hádészból. Neküia tehát találó megjelölése a halottak birodalmába való
alászállásnak. Mint például a Divina Commediá-ban vagy a Faust „klaszszikus Walpurgis-éj"-ében. Jung itt átvitt értelemben használja es arra
céloz, hogy „alászáll" a tudattalan képi világába, amir ő l majd „A tudattalannal való kapcsolat tisztázása" cím ű fejezetben lesz szó. (Aniela Jaffé
jegyzete).
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ütközött. Olyan csalódást éreztem emiatt, amely lassanként
egyfajta beletörődő érdektelenséghez vezete tt, az a meggyőződésem pedig, hogy itt csakis a tapasztalás dönthet,
egyre erősbödött. Ekkoriban olvastam a Candide-ot, es vele

3. R. egy vonatról szóló példázatot használ, amelyet éppen tolatnak;
hátulról megtaszítja a mozdony, es ez a lökés végigrándul az egész szerelvényen: igy vonul át Krisztus az évszázadokon. (Aniela Jaffé jegyzete.)
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együtt elmondhattam: „Igaz, úgy van. De vár ám a munka a
kertben"4 — amin a természettudományt értettem.
Egyetemi tanulmányaim els ő évében fölfedeztem, hogy
bár a természettudomány rendkívül sok ismeret szerzésére
alkalmas, mégis csak nagyon gyér megismerést ad es az is
legfőképpen szakositott jelleg ű. Filozófiai olvasmányaimból
tudtam: minden a pszichén alapszik. Lélek híján nincs sem
ismeret, sem megismerés. Ám itt pszichér ől sehol egy szót
sem ejte tt ek. Igaz, hallgatólagosan mindenütt feltételezték,
de még akik említették is, mint C. G. Cams, azok sem valódi ismeretek, hanem csak filozófiai spekulációk alapján
beszéltek róla, ami hangozhato tt így is meg úgy is. Ett ől a
sajátos megfigyelést ől nem le tt em sokkal okosabb.
A második szemeszter végén azonban sorsdönt ő fölfedezést tettem: egyik egyetemi társam m űvészettörténész
apjának a könyvtárában találtam egy könyvecskét, amelyet
a hetvenes években adtak ki, es az okkult jelenségekr ől
szólt. Afféle beszámoló volt ez a spiritizmus kezdeteir ől,
egy teológus tollából. Kezdeti kételyeim hamarosan szertefoszlottak, me rt hamarosan fel kelle tt isme rn em, hogy
alapjában ugyanolyan vagy hasonló históriákról van benne
szó, mint amilyeneket kisgyerek korom óta vidéken oly
gyakran hallottam. Anyaga tehát kétségkívül hiteles volt.
Hanem a nagy kérdésre: vajon fizikai értelemben is igazak-e
ezek a históriák — még mindig nem kaptam bizonyosságot.
Annyit mindenesetre megállapíthattam, hogy, úgy látszik,
minden időben es a fold legkülönfélébb részein újra meg
újra elmesélgetik ugyanazokat a történeteket. Ennek csak
van valami oka. Ami semmiképp nem abban keresend ő,
hogy a vallási el őfeltételek mindenü tt ugyanazok. Nyilván-
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h
t

r
a

k
/

valóan nem err ől van szó. Akkor tehát az emberi lélek objektív magatartásával függ össze. Amde éppen err ől a fő kérdésről, a lélek objektív természetér ől nem lehetett egyáltalán
semmit sem megtudni, csak amit a filozófusok állítottak.
Akármilyen különösnek es kérdésesnek találtam is a spiritiszták megfigyeléseit, mégis ezekb ől szereztem az els ő beszámolókat objektív pszichikai jelenségekr ől. Hatottak rám olyan
nevek, mint Zoellner es Crookes, es végigolvastam a spiritizmus
akkor hozzáférhet ő jóformán teljes irodalmát. Természetesen
diáktársaimnak is beszéltem err ől, ám ők legnagyobb ámulatomra részint csúfolódva es hitetlenkedve, részint fél ős
tartózkodással reagáltak. Egyrészt azon a biztonságon csodálkoztam, amellyel kijelentették, hogy az olyasmi, mint visszaj áró
lélek meg asztaltáncoltatás, lehetetlenség es ezért csalás, másrészt azon, hogy védekez ő tartózkodásuk mintha félelemb ől
fakadt volna. Igaz, én sem lehe tt em bizonyos a beszámolók
abszolút megbízhatóságában, de végtére is miért ne létezhetne
hazajáró lélek? Honnan tudhatjuk egyáltalán, mi az, ami „lehetetlen"? Mindenekel őtt pedig: mit jelentsen a fél ősség? J omagam rendkívül érdekesnek es vonzónak találtam az efféle
lehetőségeket. Sokszoros an megszepítették napjaimat. Megnőtt
őlük a világ mélysége es háttere. Vajon az álmoknak is lehet t
például közük a szellemekhez? Szinte kapóra jött K ant műve, az
Egy szellemlátó álmai, es csakhamar fölfedeztem Karl Duprelt
is, aki filozófiai es pszichológiai tekintetben értékelte a fenti
eszméket. Kiástam Eschenmayert, Passavant-t, Justinus Kemert
es Görrest, es Swedenborgnak is elolv as tam hét kötetét 5

5. Karl Du Prel (1832-1899) — spiritizmussal foglalkozó német filozófiai
író; Karl August Eschenmayer (1768--1852) -- miszticizsnusra hajló természetfilozófus; Johann David Passavant (1787-1861) — német művészettörténész; Justinus Kerner (1786--1862) — hipnotizálással, spiritizmussal foglalkozó német költő; Josef Görres (1776-1848) — német író; Emanuel Swedenborg (1688-1772) — svéd tudós es misztikus gondolkodó.
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Anyám 2. számú személyisége módfelett elégedett volt
lelkesedésemmel, környezetem többi része azonban elbátor_
talanitott. Mindaddig csak a hagyományos nézetek k őfalának verődtem neki, ezúttal azonban az el őítélet es a konvencionálistól eltérő lehetőségek befogadására való pozitív képtelenség acéljába ütköztem, ráadásul legmeghittebb barátaim részéről. Ilyen irányú érdekl ődésemet meg gyanúsabbnak tartották, mint a teológiával való foglalkozásomat! Úgy
éreztem, kitaszítottak a világ peremére. Másoknak z űrzavar
es homály, de még félelmetes is az, ami engem halálosan
izgat!
Mitől félnek? Semmiféle magyarázatot nem találtam rá.
Talán csak nem olyan hallatlan vagy világrenget ő dolog az,
hogy akadhatnak események, amelyek meghaladják az id ő,
tér es okság kategóriáit? Hiszen vannak állatok, amelyek
előre megérzik az időjárást vagy a földrengést, álmok, amelyek bizonyos személyek halálát jelzik, órák, amelyek megállnak a halál beálltakor, poharak, amelyek megpattannak a
kritikus pillanatban, csupa olyasmi, ami addigi világomban
magától értető dött. Most pedig mintha en lettem volna az
egyetlen, aki valaha is hallott ilyesmir ől! Nagyon komolyan
tépelődtem azon, hogy tulajdonképpen miféle világba is
kerültem. Nyilvánvalónak látszott az a magyarázat, hogy a
városi világ mit sem tud a falu világáról, a hegyek, erd ők es
folyók, állatok es istengondolatok (értsd: növények es
kristályok) igazi világáról. A magyarázatot vigasztalónak
éreztem, egyel őre mindenesetre növelte önérzetemet: világossá vált előttem ugyanis, hogy tudományos ismereteinek
gazdagsága ellenére is a városi világ szellemileg korlátolt.
Ez a felismerés veszedelmessé lett számomra, mert fölényeskedésre, tapintatlan birálgatásokra es agresszivitásra
indított, ami alaposan kiérdemelt ellenszenvet kelte tt irányomban. Ez pedig a továbbiakban újraélesztette régi két-
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ségeimet, a kisebbrendűség érzését es a depressziókat —
márpedig en úgy döntöttem: ha törik, ha szakad, megakasztom ezt a körforgást. Nem aka rtam többé kívülálló maradni
és a különcködés kétes hírnevére sze rt tenni.
Az első propedeutikum után másodasszisztens le ttem az
anatómián, a következ ő szemeszterben pedig a kórboncnok
még a szövettani kurzus vezetését is rám bízta — ami természetesen nagy elégtétellel töltött el. Akkoriban főként
származástannal es összehasonlító anatómiával foglalkoztam, de a neovitalizmus 6 tanával is megismerkedtem. Mindennél inkább a legtágabb értelemben ve tt morfológiai
szempont nyűgözött le. A másik oldalon ott állt előttem a
fiziológia. Mélységes undor töltö tt el iránta a viviszekció
miatt, amit csupán demonstrációs célokra végeztek. Soha
nem bírtam szabadulni attól az érzést ől, hogy a meleg vér ű
állatok rokonaink es korántsem csak puszta agyvel őautomaták. Ennek megfelel ően, amennyire csak lehete tt, el
is lógtam az ilyen demonstrációkról. Beláttam ugyan, hogy
kellenek állatkísérletek, de e ttől még semmivel sem éreztem
kevésbé barbárnak es förtelmesnek, mindenekel őtt pedig
fölöslegesnek ta rtottam őket. Elegendő fantáziám volt a bemutatott folyamatok elképzeléséhez puszta leírásuk alapján
is. Együttérzésemet a szegény párákkal semmiképp sem a
schopenhaueri filozófia buddhista allűrjei keltették bennem,
ellenszenvem egy primitív szellemi magatartás, nevezetesen
az állattal való azonosulás mélyebb alapjaira épült. Ez a
fontos pszichológiai momentum akkoriban természetesen
nem volt el őttem ismeretes. Annyira undorodtam a fiziológiától, hogy vizsgám ebb ől a szaktárgyból kell őképpen
rosszul is sikerült. De azért átcsúsztam.

6. Idealista felfogás, amely az élet megmagyarázhatóságára különleges
életerőt (isis vitalis) tételez fel.

..

Az ezt követő klinikai szemeszterek olyan zsúfoltak
voltak, hogy úgyszólván semmi id őm nem maradt arra, hogy
a tudomány egyéb területére tegyek kiruccanásokat. Csak
vasárnaponként tanulmányozhattam Kantot. Buzgón olvastam E. von Ha rt mann műveit is. Nietzschét már jó ideje
tervbe vettem, de húzódoztam az olvasásától, me rt felkészültségemet hiányosnak éreztem. Sokat vitatkoztak akkoriban Nietzschéről, de többnyire elutasították, leghevesebben a „kompetens" bölcsészhallgatók, amib ől én levontam a
magam következtetéseit a magasabb körökben uralkodó
ellentmondásokról. A legnagyobb tekintély természetesen
Jakob Burckhardtot övezte, akinek Nietzschére vonatkozó
különböző kri tikai megijegyzéseit széltében-hosszában terjesztették. Ráadásul akadtak, akik személyesen ismerték
Nietzschét, es ezért mindenféle, nem éppen rokonszenves
furcsaságot pletykáltak róla. Többnyire nem olvasták
egyetlen művét sem, es így megmaradtak a küls ő ségeknél,
például, hogy szereti játszani a „gentleman"-t, hogy különös
szokása zongorázni, hogy túlzásoktól hemzseg a stílusa —
csupa olyan tulajdonság, amely bizonyára az idegeire ment
a korabeli baselieknek. Nekem azonban nem ezek a dolgok
szolgáltattak ürügyet rá, hogy halogassam Nietzsche olvasását — sőt, ezek éppen hogy a leger ősebb pozitív inditékot
jelentették volna —, hanem az a titkos félelem, hogy netán
hasonló vagyok hozzá, legalábbis a „titokzatosságot" illetően, amely őt környezetét ől elszigetelte. Ki tudja, talán
benső élményei voltak, felismerések, amelyekr ől balszerencséjére beszélni aka rt , de senki nem értette meg. Nyilvánvalóan különc alak lehete tt , vagy legalábbis annak
számított, afféle lusus naturae-nak, a természet fintorának,
amivé én semmi esetre sem kívántam lenni. Féltem, hogy
esetleg rádöbbenek: akárcsak Nietzsche, én „Szintén Afféle"
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vagyok. No persze — „si parva componere magnis licet" 7
ő professzor volt, könyveket írt, vagyis álomszer ű magaslatokra jutott; teológuscsaládból való ugyan ő is, csakhogy az
óriási kiterjedésű Németországból, amelynek területe a tengerig nyúlik, én ellenben csak svájci vagyok, szerény
lelkészcsaládból származom, es egy kis határ menti faluban
születtem. Ő kiművelt irodalmi nyelven beszélt, tudott latinul es görögül, talán franciául, olaszul es spanyolul is, míg
én csupán a baseli német dialektust használom némi biztonsággal. Ó, mindeme nagyszer űségének birtokában, végül is
megengedhetett magának egy bizonyos kívülállóságot, de
én még azt sem tudhattam, mi módon hasonlithatnék hozzá.
Kíváncsiságom azonban er ősebb volt aggályaimnál,
rászántam hát magam Nietzsche olvasására. Legel őször a
Korszerűtlen elmélkedések került a kezem ügyébe. Nagy
lelkesedés töltö tt el es csakhamar elolvastam az Imigyen
szóla Zarathustrá-t is. Nagy hatású élmény volt, akárcsak
Goethe Faust j a. Zarathustra volt Nietzsche Faustja es a 2.
számú én volt az én Zarathustrám, bár mindenesetre úgy
aránylott hozzá, mint vakondtúrás a Mont Blanchoz;
ezenkívül a Zarathustra — akkori szilárd meggy őződésem
szerint — morbid. Vajon a 2. számú én is beteges? Riadtan
gondoltam erre az eshet őségre, bár hosszú ideig nem akartam róla tudomást venni. Mégis szakadatlanul foglalkoztatott, es mindig a legalkalmatlanabb id őben juto tt eszembe,
arra kényszerítve, hogy elgondolkozzam magamról.
Nietzsche csak élete kés őbbi folyamán fedezte föl a maga 2.
számú személyiségét, élete dereka táján, én ellenben már
--
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7. „Ha szabad kis dolgokat a nagyokkal egybevetni." Idézet Vergilius
Geofgicá jából, ahol a méhek munkáját a küklopszokéval hasonlítja
össze.

kora ifjúságom óta isme rt em az enyémet. Nietzsche naiv an
es vigyázatlanul szólt err ő l az arrhetonról, a megneve z
ől, mintha minden rendben volna. En viszont na--het lnr
gyon hamar észleltem, hogy általa rossz tapasztalatokat
szerez az ember. Ám ő másrészt olyan zseniális volt, hogy
mar fiatalon Baselba került professzornak, mit sem sejtve
arról, mi vár rá. Pedig éppen a zsenialitása révén kellett
volna időben észrevennie, hogy valami nincs rendjén. Akkor
hát, gondoltam, az lehete tt a beteges tisztázatlanság oka,
hogy a 2. számú ént gátlástalanul es mit sem sejtve kiengedte egy olyan világba, amely az efféle dolgokról semmit
sem tud es semmit sem ért meg bel ő lük. Az a gyerekes
remény éltette, hogy talál majd olyanokat, akik osztoznak
rajongásában es megértik az „értékek átértékelésének" gondolatát. Ehelyett azonban csak kultúrfiliszterekre bukkant,
ső t, tragikomikus módon, maga is azok közé tartozott, mi
több: akár a többiek, önmagát sem értette meg, amikor a
misztériumba es az elmondhatatlanba alászállva, ezt egy
eltompult, földhözragadt tömegnek akarta az égig magasztalni. Innen a dagályos nyelvezet, az egymást túllicitáló
metaforák, a himnikus rajongás, amely hasztalanul próbálta
magát elfogadtatni ezzel az összefüggéstelen tudnivalóknak
elkötelezett világgal. Ő pedig — ez a kötéltáncos — még magán is túltett. Nem igazodo tt el ebben a világban — „a lehetséges világok legjobbikában" — ezért megszállott lett, olyasvalaki, akit környezete csak kínos óvatossággal kerülgethetett. Barátaim es ismerőseim közül mindössze ke tt őrő l
tudtam, akik nyíltan vállalták Nietzschét, mindkett ő
homoszexuális volt. Egyikük öngyilkos lett, a másik mint
meg nem értett lángész végezte be életét. A többiekr ől azt
sem lehet mondani, hogy döbbenten fogadták volna a
Zarathustra-jelenséget, egyszer ű en immúnisak voltak vele
szemben.
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Ahogyan Faust kinyitott el ő ttem egy ajtót, ugyanúgy a
zarathustra becsapo tt egyet az orrom el ő tt , de azt aztán alaposan es hosszú időre. Úgy jártam vele, mint az egyszeri
öreg paraszt, akinek a kutyája két tehenet mesterkede tt be
ugyanabba a járomba, es akit megkérdezett a kisfia, hogy
hát ez meg hogyan lehetséges, mire ő így felelt: „Csiba te,
erről nem beszélünk."
Beláttam, semmire sem jutok, ha más dolgokról is beszélek, mint amit mindenki tud. Aki e tekintetben naiv, az
nem érti, hogy embertársára milyen sért ő, ha olyasmiről beszél vele, amir ől annak fogalma sincs. Az efféle galádságot
csak az írónak, az újságírónak vagy a költ őnek bocsátják
meg. Új eszmét vagy akár csak egy szokatlan aspektust— ezt
megértettem — csakis tények alapján lehet közölni. A tények
tények maradnak, nem lehet őket tartósan a sz őnyeg alá
söpörni, egyszer csak észreveszi valaki, es megérti, hogy
mit talált. Beláttam, hogy jobb híján tulajdonképpen egyre
csak beszéltem, de nem te tt em az asztalra tényeket, mivel
ilyeneknek teljességgel híján voltam. Semmi sem volt a
kezemben. Erősebben hajlottam az empíriára, mint valaha.
Rossz néven ve tt em a filozófusoktól, hogy szóltak mindarról, ami a tapasztalás számára hozzáférhetetlen, de hallgattak mindenütt, ahol valamilyen tapasztalásra kellett volna
választ adni. Rémlett ugyan, hogy egyszer valahol mintha
bejártam volna a gyémántvölgyet, de hogy a magammal hozott kőzetminták értékesebbek volnának a kavicsoknál, arról
senkit nem tudtam meggy őzni, s közelebbi vizsgálat után
még magamat sem.

1898-ban jártunk, amikor jövendő orvosi pályám kilátásaival kezdtem foglalkozni. Hamarosan beláttam, hogy szakosodnom kell. Csakis a sebészet vagy a belgyógyászat jöhetett számításba. El őbbi felé speciális anatómiai képzett-
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ségem vonzott es az, hogy szerettem a kórbonctani. Valóe
színűleg számításba is ve tt em volna mint szakoso dasl leh
e
töséget, ha rendelkezésemre állnak a szükséges anyagi
y gi
kínosan érintett, hogy
eszközök. De roppant
pp
ogy mar azért is
adósságokba kellett keverednem, hogy egyáltalán tanulhassak. Tudtam: a záróvizsga után a lehet ő leghamarabb kenyeret kell keresnem. Ezért úgy képzeltem, megpályázok egy
segédorvosi állást valamelyik kantoni kórházban, ahol inkább lehet fizete tt állást remélni, mint a klinikákon. A klinikai állás nagymértékben függött a protekciótól vagy a f őorvos személyes rokonszenvét ő l. Am kétes népszer űségemet
es az irányomban oly gyakran megnyilvánuló idegenkedést
figyelembe véve, gondolni sem mertem ilyen szerencsés
véletlenre, inkább beértem azzal a szerény lehet őséggel,
amit egy vidéki kórház segédorvosi állása jelentett. A többi
azután már szorgalom, ügyesség es rátermettség dolga.
A nyári vakáció idején aztán történt valami, ami igen
mély nyomot hagyott bennem. Egy napon a dolgozószobärnban ültem es a tankönyveimet olvasgattam. A szomszéd
szobában, félig nyito tt ajtó melle tt , ült anyám es kötögetett.
Ez az ebédl őnk volt, amelynek közepén a kerek diófa
ebédlő asztal állt. Még apai nagyanyám hozománya.
Akkoriban tehát már jó hetvenéves bútordarab volt. Anyám
az ablaknál ült körülbelül egyméternyire az asztaltól. A
húgom az iskolában, szolgál őnk a konyhában. Egyszer csak
akkora csattanás hallatszott, mint egy pisztolylövés.
Felugrottam es átsiettem a szomszéd szobába, ahonnan a
zajt hallo tt am. Anyám aléltan ült a karszékben, a kötés
kiesett a kezéb ő l. „Mi... mi történt...? — dadogta. — Éppen
i tt , melle tt em..." — es tekintete az asztalra esett. Már láttuk
is, mi történt: az asztal kerek lapja repedt meg több mint a
közepéig, de nem valamilyen enyvezett részen, hanem
maga a rönkfa. Elállt a szavam. Hogyan történhet meg,
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a hetven éve kivágott, természetes rönkfa egy nyári
megszokott
nk me
szokott magas
ma as p áratartalom melle tt
napon, a nálunk
megre ped? Még ha fűtött kályha melle tt , hideg es száraz
téli napon történik ilyesmi! Mi reccsenhetett ekkorát?
Utóvégre el őfordulhatnak sajátos véletlenek, gondoltam.
Anyám csak bólogatott, es a 2. számú én hangján azt mondta: „Bizony, fiam, ez jelent valamit." Rosszul éreztem
magam a b őrömben, es bosszankodtam, amiért semmi
okosat nem tudtam mondani.
Mintegy két héttel ezután este hat óra tájt értem haza, es
óriási izgalomban találtam a házat, vagyis anyámat, tizennégy éves húgomat es a szolgálót. Egy órával azel őtt újfent
eldördült egy fülsiketít ő lövés. Ezúttal azonban nem a már
sérült asztal, hanem a pohárszék, egy XIX. század elejér ől
való súlyos bútordarab fel ől jött a csattanás. Már mindenütt
végignézték, de sehol sem találtak repedést.
Azonnal nekiláttam a pohárszék es környéke átvizsgálásának. Utána átkutattam a bútor belsejét, majd a benne tárolt
holmit is. A fiókban, ahol a kenyérkosarat tartottuk, megtaláltam a cipót, melle tt e pedig a kenyérvágó kést, törött pengével. A négyszögletű kosár egyik sarkában a nyél, a másik
három sarkában pedig a penge egy-egy darabja hevert. A
délutáni kávézásnál, négy őrakor meg használták a kést,
utána gondosan elrakták. Azóta senkinek sem akadt dolga a
pohárszék táján.
Másnap fogtam a darabokra tort pengét, es elvittem a
város legjobb késeséhez. Nagyitójával megszemlélte a
töréshelyeket, es a fejét inga tt a. „Ez a kés -- mondta — teljesen kifogástalan. Az acélban semmi kár nem esett. Valaki
darabonként tördelte szét a pengét. Ezt például úgy is lehet,
hogy bedugják a fiók nyílásába es apránként letörnek bel őle
eg y-egy darabot. Príma acél ez. Vagy nagy magasságból rá145
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ejtették valamiféle k őre. Szétrobbanni nem tud az ilye
n
peng.Maákvlmiesétdb."
8
Anyám es húgom akkor épp a szobában tartózkodott, és a
váratlan csattanás megrémítette ő ket. Anyám 2. számú személyisége jelentőségteljes pillantást vetett rám, én pedig
csak hallga tt am. Sejtelmem sem volt semmiről, es sehogy
sem találtam magyarázatot a történtekre. Ami már csak azért
is nagyon bosszantott, me rt magamban be kelle tt ismernem,
hogy nagy hatással van rám. Miért es miképpen tört el az
asztal, es pa tt ant szét a kés? A véletlennel mint magyarázattal nem tudtam mit kezdeni. Mert fölöttébb valószín űtlennek
tarto tt am, hogy a Rajna véletlenségb ől egyszer csak fölfelé
kezdjen folyni, más lehet ő ségek pedig eleve ki voltak zárva.
Akkor hát mi lehete tt az ok?
Néhány héttel kés ő bb megtudtam bizonyos rokonokról,
hogy egy ideje asztaltáncoltatással foglalkoznak, es van egy
médiumuk, egy tizenöt évesnél valamivel id ő sebb lányka.
Az említett rokonok körében már régebben fölvet ő dött az a
gondolat, hogy megismertetnek engem ezzel a lánnyal, aki
alvajárást es különféle spiritiszta tüneteket tud produkálni.
Amikor erről hallo tt am, azonnal eszembe juto tt ak a nálunk
történt különös jelenségek, es azt gyanítottam, hogy kapcsolatban lehetnek a szóban forgó médiummal. E tt ől fogva
szombat esténként rendszeresen szeánszokat tarto tt am vele
es más érdekl ődőkkel. Az eredmény: közlések es kopogó
hangok a szoba falaiban es az asztalban. Az asztalnak a
médiumtól független mozgásai kérdésesek voltak. Hamarosan megértettem, hogy a korlátozó feltételek általában
akadályt jelentenek. Ezért beértem a kopogások nyilvánvaló
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8. A négy darabra tö rt kést Jung gondosan meg ő rizte. (Aniela Jaffé
jegyzete.)
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önállóságával, es figyelmemet a közlések tartalmára fordítottam. Megfigyelésem eredményét egy disszertációmban
foglaltam össze. Mintegy két évig végeztem ezeket a kísérleteket, de ekkor bizonyos pangás következe tt be, es rajtakaptam a médiumot, hogy csalárd módon próbál jelenségeket produkálni. Ez a kísérletek abbahagyására késztetett
- legnagyobb sajnálatomra, me rt megtanultam belőlük, miként jön létre egy 2. számú személyiség, hogyan tör be egy
gyermeki tudatba, amely azután magába integrálja. A
kislány úgynevezett „korán befejez ődött érés ű" teremtés
volt. Huszonhat évesen, tuberkulózisban halt meg. Találkoztam vele még egyszer, huszonnégy éves korában, es akkor is
nagy hatással volt rám önálló es érett személyisége. Halála
után megtudtam hozzátartozóitól, hogy élete utolsó hónapjaiban alkatilag leépült, végül egy kétéves gyerek állapotába
esett vissza, es ebben az állapotban aludt el örökre.
Mindent egybevetve ez volt hát az a nagy tapasztalat,
amely teljes korai filozófiámat érvénytelenítette, es megnyitott elő tt em egy lélektani álláspontot. Megtudtam valami
objektív dolgot az emberi lélekr ől. Csakhogy err ől a tapasztalatról - jellege folytán - megint csak nem tudtam senkivel
beszélni. Nem akadt senkim, akinek az egész témakörr ől
beszámolhattam volna. Újra elintézetlenül kellett félretennem valamit, ami méltó le tt volna a végiggondolásra. Csak
jó néhány évvel kés őbb írtam meg belőle a disszertációmat.
A klinikán Friedrich von Müller ve tt e át az öreg Immermann
helyét. Von Müllerben nagyon is kedvemre való szellemre
találtam. Megfigyeltem, miként ragad meg az éles intellektus egy problémát es fogalmazza meg azokat a kérdéseket,
amelyek a megoldást már félig magukban is hordozzák. o is
mintha meglátott volna bennem valamit, mert kés őbb, a tanulmányaim vége felé, felajánlotta: menjek vele tanársegéd-
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nek Münchenbe, ahová meghívást kapott. Felszólitása marmar arra indított, hogy a belgyógyászatnak szenteljem magam. Így is történt volna, ha közbe nem jön egy olyan
esemény, amely az eljövend ő szakmai pályafutásommal
kapcsolatos minden kételyemt ől megszabadított.
Hallgatt am ugyan pszichiátriai el őadásokat es klinikai
gyakorlatra is jártam, de az akkori pszichiátriatanár nem keltette föl különösebben az érdekl ődésemet, es ha visszaemlékeztem arra, hogy apámban milyen nyomokat hagytak az
elmegyógyintézetben szerze tt tapasztalatai, es kivált hogyan
hato tt rá a pszichiátria, az sem volt alkalmas arra, hogy megnyerjen ennek a stúdiumnak. Az államvizsgára készül ődve
ezért jellemz ő módon a pszichiátria-tankönyvet vettem el ő
utolsónak. Semmit sem vártam t ő le. Még ma is emlékszem:
kinyito tt am Krafft-Ebing könyvét, es azt gondoltam: no, lássuk, mit tud mondani egy pszichiáter a maga anyagáról. Az
előadások es a klinikai gyakorlat a legcsekélyebb mértékben
sem te tt ek rám jó benyomást. Egyetlen klinikailag demonstrált esetre sem emlékszem, csakis unalomra es undorra.
Az előszónál kezdtem, arra voltam kíváncsi, hogyan vezeti be egy pszichiáter a tárgyát, vagy egyáltalán hogyan
indokolja valamiképpen a létjogosultságát. Elbizakodottságom mentségére mindenesetre meg kell említenem, hogy
az akkori orvosi körök nem tartották sokra a pszichiátriát.
Senki sem tudo tt róla igazán érdemlegeset, nem is létezett
olyan pszichológia, amely az embert mint egységes egészet
szemlélte volna, kóros elváltozását is belefoglalva szemléletébe. Amiképpen az igazgató össze volt zárva betegeivel
az intézetben, ugyanígy maga az intézet is el volt zárva a
külvilágtól, es elszigetelten, valahol a város peremén állt,
akárcsak a hajdani leprakórház. Senki sem szeretett odanézni. Az orvosok majdnem ugyanolyan keveset tudtak,
mint a laikusok, így hát osztoztak emezek érzelmeiben. Az
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elmebaj reménytelen es végzetes ügy volt, árnyéka ravetödött a pszichiátriára is. Különc figurának számított a
pszichiáter, amint tulajdon tapasztalatom alapján hamarosan
meg kellett tanulnom.
Az előszóban tehát ezt olvastam: „Minden bizonnyal a
tudományág sajátossága es rendszerének tökéletlensége
indokolj a, hogy a pszichiátria-tankönyvek többé-kevésbé
szubjektív jellegűek." Néhány sorral alább a szerz ő a pszichózisokat „a személyiség betegségei"-nek nevezte. Ekkor
heves szívdobogás fogott el. Föl kelle tt állnom es mélyet
lélegezni. Roppant izgato tt le tt em, mert szinte villámcsapásként hasított belém a felismerés, hogy nem lehet más
életcélom, csakis a pszichiátria. Csakis i tt folyhat egybe
érdeklődésem két arculata es vájhat magának együ tt es sodrása révén közös medret. I tt alakulhat ki a biológiai tapasztalás es a szellemi tények közös terepe, amit mindenfelé kerestem es sehol sem találtam. Végre megvolt a hely, ahol
eseménnyé vált a természet es a szellem összeütközése.
Heves reakcióm akkor következe tt be, amikor a pszichiátria-tankönyv „szubjektív jellegér ől" olvastam KrafftEbingnél. Akkor tehát, gondoltam, a tankönyv részben szubjektív hitvallása is a szerz őnek, aki a maga elfogultságával,
a maga habitusának telj ességével áll tapasztalatainak objektivitása mögö tt es a „személyiség betegségé"-re tulajdon
személyiségének teljességével reagál. Klinikai tanáraimtól
soha nem hallo tt am ilyesmit. Es bár a szóban forgó tankönyv semmiben sem különbözött a hasonló jelleg ű többi
könyvtől, ezekb ől a rövid kis célzásokból mégis dicsfény
esett a pszichiátria problémáj ára, es a pszichiátria visszavonhatatlanul rabul ejtett.
Végérvényesen döntö tt em. Amikor ezt belgyógyásztanáromnak bejelentettem, arckifejezésér ől csodálkozást es
csalódotágvhme.Újraflszkdtégibem,
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az idegenség es elidegenedés érzése. Csak most már jobban
megértettem az okát. Senki sem gondolta volna, én magam
sem, hogy ez iránt a nem sokra becsült szakág iránt tanúsítok majd érdeklődést. A barátaim ámultak, megdöbbentek és
bolondnak tarto tt ak, amiért az olyannyira elismert belgyógyászkarrier lehet őségét, amely oly csábítóan es irigylésre
méltóan lebege tt előttem, erre a pszichiátriai örültségre cseréltem fel.
Beláttam, hogy nyilvánvalóan megint mellékvágányra tévedtem, ahová senki sem óhajt vagy képes követni. De tudtam — es ebbéli meggyőződésemtől senki es semmi nem téríthetett el —, hogy elhatározásom megingathatatlan és
sorsszerű. Mintha két folyó egyesült volna es most óriási
lendülettel visszavonhatatlanul távoli célok felé sodorna. Az
„eggyé vált kétarcú természet" örvendez ő érzése volt az,
amely mintegy mágikus hullám hátán átemelt a vizsgán, es
tt em a legjobb. Jellemz ő módon az ördög, amely o tténle
sántiklmdejórücsoanymáb,épe a
tárgyban vetett nekem gáncsot, amelyikben igazán o tthon
voltam, nevezetesen a kórbonctanban. Azt a nevetséges
tévedést köve tt em el, hogy az egyik preparátumban, amely,
úgy láttam, különféle üledékeken kívül csak hámsejteket
ta rt almaz, elkerülte a figyelmemet az a zug, ahol szájpenészgombák rakódtak le. Más tárgyakban szinte el őre megsejtettem, miről fognak kérdezni. Ennek köszönhettem, hogy sikerült jó néhány veszélyes zátonyt „zászlómat lengetve, a
dobot pergetve" kikerülnöm. Bosszúból azután o tt estem
egyenesen groteszk módon csapdába, ahol a leginkább biztonságban éreztem magam. Különben a lehet ő legjobb eredménnyel te tt em volna le az államvizsgát.
Egy másik vizsgázó ugyanolyan pontszámot ért el, mint
én. Afféle magának val ő ember volt, számomra kiismerhetetlen, gyanúsan banális személyiség. „Szakbarbár" témá-
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kon kívül egyáltalán nem lehetett vele mir ől beszélni. Mindenre csak rejtélyes mosollyal válaszolt, olyannal, amely az
aiginai templom oromzatfiguráiéra emlékeztetett. Volt benne
egyfajta fens őbbség, de egyúttal valami megalázkodó zavartság is, ami soha nem ille tt bele az adott helyzetbe. Nem sikerült rájönnöm, hogy mi ennek a magyarázata. Az egyetlen,
amit határozottan meg lehete tt róla állapítani, hogy szinte
megszállottan stréber, akit a tanuláson kívül semmi sem
érdekel. Néhány évvel tanulmányai bevégzése után megbetegedett szkizofréniában. Ezt a véletlen egybeesést mint a
történések párhuzamosságának sajátos jelenségét említem
csak. Els ő könyvemet a dementia praecox-nak (szkizofréniának) szenteltem, es ebben személyiségem prejudiciuma így válaszolt a „személy betegségé"-re: a pszichiátria a
legtágabb értelemben ve tt dialógus a beteg psziché és az
orvos „normális"-nak neveze tt pszichéje közö tt , a „beteg"
személy vitája az őt kezel ő orvos elvben ugyanúgy szubjektív személyiségével. Azt igyekeztem kifejezni, hogy a téveszmék es a hallucinációk nemcsak az elmebajok specifikus
tünetei, hanem egyúttal emberi értelmük is van.
Az utolsó vizsganap estéjén megengedtem magamnak azt a
régóta áhított luxust, hogy egyszer — életemben el őször — színházba menjek. Anyagi helyzetem mindaddig nem adott módot
ilyesféle kiruccanásokra. A régiséggy űjtemény eladásából maradt még egy kevés pénzem, es így nemcsak az operába jutottam el, hanem futo tt a egy müncheni es stuttgarti utazásra is.
Bizet elbűvölt es magával ragado tt , akár egy határtalan tenger
hullámai, es másnap is, amikor a vonat már a határon túli
tágasabb világ felé röpített, még egyre a fülemben csengtek a
Carmen dallamai. Münchenben találkoztam el őször a valódi
antik művészettel, es ez, Bizet muzsikájával egyesülve, olyan
légkört teremte tt bennem, amelynek mélységét es jelentőségét
csak sejtettem, de felfogni nem tudtam. Tavaszias, ünnepies
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hangulat töltött el, noha utazásom 1900. december 1. és 9. kó zé
tt , es az evszaknak megfelel ően boros idő volt. Stuttgartb anes
ony ,talákozm(ujr)ngyéel,d.Rimr-Jungasz
nyal. Nagyapámnak, C. G. Jung professzo rn ak első, Virgin1e de
Lassaulx-val kötö tt házasságából születe tt lánya volt, elbűvő ló
öreg hölgy, villámló kék szempárral , és sziporkázó tempera,
mentummal. A férje pszichiáter volt. Ot magát mintha a 'ne g.
atat
a af tá
e es az immár
fogh
ln
n iaké
zpk
mm r fel idézhetetlen emlékekg
világa lebegte volna körül — egy letűnőben levő, soha vissz a
ő lehelete —: végérvényes búcsú nemhozatójdikrvégs
a gyerekkorom utáni nosztalgiától.
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1900. december 10-én foglaltam el a Burghölzliben segédorvosi állásomat. Szívesen mentem Zürichbe, Baselt ugyanis már szűknek éreztem annyi év után. A baseliek szemében
csak az 6 városuk ért valamit: csakis Baselban ment minden
„rendben", a Birs folyón túl már kezd ődtek a „bajok
Barátaimnak sehogy sem fért a fejébe, hogy elmegyek, mind
arra számítottak, hogy hamarosan úgyis visszatérek.
Csakhogy ezt nem tehettem; Baselban ugyanis egyszer s
mindenkorra úgy voltam elkönyvelve mint Paul Jung lelkész
fia es nagyapám, Carl Gustav Jung professzor unokája.
Úgyszólván eleve meg volt határozva, hogy milyen szellemi
csoportosuláshoz es mely társasági körhöz kell tartoznom,
én pedig viszolyogtam ett ől, nem akartam es nem is tudtam
volna elviselni efféle beskatulyázást.
Szellemileg a baseli atmoszférát felülmülhatatlannak
éreztem, ráadásul irigylésre méltóan nyitottnak a világ felé,
ám a tradíciók nyomása nekem túl nagy volt. Zürichbe
érkezve hallatlan er ővel hato tt rám a különbség. Zürich
kapcsolatät a világgal nem a szellem, hanem a kereskedelem
határozza meg. De i tt szabad volt a leveg ő , es ezt igen sokra
becsültem. Itt nem lehetett az évszázadok fojtó leheletét
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érezni, bar ugyanakkor hiányzott a gazdag kulturális háttér. Base l iránt még ma is fájdalmas vonzalmat érzek, ,noha tudom,
rogy nem az már, ami volt. Azokat az id őket oriztem meg
ernlékezetemben, amikor egy Bachofen es egy Jakob
Burckhardt élt ebben a városban, amikor a székesegyház
m ögött még o tt állt a káptalan ódon épülete, es a régi Rajnahid felerészben még fából volt.
Anyámat súlyosan érintette, hogy elmegyek Baselból. De
tu dtam, hogy e tt ől a fájdalomtól nem kimélhetem meg, es ő
bátran elviselte. A hügommal élt együtt, aki kilenc évvel volt
fiatalabb nálam, törékeny, beteges alkat, es minden tekintetben
különbözö tt tőlem. Isten is mintha aggszűznek teremte tt e
volna, nem is ment soha férjhez. Ellenben figyelemre méltó
személyiséggé bontakozott ki, mindig csodáltam bels ő tartását.
Születe tt „lady" volt egészen halála pillanatáig. Egy veszélytelennek látszó műtétnek kelle tt alávetnie magát, de 6 nem élte
túl. Mélyen megrendültem, amikor tudomásomra juto tt , hogy
előzőleg már minden dolgát a legapróbb részletekig elrendezte.
Alapjában véve idegen volt nekem, de igen nagyon tiszteltem.
En sokkal indulatosabb természet voltam, 6 ellenben mindig
szenvtelen, habár alaptermészete sze rint roppant érzékeny. Jól
el tudtam volna képzelni egy alapítványi hölgyek számára
létesített intézetben, aminthogy Jung nagyapám sok évvel fiatalabb egyetlen húga is egy efféle intézetben élt. 9
9. Közvetlenül húga halála után Jung az alábbi sorokat írta: „Ge rtrud
húgom 1904-ig Baselban élt anyánkkal. Azután átköltöztek Zürichbe, i tt
elint,190-gZokbatólfvpedigésznahlá
Küsnachtban lako tt . Anyánk 1923-ban bekövetkeze tt halála után magára
maradt. Csendesen, visszavonultan élt, csak sz űk rokoni es baráti körrel
érintkezett. Csiszolt modorú, jólelk ű, szívélyes lány volt, de bels ő életét
elzárta környezetének kíváncsi tekintete el ő l. Így is halt meg, zokszó
nélkül, soha nem panaszkodva tulajdon sorsa miatt, tökéletes tartással.
Egy bels ő harmóniában leélt élett ő l ve tt búcsút, amelyt ő l minden
ítéletalkotás es megnyilatkozás idegen volt." (Aniela Jaffé jegyzete.)
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A Burghölzliben végzett munkával életemnek olyan szakasza kezd ődö tt meg, amelyben egységet alkotott szándék,
tudatosság, kötelesség es felelősségtudat. Belépést jelentett
ez a világi kolostorba, ahol alávetettem magam a fogadalomnak, amely szerint csak azt hiszem el, ami valószin ű,
átlagos, hétköznapi es ötlettelen, lemondok mindenr ől, ami
idegenszerű es jelentékeny, es megszokottá redukálok minden szokatlant. Csak felszínek ve tt ek körül, amelyek semmit
sem takartak, csak folytatás nélküli kezdetek, összefüggés
kontingenciák, egyre kisebb körökre összesz űkülőnélküi
felismerések, fogyatékosságok, amelyek a probléma szerepében kívántak tetszelegni, nyomorúságosan sz űkös horizontok es a rutin beláthatatlan sivársága. Egy fél évre
zárkóztam be a kolostorfalak közé, hogy hozzászoktassam
magam az elmegyógyintézet életéhez es szelleméhez, s
közben, az els ő példánytól kezdve átrágtam magam az
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie (általános Elmekórtani Közlemények) ötven kötetén, hogy megismerjem a
pszichiátriai gondolkodásmódot. Tudni aka rt am, miként
reagál az emberi elme, ha tulajdon szétesését látja; a
pszichiátria ugyanis az én szememben annak a biológiai
reakciónak a világosan tagolt kifejezése, amely az úgynevezett egészséges elmében az elmebaj lá tt án keletkezik.
Kollégáimat éppen olyan érdekesnek találtam, mint a betegeket. Ezért a következ ő néhány évben kidolgoztam egy
titkos, ám egyúttal ugyanannyira tanulságos statisztikát
svájci kollégáim hagyományos szemléletmódjáról, ami a
magam személyes épülésére, valamint a pszichiátriai reakció megértésére szolgált.
Talán említenem sem kell, hogy ez a koncentrált tevékenység, valamint az önként vállalt klauzúra meghökkentette kollégáimat. Természetesen nem tudha tt ák, mennyire
megdöbbente tt engem a pszichiátria, es mennyire létkérdés-
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éreztem, hogy megismerjem e választott szakág szelét , A terápia iránti erdeklodés akkor meg távol alit t ő lem,
le i a
,^ z ügynevezett normalitás kóros változatai hatalmas
a ,,vel vonzottak, mivel kivált ezek kínálták a psziché mé1l eebb
megismerésének
oly
g„
Yigen
g áhított lehet ő ségét.
g
`Y ilyen
elő
feltételekkel
indult
pszichiáteri
pályafutásom,
ál
p
pY
ily
vagy is szubjektív kísérletem, amely objektív életemet a
következ ő kben meghatározta.
Sem kedvem, sem képességem nincs hozzá, hogy magamból kilépve, tulajdon sorsomat valóban tárgyilagosan szemléljem. Abba az ismert önéletrajzírói hibába esnék, amely
vagy arról képzeleg, hogy mi hogyan lehetett volna, vagy
pedig apológiát zeng saját életér ő l. Végtére is az ember
olyan történés, amely nem magát ítéli meg, sokkal inkább
mások ítéletének van -- többé-kevésbé — alávetve.
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Eleinte nem me rt em kételkedni a diagnózisban. Fiatalnem bíztam magamban annyiember voltam még, kezd ő, es
ra, hogy másféle diagnózist állapítsak meg. De az eset mégis
különösnek látszott. Benyomásom szerint nem szkizofréniáról volt szó, hanem közönséges depresszióról, ezért
elhatároztam, hogy a beteget a magam egyéni módszere
szerint fogom megvizsgálni Akkoriban diagnosztikai asszoígy hát kipróbáltam
ciációs* tanulmányokkal foglalkoztam,
Ezenkívül
megbeszéltem
*
rajta az asszociációs kísérletet.
vele az álmait. Ily módon sikerült földerítenem a múltját, es

Pszichiátriai tevékenység
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A Burghölzliben, a Zürichi Egyetem Elmegyógyászati Klinikáján töltö tt évek voltak a tanulóéveim. Érdekl ődésem es
ő terében az az emészt ő kérdés állt: mi megy kutaásimel
végbe az elmebetegben? Akkoriban ezt még nem értettem,
es kollégáim közül sem akadt senki, akit ez a probléma izgatott volna. A pszichiátriaoktatás arra irányult, hogy úgyszólván elvonatkoztasson a beteg személyiségt ől es beérje diagnózisokkal, tünetleírásokkal es statisztikával. Az akkoriban
uralkodó úgynevezett klinikai szemlélet alapján az orvosnak
az elmebeteggel nem mint emberrel, mint egyéniséggel kellett foglalkoznia, hanem egy X. sorszámú pácienst kelle tt
es tünetek hosszú listája alapján. kezlniadgóso
„Beskatulyázták", rábélyegeztek egy diagnózist, ezzel az
ügy nagyrészt el is intéz ő dött. Az elmebeteg lélektana semminemű szerephez nem juto tt .
Ilyen helyzetben vált számomra roppant fontossá Freud,
mindenekel őtt a hisztéria es az álom lélektanával foglalkozó
alapvető vizsgálatai révén. Nézetei utat muta tt ak további
vizsgálódásaimhoz es az egyéni esetek megértéséhez. Freud
bevi tt e az elmegyógyászatba a pszichológiai szemléletet,
habár 6 maga nem pszichiáter volt, hanem neurológus.
Még ma is jól emlékszem egy esetre, amely annak idején
mély benyomást te tt rám. Egy fiatalasszonyt „melankólia"
címkével szállítottak be a klinikára, es az én osztályomra
került. A szokásos alapossággal végezték el a vizsgálatokat:
anamnézis, tesztek, szervi vizsgálatok stb. A diagnózis: szkizofrénia, vagy ahogyan akkoriban mondták: dementia praecox. Kórjóslat: rossz.
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olyanéegsdktuam,elyznamnézis nem tisztázott. Az információkat jóformán egyenesen
sötét, tragikus történet állt össze
a tudattalantól kaptam, es
belő lük.
férfit, egy
elő tt isme rt ez az asszony egy
nagyiparos fiát, akiért a környéken minden lány rajongott. O
lehetnagyon csinos volt; hát úgy vélte, tetszik a fiúnak es
nek némi esélyei. A fiú azonban látszólag nem érdekl ő dött
iránta, es mást vett feleségül.
egyrégi
g ismeOt évvel kés őbb meglátogatta az asszonyt
es ekkor egyszer csak
rő se. Régi emlékekr ő ls:beszélgettek,
„A
házassága,
asszonyom, sokkot
azt mondja az ismer ő
valakinek:
éspedig
X.
úrnak"
(a
nagyiparos fiának).
okozo tt
Ez volt az indíték! Ebben a pillanatban kezd ődött a depkatasztrófához vezete tt .
resszió, es alig néhány hét ala tt
Az asszony a gyerekeit fürdette, el őbb a négyéves kislányát, utána a kétéves kisfiát. Olyan vidéken élt, ahol a vízellátás higiéniai tekintetben nem volt kifogástalan; ivásra tiszta forrásvizet használtak, fürdéshez es mosáshoz pedig szenynyezett vizet a folyóból. Nos, amikor a kislány fürdött, az
a ugyan, hogy a gyerek szürcsöli a szivacsból a
asszony lá tt
vizet, de nem akadályozta meg benne. A kisfiúnak pedig mavizet. Ezt természetesen
ga ado tt inni egy pohár szennyeze tt

157

tudattalanul vagy csak félig tudatosan csinálta; me rt akkor
már a kezd ődő depresszió árnyékában élt.
Nem sokkal ezután, a lappangási id ő elteltével, a kislány
tífuszt kapo tt es meghalt. Ó volt a kedvence. A fiú nem kapta
meg a fert ő zést. Ekkor vált akuttá a depresszió, es került az
asszony az intézetbe.
Azt, hogy embe rt ölt, es titkának még sok más részletét is,
az asszociációs kísérletb ől tudtam meg, es világosan láttam,
hogy bő ségesen van oka a depresszióra. Mindenekel őtt pszichogén zavarról lehetett beszélni.
És mi volt a helyzet a terápiával? Addig csak narkotikumokat kapo tt álmatlanság ellen, es őrizték, me rt fennállt
az öngyilkosság veszélye. De különben semmit sem te tt ek
érte. Fiziológiai szempontból egészséges volt.
Nekem ekkor a következ ő problémával kelle tt szembenéznem: beszéljek vele nyíltan, vagy inkább ne? Vállalkozzam-e
a nagy m űtétre? Nekem ez súlyos lelkiismereti kérdést jelentett, példátlan összeütközést a kötelességtudattal. A konfliktust azonban egyedül kelle tt megoldanom, me rt ha kollégáimat kérdezem, ő k bizonyára azt válaszolják: az isten szerelmére, ne mondjon semmi ilyet annak a n ő nek, csak még
inkább megvadítja. — Az én véleményem sze ri nt azonban a
hatás lehete tt éppen fordított is. Egyértelm ű igazság úgyis
alig akad a pszichológiában. Meg lehet válaszolni egy kérdést
így is meg úgy is, as zerint hogy figyelembe vesszük-e a tudattalan tényez őket vagy sem. Természetesen tudtam azt is, mit
kockáztatok a magam szempontjából: ha a beteg állapota
rosszabbodik, akkor nekem is befellegze tt !
Mégis úgy döntö tt em, hogy megkockáztatok egy olyan
terápiát, amelynek kimenetele roppant bizonytalan. Elmondtam neki mindent, amit az asszociációs kísérlet során
fölfedeztem. Képzelheti, micsoda nehéz feladat volt ez.
Nem csekélység ráolvasni valakire az emberölést. És a
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elfogadni!Ahtásmézle,ogykthmúvai
lehete tt bocsátani, es soha többé nem került elmegyógyintézetbe.
Más okok is arra indítottak, hogy kollégáim el ő tt hallgassak: féltem, hogy vitatéma lesz az esetb ől, es feszegetni
kezdik a dolog büntet őjogi oldalát is. Nem lehete tt ugyan az
asszonyra semmit rábizonyítani, de egy ilyen vita mégis
katasztrofális következményekkel járhatott volna rá nézve.
Helyesebbnek láttam, hogy visszatérjen az életbe, es életében vezekeljen a b űnéért. A sors úgyis eléggé megbüntette.
Nehéz lelkiismereti terhet kelle tt magával vinnie, amikor
távozott. Bűnhő dése már a depresszióval es az intézeti bezártsággal megkezd ődö tt , ráadásul gyermekének elvesztése
is mélyen lesújto tt a.
Sok pszichiátriai esetben van a betegnek olyan története,
amelyr ől nem beszél, es amelyrő l rendszerint nem is tud
senki. Az én szememben az igazi terápia csak ennek a
személyes történetnek a kinyomozása után kezd ődik. A
páciens titka ez a történet, ez az, ami lelki egyensúlyának
felborulásához vezete tt . Ám egyúttal magában rejti , a
kezelés lehető ségének a nyitját is. Az o rv osnak csak tudnia
kell, hogyan szedje ki bel ő le. Olyan kérdéseket kell föltennie, amelyek az egész emberre vonatkoznak, nem csak
egy tünetre. Nem elég csak annyit kikérdezni, ami a páciensben tudatos. Bizonyos esetekben megnyithatja az utat az
asszociációs kísérlet, esetleg az álomfejtés is, vagy pedig a
hosszú, türelmes emberi kontaktus.
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betegnek milyen tragikus volt mindezt végighallgatni

1905-ben habilitáltam pszichiátriából, es még ugyanebben
az évben fő orvosi kinevezést kaptam a Zürichi Egyetem
Elmegyógyászati Klinikáján. Négy évig töltö ttem be ezt az
állást. Azután (1909) föl kelle tt adnom, me rt már szinte ful-
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dokoltam a munkában. Az évek során annyira felduzzadt a
magánpraxisom, hogy f ő orvosi kötelezettségeimnek már
nem tudtam eleget tenni. Az egyetemi magántanári tevékenységet azonban egészen 1913-ig nem adtam fel. El őadásokat tart o tt am a pszichopatológiáról es természetesen a
Freud-féle pszichoanalízis alapelveir ő l is, valamint a primitív népek pszichológiájáról. Ezek voltak a f ő tárgyak. Az
első szemeszter el ő adásain főként hipnózissal foglalkoztam,
továbbá Janet-val es Flourn oy-val.' Kés őbb a Freud-féle
pszichoanalízis került el őtérbe.
A hipnóziskurzusokon is tájékozódtam azoknak a betegeknek a személyes történetér ő l, akiket hallgatóimnak
bemutattam. Még ma is jól emlékszem egy esetre:
Megjelent egy ízben egy id ősebb nő , lehete tt úgy ötvennyolc éves, láthatóan vallásos beállítottságú. Mankóval járt,
szolgálója támogatta. Tizenhét esztendeje kínozta fájdalmas
bénulás a bal lábában. Leültettem egy kényelmes székbe es
ől érdeklő dtem. Mesélni kezde tt es panasz- azéletörn
kodni, kitálalta betegsége egész történetét, minden apró
körülménnyel együtt. Végül is a szavába vágtam, mondván:
„Nos, ennyi beszédre nincs id ő nk. Most hipnotizálnom kell,
asszonyom." Alighogy e szavakat kiejtettem, lehunyta a szemét es mély transzba ese tt — mindennemű hipnózis nélkül!
Csodálkoztam, de békén hagytam. Szünet nélkül beszélt es
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1. Paul Janet (1823-1899) — francia filozófiai író; Théodore Flou rnoy
(1854-1920) — svájci pszichológus, sokat foglalkozo tt a tudatalattival es
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különsámoróztbe,alykudneéggé mélyreható megélésér ő l tanúskodtak. Ám ezt csak jóval
később értettem meg. Annak idején úgy véltem, egyfajta
delírium lehet. A helyzet azonban mégiscsak kínos volt.
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Húsz hallgatóm ült o tt , én pedig egy hipnózist aka rt am
nekik bemutatni!
Jó félóra múlva, amikor a pácienst fel aka rt am ébreszteni,
nem sikerült. Kezdtem magam kényelmetlenül érezni, es
átfuorajmgndl:hátvémgeylapnó
pszichózishoz nyúltam hozzá. Jó tíz percbe telt, amíg végre
sikerült magához térítenem. És közben hallgatóim semmit
sem vehe tt ek észre aggályaimból. Amikor az asszony felébredt, szédült es zava rt volt. Próbáltam nyugtatgatni: „Az
o rv osa vagyok, minden rendben van." Mire 6 felkiáltott:
„De hiszen én meggyógyultam!" Azzal eldobta a mankóit es
es diákjaimnak csakegyszrtudojáni.Blevösm,
ennyit mondtam: „Most hát láthatják, mit lehet elérni hipnózissal." Közben pedig a leghalványabb sejtelmem sem
volt róla, hogy tulajdonképpen mi történt.
Ez is egy olyan tapasztalat volt, amely a hipnózissal való
szakításra késztetett. Nem értettem, tulajdonképpen mi ment
itt végbe, hiszen a n ő csakugyan meggyógyult, es boldogságtól ragyogva távozott. Kértem, adjon hírt magáról, me rt
őbb huszonnégy órán belül. viszaeérámíto,lgks
De a fájdalmak nem jelentkeztek többé, es kételyeim ellenére
tudomásul kelle tt vennem a tényt, hogy meggyógyult.
A következő tanév nyári szemeszterének els ő előadásán
újra megjelent. Ezúttal heves hátfájásokról panaszkodo tt ,
amelyek csak újabban jelentkeztek. Nem ta rt ottam kizártnak, hogy összefüggésben állnak el ő adásaim újrakezdésével. Talán az újságban olvasta az értesítést el ő adásaimról.
Megkérdeztem, mikor kezd ődö tt a fájdalom es mi váltotta
ki. De sem id őpontra, sem eseményre nem emlékezett,
egyszerű en nem tudo tt rá magyarázatot adni. Végül kiszedtem bel ő le, hogy fájdalmai csakugyan azon a napon es
abnzóráltke,amiozújságbnlta
elő adásaimról szóló hirdetményt. Ez ugyan meger ősítette
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föltevésemet, es akkor sem fogtam fel, mi idézhette el ő csodával határos gyógyulását. Megint hipnotizáltam, jobban
mondva: most is, mint akkor, spontán transzba ese tt , utána
pedig megszűntek a fájdalmai.
Az elő adás után bent ta rt ott am az egyetemen, hogy egyetmást megtudjak az életér ő l. Ekkor derült ki, hogy van egy
gyengeelméj ű fia, aki a klinikán fekszik, az én osztályomon.
Erről mit sem tudtam, mivel ő a második férje nevét viselte,
a fia pedig az els ő házasságából született. Egyetlen gyermeke volt. Természetesen jó képesség ű, egykor majd sikeres
pályát befutó fiút remélt, es lelke mélyéig csalódott, amikor
a gyereken már kiskorában pszichikus betegséget észleltek.
Akkoriban én még fiatal orvos voltam, es 6 bennem látta
annak megvalósulását, amit a fiának kívánt. Következésképpen nagyravágyó reménységeit, anyai ambícióit mind
átruházta rám. Úgyszólván fiának adoptált, es csodálatos
gyógyulását széltében-hosszában elhíresztelte.
Valóban neki köszönhettem, hogy amolyan helybéli
varázsló hírébe kerültem, es — mivel a történet hamarosan a
szélrózsa minden irányában elterjedt — az els ő magánbetegeimet is. Pszichoterapeuta praxisom ügy kezd ődö tt , hogy
egy anya engem helyettesített be elmebeteg fia helyére!
Természetesen feltártam el ő tt e az összefüggéseket, es mindent nagy megértéssel fogado tt . Többé soha nem következett be visszaesés.
Ez le tt az első igazi terápiás tapasztalatom, ügy is mondhatnám: az els ő analízisem. Tisztán emlékezem társalgásomra az idő s hölggyel. Intelligens volt es rendkívül hálás,
amiért komolyan ve tt em őt es együtt éreztem sorsával es a
fiáéval. Ez segített rajta.
Eleinte a magánpraxisomban is éltem a hipnózissal, de nagyon hamar abbahagytam, me rt az ilyesmivel az ember a
sötétben tapogatózik. Soha nem lehet tudni, hogy tartós-e a

beteg állapotában bekövetkeze tt javulás vagy a gyógyulás,
én pedig mindig is idegenkedtem a bizonytalan kimenetel ű
gyógymódoktól. Azt sem szere tt em, hogy magamból kiindulva kell eldöntenem, mit is írjak el ő a betegnek. Inkább az
volt kedvemre való, ha magától a pácienst ől tudom meg,
milyen irányban ta rt a saját természetes fejl ődése. Ehhez
pedig az álmoknak es a tudatt alan más megnyilvánulásainak
gondos analízisére volt szükség.
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Az 1904-1905-ös években berendeztem magamnak az Elmegyógyászati Klinikán egy laboratóriumot pszichopatológiai kísérletek céljára. I tt sok diákom akadt, akikkel együtt
vizsgáltam a pszichés reakciókat (vagyis asszociációkat).
Munkatársam volt id. Franz Riklin. Ludwig Binswanger
akkoriban írta doktori disszertációját a pszichogalvanikus
hatással kapcsolt asszociációs kísérletekr ő l, én pedig akkor
dolgoztam a Zur psychologischen Tat bestanddiagnostik
(Néhány szó a pszichológiai ténymegállapító diagnosztikáról) című munkámon. Volt o tt néhány amerikai is, közöttük például Carl Peterson es Charles Ricksher. Az 6 dolgozataik amerikai szaklapokban jelentek meg. Az asszociációs
tanulmányoknak köszönhettem, hogy kés őbb, 1909-ben
meghívtak a Clark Universityre, ahol el őadás formájában
számoltam be addigi tevékenységemr ől. Egy időben, de
tő lem teljesen függetlenül meghívták Freudot is. Mindke tt en
megkaptuk a Doctor of Laws honoris causa címet.
Ugyancsak az asszociációs es pszichogalvanikus kísérleteknek köszönhető , hogy nevem ismertté le tt Amerikában;
csakhamar számos páciensem érkezett odaátról. Még jól
emlékszem az els ő esetek egyikére:
Egy amerikai kolléga küldte hozzám a beteget. A diagnózis így szólt: „alkoholneuraszténia". A prognózis pedig
:,,gyógyíthatatlan"-nak min ősítette. Kollégám ennek megfe-
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lelően roppant el ő relátóan még azt a tanácsot is adta betegének, hogy keressen föl Berlinben egy bizonyos neurológiai szaktekintélyt, amennyiben terápiás kezelésem nem
vezetne semmilyen eredményre. A beteg eljö tt a rendelésre,
es rövid beszélgetésünk után úgy láttam, közönséges
neurózisban szenved, amelynek lelki eredetér ől halvány
sejtelme sincs. Asszociációs kísérletet végeztem vele, es
enksoráflimt,hgynaokú mplexus
következményeit sínyli. Gazdag, tekintélyes családból származott, rokonszenves n őt ve tt feleségül, úgyszólván gondtalanul élt — kívülr ől nézve. Csakhogy sokat ivo tt , ami nem
más, mint kétségbeesett kísérlet a narkózisra es nyomasztó
helyzetének feledtetésére. Magától értet ődik, hogy ez a
módszer nem szabadította meg nehézségeit ől.
Anyja egy nagyvállalat tulajdonosa volt, rendkívül tehetséges fia pedig ugyani tt vezető állást töltö tt be. Tulaj donképpen réges-rég föl kelle tt volna számolnia nyomasztóan
alárendelt helyzetét anyja melle tt , de sehogy sem tudta
magát rászánni, hogy feláldozza ragyogó pozícióját. Így hát
maradt anyjához láncolva, akinek ezt a beosztást köszönhette. Valahányszor együtt voltak, vagy el kelle tt viselnie,
hogy anyja, szokás szerint, beavatkozzék a dolgaiba, az italhoz folyamodo tt , hogy indulatait elkábítsa, illetve megszabaduljon tő lük. Alapjában véve azonban egyáltalán nem
kívánta elhagyni a meleg fészket, inkább átengedte magát —
tulajdon ösztöneit legy űrve — a jólét es a kényelmes élet
csábításainak.
Néhány kezelés után abbahagyta az ivást, es ügy érezte,
meggyógyult. Én azonban figyelmezte tt em: „Nem garantálom a tartós gyógyulást, ha a megszoko tt körülmények
közé tér vissza." 0 azonban nem hi tt nekem, es teljes bizakodással utazo tt vissza Amerikába.
És alighogy újra anyja hatása alá került, elölr ől kezdődö tt
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az ivás. Ekkor az anya, Svájcban jártában, konzultálni kívánt velem. Okos asszony volt, ámde ördögien hatalomvágyó zsarnok. Most láttam csak, mivel kell a fiának megbirkóznia, es tudtam: nem lesz ereje az ellenálláshoz. Testi
felépítését illet ő en is gyöngének látszott, egyszer űen semmiféleképp sem volt méltó ellenfele az anyjának. Ezért tehát
hadicselhez folyamodtam. A fiú háta mögö tt bizonyítványt
állítottam ki az anyának arról, hogy a gyermeke az alkoholizmusa mia tt semmiképp nem láthatja el tovább teend őit
a vállalatnál. El kell ő t bocsátani. Tanácsomat meg is fogadták, es a fiú természetesen nagyon megharagudott rám.
Olyasmire vállalkoztam ezzel, ami normális körülmények
között összeegyeztethetetlen az o rv osi lelkiismere tt el. De
tudtam, hogy a páciens érdekében magamra kell vállalnom
ezt a vétket.
Hogy miként alakult a továbbiakban a fiú sorsa? Ett ől
fogva el volt választva az anyjától es kibontakoztathatta tulajdon személyiségét: ragyogó karrie rt futo tt be — a du rv a
terápia ellenére vagy talán éppen annak eredményeként. A
felesége hálás volt, me rt férje nemcsak az alkoholizmusát
küzdö tt e le, hanem végre a maga útját járta, méghozzá nagyon sikeresen.
Éveken át furdalt a lelkiismeret páciensem mia tt , amiért a
háta mögö tt állítottam ki róla a bizonyítványt. De nagyon is
jól tudtam, hogy ez volt az egyetlen lehetséges megoldás.
Beavatkozásom a neurózist is megszünte tt e.
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Ugyanígy felejthetetlen maradt egy másik esetem is. Megjelent a rendelésemen egy hölgy. A nevét nem kívánta közölni; úgyse számít, mondta, hiszen csak konzultálni óhajt
velem, egyetlen alkalommal. Nyilvánvalóan a fels őbb
körökhöz ta rt ozo tt . Azt állította, hogy eredeti foglalkozása
szerint o rv os. Közölnivalója pedig egy gyónás: húsz évvel
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azelő tt gyilkosságot követe tt el. Megmérgezte a legjobb barátnőjét, me rt hozzá aka rt menni a férjéhez. Úgy vélte, a
lelkiismerete kibírja a gyilkosságot, ha nem fedezik föl.
Miért ne tehetné el láb alól a barátn őjét, ha hozzá akar menni
a férjéhez? Nagyjából ez volt az álláspontja. Erkölcsi meggondolásokra nem sokat ado tt .
Es mi történt a továbbiakban? A férfi elve tt e ugyan, de
nagyon hamar, viszonylag fiatalon meghalt. Az ezt követ ő
években különös dolgok történtek: az asszony lánya, aki
ebbő l a házasságból született, amint csak tehe tt e, igyekeze tt
es minéltávoabkerüzyjtól.Fiaonmeférhz,
űnt anyja látó- egyrviszahúódblt.Végüejsn
körébő l, úgyhogy mindennem ű kapcsolatuk megsz űnt.
A nő szenvedélyesen szerete tt lovagolni, volt is több lova,
ezek lekötötték az érdekl ő dését. Egy napon fölfedezte, hogy
a lovak idegesek lesznek, amint felül rájuk. Még a kedvenc
paripája is megbokrosodott es ledobta a hátáról. Végül abba
kellett hagynia a lovaglást. E tt ő l fogva a kutyáival foglalkozott. Volt egy különösen szép farkaskutyája, amelyikhez nagyon ragaszkodott. A „véletlen" úgy hozta, hogy éppen ez a
kutyája megbénult. Ezzel betelt a pohár, úgy érezte, „erkölcsileg meg van bélyegezve". Gyónnia kell, es evégett jö tt el
hozzám. Gyilkolt, es a végén önmagát is meggyilkolta. Me rt
akilyengzsáotöv,auljdnekétpszív.
Aki gyilkol, már el is ítéltetett. Ha az igazságszolgáltatás
kezére jut az, aki b űntettet követ el, akkor a bírói ítélet éri
utol. Ha titokban te tt e, morális tudat híján, es nem fedezik
föl, a büntetés akkor is utolérheti, amint esetünk tanúsítja.
Mindenképpen fény derül rá. Olykor mintha az állatok es a
növények is „tudnának róla".
A gyilkosság révén ez az asszony még az állatoknak is idegen lett, es elviselhetetlen magányra ítéltetett. Hogy magányosságától szabaduljon, engem avato tt be a titkába. Olyas-
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valakivel kelle tt ezt a titkot megosztania, aki maga nem
gyilkos. Kerese tt hát egy embe rt , aki feltétel nélkül elfogadhatja gyónását; azt remélte ugyanis, hogy ezáltal bizonyos
értelemben visszaszerezheti kapcsolatát az emberiséggel. Az
illető azonban ne legyen hivatásos gyóntatóatya, hanem
csakis o rv os. A gyóntatóatyáról feltételezte volna, hogy hivatalból hallgatja végig; hogy a tényeket nem mint olyanokat fogja fel, hanem csakis morális megítélés céljából. Ez az
asszony átélte, hogy emberek es állatok egyaránt elhagyták,
es ez a hallgatólagos ítélet annyira lesújtotta, hogy további
kárhoztatást nem bírt volna elviselni.
Sohasem tudtam meg, ki volt tulajdonképpen; arról sincs
bizonyítékom, hogy története megfelelt-e az igazságnak. Később eltűnő dtem néha, vajon miként folyhato tt tovább az
élete. Me rt hiszen akkoriban még korántsem ért véget a
történet. Talán öngyilkossággal végz ő dött. El sem tudom képzelni, hogyan élhetett tovább ilyen nagy magányosságban.
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A klinikai diagnózisok lényegesek, me rt egy bizonyos tájékoztatással szolgálnak; a betegen azonban nem segítenek. A
döntő pont a páciens „történeté"-nek kérdése; me rt ez fedi
fel az emberi hátteret es az emberi szenvedést, es csakis i tt
rv osi terápia. Nagyon világosan rámutatott léphetbazo
erre egy másik esetem is.
Az illető páciens idős nőbeteg volt, hetvenöt éves asszony,
már negyven éve fekv őbeteg. Majdnem ötven éve, hogy az
intézetbe került, de már senki sem emlékezett beszállításának körülményeire; azóta mindenki meghalt. Csak az egyik
főnő vér, aki már harmincöt éve dolgozo tt az intézetben,
emlékezett történetének egyes részeire. Az öregasszony már
beszélni sem tudo tt , es csak folyékony vagy pépes ételeket
fogyaszthatott. Az ujjaival eve tt es az ételt sajátos módon
lapátolta be a szájába. Néha majdnem két órába telt, amíg
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egy csésze tej lement a torkán. Ha éppen nem eve tt , a kezével es a karjával furcsa ritmikus mozdulatokat végzett, amelyeknek mibenlétét nem értettem. Mélyen megrendített,
hogy milyen mérv ű rombolást képes el őidézni az elmebaj,
de erre nem tudtam magyarázatot találni. A klinikai el őadásokon mint a dementia praecox katatonikus formáját mutattuk be, de ez a besorolás nem mondo tt nekem semmit, me rt
tt magyarázatot a különös mozdulatok jelentésére es nemado
keltzésr.
A benyomás, amelyet ez az eset te tt rám, jellemz ő arra,
hogy milyen reakciót váltott ki bel ő lem az akkori pszichiátria. Amikor segédorvos le tt em, olyan érzés töltö tt el, hogy
semmit, de semmit a világon nem értek abból, amit pszichiátriának neveznek. Roppant kényelmetlenül éreztem magam
főnököm es kollégáim melle tt , akik olyan biztonsággal
mozogtak, míg én tanácstalanul tapogatóztam a sötétben. A
pszichiátria fő feladatának azon dolgok megismerését tartottam, amelyek a beteg elmén belül mennek végbe, err ől pedig
még mit sem tudtam. Olyan szakterületet választottam tehát,
amelyben egyáltalán nem tudtam eligazodni!
Egy alkalommal, amikor a kés ő esti órában végigmentem
az osztályon, látva az öregasszonyt a maga rejtélyes mozdulataival, megint elt űnő dtem: miért kell ilyesminek
előfordulnia? Ekkor fölkerestem azt a bizonyos f őnővért, es megtudakoltam, vajon a beteg mindig így viselkede tt -e. „Igen —
válaszolta —, de az el ődömtő l tudom, hogy azel ő tt cipőkészítő volt." Erre ismételten átnéztem a kórtörténetét, abban
pedig azt olvastam, hogy a cip őkészítésnél szokásos mozdulatokat tesz. Régebben a suszter a két térde közé szorította a
cipőt es a szálat ilyenféle mozdulatokkal húzta át a b őrön.
(Falusi vargáknál ezt ma is láthatjuk még.) A beteg ezt követő en hamarosan meghalt, es a bátyja eljö tt a temetésére.
„Mi lehete tt a betegség oka?" — kérdeztem t őle. Ekkor el-
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mondta, hogy a húga beleszerete tt egy vargába, de az valamilyen oknál fogva nem aka rt a elvenni, es akkor „hibbant
meg". A cip őkészítő -mozdulatok a szerelmesével való azonosulásra vallo tt ak, amely élete végéig ta rt ott .
Akkor sejte tt em meg elő ször valamit az úgynevezett dementia praecox pszichés eredetér ől. A tt ól fogva minden
figyelmemet a pszichózis érzelmi összefüggéseinek szenteltem.
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Jól emlékszem még arra a n őbetegemre, akinek a története
megvilágította el ő tt em a pszichózis es mindenekelő tt az „értelmetlen téveseszmék" pszichológiai hátterét. Az 6 esetében értettem meg el ő ször a szkizofrén betegek mind az ideig
zagyvaságnak min ő sített beszédét. Babe tt e S.-rő l van szó,
akinek a történetét publikáltam is. 1908-ban el ő adást tartottam róla a zürichi városházán.
A beteg a szűk es mocskos utcáiról hírhedt zü ri chi óvárosból származott, i tt jö tt a világra es nevelkede tt föl, nyomorúságos körülmények közö tt . Nővére prostituált volt,
apja alkoholista. Rajta harminckilenc éves korában tö rt ki a
dementia praecox paranoid formája, jellegzetes nagyzási
téveseszmével Amikor én megismertem, már húsz éve volt
az intézet lakója. Orvostanhallgatók százaira tett megrendít ő
hatást a pszichés összeomlásnak ez a félelmetes folyamata.
A klinika egyik klasszikus demonstrációs alanya le tt .
Babe tt e egészen bolond volt es teljesen érthetetlen dolgokat
mondott . Vesző dséges munka árán megpróbáltam kibogozni
kusza közléseinek tartalmát. Így például' azt mondta: „én
vagyok a Loreley", éspedig azért, me rt o rvosa folyton Heine
ismert versének els ő sorát idézgette. Vagy ilyenformán
panaszkodo tt : „Én a Szókratész-képviselet vagyok" — aminek jelentését úgy bogoztam ki, hogy: „Engem is ugyanolyan ártatlanul vádolnak, mint Szókratészt." Az olyan
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zagyva nyilatkozatok, mint: „Ke tt ő s politechnikum vagyok
pótolhatatlanul", vagy: „Szilvás lepény vagyok kukoricadara-alappal", vagy: „Germánia vagyok es Helvetia, kizárólag édes vajból", vagy: „Nápollyal együtt nekem kell a
világot nudlival ellátnom", értékemelést jelentettek, vagyis
a kisebbrendű ségi érzés kompenzálását.
A Babette-tel es más hasonló esetekkel való foglalkozás
meggyő zö tt arról, hogy sok minden, amit addig értelmetlenségként értékeltünk az elmebetegeknél, egyáltalán nem is
olyan „bolondság", mint amilyennek látszik. Többször is
tapasztaltam, hogy az efféle pácienseknél o tt rejlik a háttérben egy „személy", akit normálisnak kell neveznünk, es aki
egy bizonyos mértékig figyeli az eseményeket. Alkalmilag
egészen értelmes megjegyzéseik vagy kifogásaik is lehetnek, amelyek többnyire bels ő hangok vagy álmok útján
jelentkeznek, es még az is elő fordulhat, hogy — például testi
megbetegedésnél — ez a „személy" újra el őtérbe kerül, es a
pácienst majdnem normális színezetben tünteti fel.
Egyszer egy id ő s szkizofrén asszonyt kelle tt kezelnem, es
őző „nor- nálagyoisv thamáérbenj
mális" személyt. Olyan eset volt, amelyet nem gyógyítani,
csak gondozni kelle tt . Mint minden o rv osnak, nekem is
voltak pácienseim, akiket a gyógyulás minden reménye
nélkül kelle tt a halál felé kísérnem. Ez az asszony teste minden részén hangokat hallo tt , es az egyik hang a mellkas
közepén „Isten hangja" volt. „Erre kell hagyatkoznunk" —
mondtam neki, magam is csodálkozva tulajdon bátorságomon. Ez a hang rendszerint igen értelmes megjegyzéseket
te tt , az 6 segítsége révén jól elboldogultam a beteggel.
Egyszer így szólt a hang: „Az o rv os kérdezzen ki téged a
Bibliából!" Ekkor az asszony el őszede tt egy agyonolvasott
régi Bibliát, es minden alkalommal meg kellett jelölnöm egy
fejezetet, amelyet aztán ő elolvaso tt , a legközelebbi alka-
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lommal pedig ki kelle tt őt ebbő l kérdeznem. Ez így ment
talán hét évig, kéthetenként egyszer. Eleinte mindenesetre
kissé furán éreztem magam a szerepemben, egy id ő múltán
azonban világossá vált el ő tt em, mi ezeknek a gyakorlatoknak a jelent ő sége: a beteg figyelme ily módon éber maradt,
es nem zuhant még mélyebbre a tuda ttalan pusztító álmába.
Az eredmény: mintegy hat év múlva az azel őtt mindenfelé
szétoszló hangok kizárólag es éppen a test bal oldalára
húzódtak vissza, a jobb oldal pedig teljesen felszabadult. A
jelenség a bal oldalon sem kett őző dött meg, hanem csak
olyan erő vel jelentkezett, mint régebben. Úgy is mondhatnánk: a beteg legalább „féloldalasan meggyógyult". Ez
váratlan siker volt, me rt igazán nem reméltem, hogy bibliaolvasásunk terapeutikus hatású lehet.
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Foglalkozásom a betegeimmel világossá te tt e előtt em, hogy
az üldözéses téveseszmék es a hallucinációk mind tartalmaznak valamilyen értelmes lényeget. Áll mögöttük egy
személyiség, egy élettörténet, egy reménykedés es egy kívánság. Csak magunkat okolhatjuk, ha nem értjük a gondolati lényegét. Most isme rt em csak fel, hogy a pszichózisban
o tt rejtő zik egy általános személyiségpszichológia, hogy i tt
ri konfliktusok. Még az ismegtalájkyréiemb
apatikusnak
vagy
elhülyültnek
ható betees
eltompultnak
gekben is több es értelmesebb folyamat megy végbe, mint
ahogyan látszik. Alapjában véve semmi újat es ismeretlent
nem fedezünk föl az elmebetegben, inkább a magunk tulajdon lényének rejte tt altalaját. Akkoriban ez a felismerés
nekem óriási érzelmi élményt jelentett.
Mindig elámulok azon, hogy mennyi id őbe is telt, míg a
pszichiátria végre a pszichózis tartalmaira fordította figyelmét. Senki sem tö rt e a fejét azon, vajon mit jelentenek a
páciensek képzelgései, es miért merőben más az egyik beteg
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fantáziavilága, mint a másiké, miért képzeli például az
egyik, hogy a jezsuiták üldözik, a másik, hogy a zsidók meg
akarják mérgezni, vagy egy harmadik, hogy nyomában van
a rendő rség. Senki nem ve tt e komolyan a fantáziák tartalmát, hanem egészen általánosan például: „üldözéses
téveseszmék"-r ő l beszéltek. Különösnek találom azt is,
hogy akkori vizsgálataim ma már szinte feledésbe merültek.
Én már a század elején pszichoterápiásan kezeltem a szkizofréniát. Ezt a módszert nemcsak most fedezték föl. De
még igen sok id ő be telt, míg alkalmazni kezdték a pszichoterápiában a pszichológiát.
Amikor még a klinikán dolgoztam, roppant diszkréten kellett kezelnem szkizofrén betegeimet. Rendkívüli óvatosságra
kényszerültem, ha el aka rt am kerülni azt a vádat, hogy fantaszta vagyok. A szkizofréniát, vagy ahogy akkor nevezték,
dementia praecox ot gyógyíthatatlannak min ősítették. Ha
egy szkizofrénia kezelésénél eredmény mutatkozo tt , akkor
egyszerű en kijelentették: nem is volt szkizofrénia.
1908-ban, amikor Freud meglátogatott Zürichben, bemutattam neki a Babe tt e-esetet. Utána így szólt hozzám: „Tudja, Jung, bizonyára hallatlanul érdekes, amit ennél a betegénél földerített. Hanem hogy volt képes ezzel az elképesztő en ronda nő személlyel órákat es napokat eltölteni?"
Dermedten bámulhattam rá, me rt ilyen gondolat egyáltalán
föl sem vető dött bennem. Az én szememben 6 egy bizonyos
értelemben meghi tt öreg jószág volt, hisz olyan szép r4eszméi voltak, es olyan érdekes dolgokat mondo tt . Es
végeredményben a groteszk zagyvalékok ködgomolya
mögö tt nála is kirajzolódott az emberi arc. Terápiásan
Babette-tel semmi sem történt, ahhoz túlságosan is régóta
volt beteg. Láttam azonban más eseteket, amelyeknél ilyen
természetű gondos beavatkozás tartós gyógyászati hatással
járt.
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Kívülrő l nézve, az elmebetegeken csak a tragikus szétesés
mutatkozik meg, es csak ritkán a lélek nem felénk es ő
oldalának az élete. A küls ő látszat gyakran csal, amint nagy
csodálkozásomra egy fiatal kataton n ő beteg esetében
tapasztaltam. Tizennyolc éves volt es értelmiségi családból
származott. Tizenöt éves korában áldozatul ese tt a bátyja es
ő szakoskodásának. Tizenhatodik évét őlmásikolatre
kezdve egyre inkább elmagányosodott. Elbújt az emberek
elő l, érzelmi kapcsolat végül már csak a szomszédék vad
ház őrző kutyájához fű zte, amelynek megszelídítésével
próbálkozott. Egyre furcsábban viselkede tt , es tizenhét
évesen bekerült az elmegyógyintézetbe, ahol másfél évet
töltö tt . Hangokat hallo tt , visszautasította az élelmet es teljes
mutacizmusba süllyedt (vagyis nem beszélt többé). Amikor
elő ször láttam, tipikusan katatóniás állapotban volt.
Hetek munkájával sikerült ő t lassacskán szóra bírnom.
Gátlásait leküzdve közölte velem, hogy a holdon élt. Emberlakta a hold, de 6 eleinte csak férfiakat látott. Ezek
nyomban magukkal vitték őt es egy „hold alatt i" szálláson
helyezték el, o tt tart ózkodtak asszonyaik es gyermekeik is.
A magas holdhegyeken ugyanis egy vámpír tanyázott,
elrabolta es megölte a nőket es a gyerekeket, úgyhogy a
holdlakókat a kipusztulás veszélye fenyege tt e. Ez indokolta
a lakosság n ő i részének „hold ala tt i" életét.
Betegem ekkor elhatározta, hogy tesz valamit a holdnép
érdekében, es úgy döntö tt , végez a vámpírral. Hosszú el őkészületek után lesben állt egy külön erre a célra épített
torony erkélyén. Több éjszaka telt el, míg végre meglátta a
távolból, amint nagy fekete madárhoz hasonlóan lebegve
közelede tt felé. Elő húzta hosszú áldozati kését, elrejte tt e a
szoknyájában, es várta a vámpír érkezését. Egyszer csak o tt
őtt e. Több pár szárnya volt. Úgy eltakarták egész álte
alakját, hogy a lány a tollakon kívül semmit sem látott.
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Annyira csodálkozott, hogy elfogta a kíváncsi vágy: meglátni, milyen is lehet. Közelebb lépett hozzá, kezében a késsel.
Ekkor váratlanul szétnyíltak a szárnyak, es egy földöntúlian
szép férfi állt el ő tte. Vasmarokkal szorította ő t a szárnykarjába, úgyhogy a kést nem is használhatta. Különben is
annyira megigézte a vámpír tekintete, hogy egyáltalán nem
is lett volna képes leszúrni. A vámpír magához emelte es
elrpütv.
Ezt a revelációt követ ő en a lány megint gátlás nélkül
tudo tt beszélni, még szemrehányást is te tt nekem, amiért elzártam el őtt e a visszautat a holdra, es most már nem szabadulhat többé a földt ő l. Ez a világ nem szép, csak a hold a
szép, es csak ott értelmes az élet. Valamivel kés ő bb visszaesett katatóniás állapotába. Egy ideig dühöng ő is volt.
Amikor két hónappal kés ő bb elbocsátották, megint lehetett vele beszélni, es lassacskán belátta, hogy elkerülhetetlenül a földön kell élnie. Mégis kétségbeesetten kapálózott
ez ellen az elkerülhetetlenség es a következményei ellen,
majd megint csak intézeti kezelésre szorult. Egyszer meglátogattam a cellájában, es azt mondtam neki: „Mindezzel
nem segít magán, a holdra semmiképp nem térhet vissza!"
Ezt szó nélkül es teljesen érzéketlenül fogadta. Most már
rövidebb id ő után lehete tt kiengedni, es csüggedten
beletörő dö tt a sorsába.
Ápolónő i állást vállalt egy szanatóriumban. Volt o tt egy
segédorvos, aki egy kissé rámen ő sen próbált hozzá közeledni, amit ő egy pisztolylövéssel viszonzott. Szerencsére csak
kisebb sérülést okozo tt . Tehát revolvert szerze tt magának!
Már azelőtt is hordo tt magánál töltö tt pisztolyt. Az utolsó
alkalommal, a kezelés befejezésekor elhozta nekem.
Csodálkozó kérdésemre így válaszolt: „Ezzel l őtt em volna
le magát, ha kudarcot vall velem!"
Amint a lövés okozta izgalom elcsitult, visszatért

átélt két
szülő városába. Férjhez ment, több gyereket szült es
vissza
betegségébe.
háborút Keleten, többé nem ese tt
Milyen magyarázatot f űzhetünk a fantáziáihoz? A vérferel, a
tő zés révén, amelyet egészen fiatal korában szenvede tt
világ szemében megalázottnak érezte magát, a képzelet birodalmában azonban magasra emelkedett: úgyszólván
mitikus birodalomba került, me rt hiszen az incestus a hagyományok szerint királyok es istenek kiváltsága. Csakhogy
ezáltal bekövetkeze tt a világtól való teljes elidegenedés, a
pszichózis állapota. Úgyszólván extramundan, e világon
kívüli lett es elveszítette kapcsolatát az emberekkel. Kozmikus távolságba került, a világ űrbe, ott találkozott a
szárnyas démonnal. Ennek alakját szabályszer ű en átvitte
rám. Igy engem automatikusan halálveszély fenyegete tt ,
mint bárki mást is, aki rábírta volna a normális emberi életre. Ám elbeszélése folytán bizonyos mértékig kiszolgáltattaelárulta nekem a démont, es ezáltal földi emberhez kötö tt e
magát. Ezért tudo tt visszatérni az életbe es még családot is
vállalni.
Jómagam e tt ő l fogva más szemmel néztem az elmebetegek szenvedéseit, me rt most már tudtam valamit bens ő
átéléseik jelent ő s eseményeir ől is.
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Gyakran kérdeznek pszichoterápiás vagy analitikus módszereim felő l. Egyértelm ű választ azonban nem adhatok.
Minden esetben más es más a gyógymód. Ha egy o rv os azt
mondja nekem, hogy ő szigorúan ilyen vagy olyan „módszert követ", máris kétlem a terápia eredményességét. Az
irodalomban olyan sok szó esik a páciens ellenállásáról,
hogy majdnem úgy látszik, mintha rá aka rn ának kényszeríteni valamit, holott a gyógyító elemnek természetes
módon, belő le magából kellene kibomlania. A pszichoterápia es az analízisek éppoly különfélék, mint az emberi
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individuumok. Én minden páciensemet a lehet ő legindividuálisabb módon kezelem, mivel a probléma megoldása is
mindig egyéni. Általános érvény ű szabályok csakis nagyon
óvatosan állíthatók fel, valamely pszichológiai igazság
csakis akkor érvényes, ha a visszájára is fordítható. Olyan
megoldás, amelyik nálam számításba sem jöhet, másvalakinek éppen a legmegfelel őbb lehet.
Az orv osnak természetesen ismernie kell az úgynevezett
„módszereket". De óvakodnia kell attól, hogy megállapodjék egy bizonyos rutinszer ű eljárásnál. Teoretikus feltételezéseket csak nagyon óvatosan szabad alkalmazni. Ma talán
ezek érvényesek, holnap talán mások. Az én analíziseimben
soha nem szerepelnek. Nagyon is szándékosan vagyok nemszisztematikus. Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven
kell beszélni minden egyes pácienssel. Ezért aztán lehet,
hogy az egyik analízis során adleri, a másik során pedig
freudi módon beszélek.
A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel
szemben. Az analízis párbeszéd, amihez két pa rtner szükségeltetik. Az analitikus es a páciens egymással szemközt ül
— szemtő l szembe. Van mondanivalója az o rvosnak, de a
páciensnek is.
Minthogy a pszichoterápiában nem az a lényeg, hogy
valamilyen „módszert alkalmazzunk", nem elegend ő hozzá
csak pszichiátriát tanulni. Jómagamnak hosszú ideig kelle tt
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choterápiához. Már 1909-ben felismertem, hogy nem tudok
lappangó pszichózisokat kezelni, ha nem értem a jelképrendszerüket. Akkor kezdtem a mitológiát tanulmányozni.
Művelt es intelligens páciensekhez nem elég a pszichiáter
puszta szakmai tudása. Meg kell értenie, mindennem ű teoretikus feltevést ő l menten, hogy valójában mi mozgatja a
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betegét, különben fölösleges ellenállásra ingerli. Hiszen
nem az a feladat, hogy egy teóriát igazoljunk, hanem hogy a
páciens önmagát individuálisan megértse. Ez persze csak
akkor lehetséges, ha mód nyílik egybevetésre kollektív
nézetekkel, amelyeket az o rvosnak ismernie kellene. Ehhez
pedig nem elegend ő magában az o rvosi képzettség, me rt az
emberi lélek horizontja sokkalta többet fog át, mint az
orvosi rendelő látókörét.
A lélek jóval bonyolultabb es hozzáférhetetlenebb a testnél. Úgyszólván egyik fele a világnak, amely csak annyiban
létezik, amennyiben tudatosodik az emberben. Ezért a lélek
nem egyszerűen személyes, hanem világprobléma is, a
pszichiáter pedig egy egész világgal foglalkozik.
Soha annyira nem láthattuk, mint napjainkban, hogy a veszély
bennünket nem a természet fel ől fenyeget, hanem az ember
felől, az egyed es a sokaság lelke fel ől. Az ember pszichikus
indulata a veszély. Minden attól függ, vajon pszichénk rendben
funkcionál-e vagy sem. Manapság, ha bizonyos emberek elvesztik a fejüket, már robban a hidrogénbomba!
A pszichoterapeutának azonban nemcsak a pácienst kell
megértenie; ugyanolyan fontos, hogy önmagát is értse. Képzésének ezért elengedhetetlen feltétele az önanalízis, az úgynevezett kiképz ő vagy tananalízis. A páciens gyógyítása
úgyszólván az o rvossal kezdődik: az orvosnak tudnia kell,
miként kezelje önmagát es a tulajdon problémáit, es akkor
képes erre rávezetni a betegét is. De csakis akkor. A kiképz ő
analízis folyamán az o rvosnak meg kell tanulnia, hogy
megismerje es komolyan vegye a tulajdon lelkét. Ha 6 nem
tudja, a páciens sem fogja megtanulni. Csakhogy ezáltal
elveszíti lelkének egy darabját, amiként az o rvos is elveszti
lelkének azt a darabját, amelyet nem isme rt meg. Következésképpen nem elegend ő, ha az orvos a tananalízis során
csak egy fogalomrendszert sajátít el. Mint analizálandónak
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meg kell értenie, hogy az analízis, mely őt magát érinti, a
való élet egy darabja, nem pedig módszer, amelyet (a szó
legszorosabb értelmében!) meg lehet kívülr ől tanulni Az az
o rv os vagy terapeuta, aki ezt nem fogja fel a kiképz ő
analízis során, kés őbb nagy árat fizet majd érte.
Létezik ugyan az úgynevezett „kis pszichoterápia" is, de a
tulajdonképpeni analízis során sorompóba áll az egész ember, o rv os es páciens egyaránt. Sok az olyan eset, amelyet
csak önmaga teljes odaadása árán gyógyíthat meg. Ha
fontos dolgok forognak kockán, perdönt ő, hogy az o rv os
magát is a dráma részének tekinti-e, vagy pedig beburkolózik a tekintélyébe. Az élet nagy válságaiban, a legéget őbb
pillanatokban, amikor a lenni vagy nem lenni a kérdés, mit
sem segítenek az apró szuggesztív b űvészkedések, az o rv ost
ilyenkor egész létében éri a kihívás.
A terapeuta kénytelen szakadatlanul számot adni magának
arról, hogyan reagál 6 maga a páciensével való szembenállásra. Hiszen az ember nemcsak a tudatával reagál, hanem
minduntalan föl kell tennie magának is a kérdést: miként éli
meg tudattalanom a szituációt? Igyekeznie kell tehát az
álmait is megérteni valamiképp, es önmagát éppoly éberen
megfigyelni, mint a páciensét, különben esetleg félresikerülhet az egész kezelés. Egy példával szeretném ezt illusztrálni.
Volt egyszer egy n őbetegem, nagyon intelligens asszony,
akivel kapcsolatban azonban különböz ő okokból kételyeim
támadtak. Eleinte jól ment az analízis, de egy id ő múltán az
volt a benyomásom, hogy az álomfejtésben nem járok a
helyes úton, es a beszélgetésben is mintha bizonyos ellaposodást észleltem volna. Elhatároztam tehát, hogy beszélek
erről a beteggel, me rt természetesen az 6 figyelmét sem
kerülte el, hogy valami nincs rendben. A legközelebbi látogatását megel őző éjszakán a következ őt álmodtam:
Országúton gyalogoltam egy völgyön át, naplementekor.
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Jobbra meredek domb emelkede tt . A tetején várkastély állt,
es legmagasabb tornyán egy n ő ült afféle mellvéden. Hogy
jobban láthassam, alaposan hátra kelle tt hajtanom a fejemet.
Ébredéskor görcsös fájdalmat éreztem a tarkómban. Még
álmomban felismertem a n őben páciensemet.
A magyarázatot azonnal világosan megértettem: ha
álmomban ennyire föl kelle tt néznem páciensemre, akkor a
valóságban bizonyára lenéztem. Hiszen az álmok a tudatos
beállítottság kompenzálásai. Elmondtam neki az álmomat es
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amegfjtési.Enkhaáryombegvltza
helyzet, es a kezelés megint rendben folyt tovább.
Mint o rv os minduntalan eltűnő döm azon, hogy milyen
üzenetet hoz nekem a páciens. Mit jelent nekem? Ha semmit
sem jelent, nincs kapaszkodóm. Csak ha a maga személyében is érintve van, akkor ér el eredményt az o rv os. „Csak
a sérült tud meggyógyulni." Ahol azonban az o rv os persona* -páncélt visel, o tt cső döt mond. Én komolyan veszem
a betegeimet. Talán éppúgy probléma el ő tt állok jómagam
is, mint ő k. Hiszen gyakran megesik, hogy éppen a páciens
a megfelel ő gyógytapasz az o rv os gyönge pontjára. Alkalmilag ez nehéz helyzeteket idézhet el ő az o rv os számára is,
vagy éppen egyenesen az 6 számára.
Jó lenne, ha egy harmadik személy révén minden terapeutának volna valamilyen kontrollja, hogy kapjon még egy
másik szempontot is. Még a pápának is van gyóntatója. En
mindig azt tanácsolom az analitikusoknak: „Legyen egy
»gyóntatóatyátok« vagy »gyóntatóanyátok«!" A n ők ugyanis nagyon tehetségesek ilyen tekintetben. Sokszor kiváló az
intuíciójuk, találó a kritikájuk, es ado tt esetben belelátnak a
férfiak animafondorkodásainak lapjaiba. Olyasmit látnak
meg, ami a férfiak szeme el ő l rejtve marad. Ezért nem volt
még egyetlen asszonynak sem meggy őződése, hogy férje
netán felsőbbrendű ember!
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Ha valaki neurotikus, érthet ő , hogy analízisnek kell magát
alávetnie; hogyha azonban „normális", akkor semmi sem
kényszeríti erre. Mégis állíthatom, hogy bámulatos tapasztalatokat szereztem az úgynevezett normalitásról: találkoztam
ugyanis egyszer egy teljesen „normális" tanítvánnyal. O rv os
volt, es egy régi kollégám legmelegebb ajánlásával kerese tt
es átvette a praxisát. Normális ered- föl.Amunkatársvo
ményeket ért el, normális praxisa volt, normális felesége,
normális gyerekei, egy normális kis házban lakott egy normális kisvárosban, normálisan keresett es valószínű leg normálisan táplálkozott is! Analitikus aka rt lenni. „Tudja, mit
jelent ez? — kérdeztem t ő le. — Azt jelenti, hogy el őbb önmagát kell megismernie. Saját maga a tulajdon instrumentuma. Ha maga nincs rendben, hogyan hozhatja rendbe a
páciensét? Ha maga nem áll szilárdan a lábán, miként tudja
ő t talpra állítani? A maga személyének kell az igazi
hatóanyagnak lennie. Ha pedig nem az, akkor Isten irgalmazzon magának! Me rt akkor tévútra vezeti a betegeit.
Egyszóval mindenekel ő tt magának kell átesnie az analízisen." Egyetértett velem, de rögtön hozzá is f űzte: „Nincs
semmi problémám, amit elmondhatnék!" Már magában ez is
figyelmeztethetett volna. De csak annyit mondtam: „Jó,
akkor megvizsgálhatjuk az álmait." Ő : „Nincsenek almaim." Én: „Majd lesznek hamarosan." Más ember bizonyosan
már a következ ő éjszakán álmodott volna valamit. De 6
semmiféle álomra nem emlékezett. Így ment ez két hétig, es
eztmár-félsnkeztm.
Végre jö tt egy nagy hatású álom. Azt álmodta, hogy vonaton utazik. Egy bizonyos városban két órát állt a vonat.
Mivel 6 a várost nem isme rt e es szívesen megismerkede tt
tt egyvolnae,idutársközponyba.Tlát
középkori házat, föltehet ő en a városházát, es bement.
Hosszú folyosókat es szép helyiségeket járt végig, a falakon
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régi képek függtek es szép gobelinek. Kincset ér ő tárgyak
mindenfelé. Egyszer csak észreveszi, hogy sötétedik, es
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lemntap.Viszkéremaályudv!—gonja.
Ebben a pillanatban rádöbben, hogy eltévedt es már nem
tudja, merre a kijárat. Megijedt es egyúttal beléhasított a
felismerés, hogy az egész házban egy árva lélekkel sem
találkozott. Balsejtelem fogja el, meggyorsítja lépteit, hogy
majdcsak összeakad valakivel. De nem találkozott senkivel.
Aztán egy hatalmas ajtóhoz juto tt , es megkönnyebbülten
gondolta: i tt a kijárat! Kinyito tt a az ajtót, ám kiderült, hogy
egy óriási nagy terembe került. Olyan sötétség uralkodo tt
tt , hogy az álmodó még a szemközti falat sem isme rt e fel o
tisztán. Szö rnyen megijedt es keresztülszaladt a nagy, üres
helyiségen, remélve, hogy a terem másik oldalán rátalál a kij áratra. Ekkor észrevett — éppen a terem közepén — a földön
valami fehéret, es közelebb lépve rádöbbent, hogy egy két
év körüli idióta gyermek. O tt ült egy bilin es az ürülékével
összekente magát. Ebben a pillanatban nagyot kiáltva, teljes
pánikban felébredt.
Most már épp eleget tudtam: lappangó pszichózis! Mondhatom, szakadt rólam a veríték, amikor megpróbáltam
kivezetni őt az álomból. A lehető legártalmatlanabbul kelle tt
azálmotéren.Rszkgyáltaniemér.
Amit az álom tudat, az nagyjából a következ ő : az utazás,
amellyel kezdő dik, a zürichi út. O tt azonban csak röviden
idő zik. A középpontot alkotó gyermek 6 maga kétéves korában. Kisgyereknél ugyan némiképp szokatlanok az ilyen
illetlenségek, de azért elképzelhet ők. Az ürülék érdekli őket,
me rt színes es szaga van! A városi gyereknél, kivált ha
ráadásul szigorú nevelést kap, egyszer-egyszer könnyen
megesik ilyesmi.
Csakhogy az az o rv os, aki ezt álmodta, már nem volt
gyerek, hanem feln ő tt. Es ezért a középpontban álló
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álomkép vészjósló jelkép. Amikor álmát elmondta, felismertem, hogy a normálissága kompenzáció. Az utolsó pillanatban kaptam el, me rt hajszál híján kitö rt es manifesztté
vált a lappangó pszichózis. Ezt mindenáron meg kellett
akadályozni. Végül is sikerült egyik álma segítségével elfogadható módon véget vetnem a tananalízisnek. Kölcsönösen
nagyon hálásak voltunk egymásnak ezért a befejezésért.
Semmit sem árultam el neki diagnózisomból, de amikor
egyik álma azt közölte vele, hogy egy elmebeteg üldözi,
mégis észrevette, hogy tragédia van készül őben. Ezt követő en nyomban hazautazott. Soha többé nem nyúlt a tudattalanhoz. Törekvése a normálisságra olyan személyiséget
árult el, amely a tudattalannal való konfrontációban nem
kibontakozott, hanem csak szétrobbant volna. Ezek a latens
pszichózisok a pszichoterapeuták rémei: bètes noires jai,
mivel gyakran csak roppant nehezen lehet őket felisme rn i.
Ilyen esetekben különösen fontos az álmok megértése.
Ezzel eljutottunk a laikus analízis kérdéséhez. Én kiálltam
amellett, hogy nem o rv osok is tanulhassanak pszichoterápiát
es gyakorolhassák is, bár lappangó pszichózisoknál könnyen
melléfoghatnak. Ezért támogatom azt, hogy laikusok is dolgozhassanak mint analitikusok, de csakis szako rv os ellenőrzése melle tt . Amint a legcsekélyebb bizonytalanság jelentkezik, azonnal kérjenek t ő le tanácsot. Sokszor még orvosnak is nehéz a lappangó szkizofrénia felismerése, hát még
egy laikusnak. De ismételten azt tapasztaltam: azoknak a
laikusoknak, akik éveken át foglalkoznak pszichoterápiával
es maguk is átestek az analízisen, van megfelel ő tudásuk es
ő o rv os, hozáértsük.Eejul,hogyúsinced
aki a pszichoterápiát alkalmazza. Nagyon is hosszú es alapos képzést igényel ez a hivatás es olyan általános m űveltséget, amilyet csak kevesen mondhatnak a magukénak.

A kapcsolat o rv os es páciens közö tt , kivált ha indulatáttétel
játszik közre benne a páciens részér ől, vagy az o rv os es a
páciens többé-kevésbé tuda tt alan azonosítása, alkalmilag
parapszichológiás természet ű jelenségekre vezethet. Ilyet
többször átéltem. Különösen mély nyomot hagyo tt bennem
egyik páciensem esete, akit pszichogén depresszióból
szabadítottam ki. Ezután hazautazo tt es megházasodott, de
az asszony nem tetsze tt nekem. Rossz érzésem támadt, amikor elő ször megláttam. Észrevettem, hogy mivel befolyást
gyakoroltam a férjére, es az hálás volt érte, szálka vagyok a
nő szemében. Gyakran el ő fordul, hogy olyan asszonyok,
akik nem igazán szeretnek egy férfit, féltékenyek rá es
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szétrombljákaipcst.Azlyenao krja, hogy férje csak az övé legyen, közben pedig 6 lélekben
nem ta rt ozik a férjéhez. Minden féltékenység magja a
szeretet hiánya.
Páciensemre az asszony magatartása szokatlan terhet ró tt , es
ezmghaldtrjé.Eyveházasgkötéun
nyomasztó teher hatására visszaese tt depressziójába. Én már
eleve megállapodtam vele — el ő re gyanítva ilyen lehet őséget
hogy azonnal értesít, amint kedélyállapotának romlását észleli.
Ő azonban elmulaszto tt a ezt, nem kis részben az aszszony
hatására, aki igyekeze tt bagatellizálni a férje lehangoltságát. A
férfi tehát nem ado tt életjelt magáról.
Ez idő tájt előadást kelle tt tart anom B.-ben. Éjfél körül
érkeztem a szállodába — az el őadás után még együ tt maradtam néhány barátommal — es azonnal lefeküdtem. De még
sokáig nem tudtam elaludni. Két óra lehete tt — talán épp
hogy elszenderedtem —, amikor rémülten felriadtam, abban
a meggyőző désben, hogy valaki bejö tt a szobámba; még
mintha azt is hallo tt am volna, amint gyorsan nyílik az ajtó.
Nyomban villanyt gyújtottam, de semmit sem láttam. Gondoltam, talán valaki eltévesztette a szobát, kinéztem hát a
,
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folyosóra, de ott is néma csönd honolt. Fura, gondoltam,
hiszen valaki mégiscsak bejött! Ezután megpróbáltam
visszaemlékezni, es eszembe jutott, hogy tompa fájdalomra
ébredtem, mintha valami a homlokomnak üt ődött es utána
koponyám hátsó falcsontjába ütközött volna. Másnap sürgönyt kaptam, amely szerint az a bizonyos páciensem öngyilkosságot követe tt el. Agyonlőtte magát. Kés őbb megtudtam, hogy a golyó fennakadt a koponya hátsó falcsontján.
Ez az élmény valódi szinkrón jelenségre vall, amilyet
többször megfigyeltek ősképi* (archetípusos *) szituációval
— itt a halállal — kapcsolatban. Id őnek es térnek a tudattalanban végbemenő eltolódása révén lehetséges, hogy érzékeltem valamit, ami a valóságban egészen más helyen történt.
A kollektív tudatt alan mindenki számára közös, es annak az
alapja, amit az ókor „minden dolgok együttérzése" néven
isme rt . Tudattalanom az ado tt esetben tudo tt páciensem
állapotáról. Már egész este különös módon nyugtalannak es
ttidegsnkérztma,eljsnétbmgzok
hangultom.
Soha nem próbálok meg a páciensemmel elfogadtatni semmit, es nem alkalmazok kényszert. Arra törekszem, hogy a
beteg a tulajdon nézetéhez jusson el. Aki pogány, pogány lesz
nálam is, es keresztény marad a keresztény, zsidó a zsidó, ha
így felel meg a sorsának.
Jól emlékszem egy zsidó n ő esetére, aki elveszte tt e a hitét.
Az én álmommal kezd ődö tt , amelyben egy elő tt em ismeretlen lányka jö tt hozzám páciensként. El őadta az esetét, és
miközben mesélt, azt gondoltam: egy szót sem értek az
egészből. Nem értem, mirő l van szó! De aztán váratlanul
eszembe jutott, hogy szokatlan apakomplexusa van. Ez volt
az álom.
Másnap ezt látom a határid ő naplómban: konzultáció,
négykor. Egy fiatal lány jelent meg nálam. Zsidó volt,
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dúsgazdag bankár lánya, csinos, elegáns es nagyon intelligens. Egyszer már volt analízisben, de az o rv osa indulatátvitelt érzett irányában, és végül könyörgö tt neki, hogy ne
menjen többé hozzá, különben felborul a házassága.
A lány évek óta szenvede tt egy szorongásos neurózistól,
amely az említett tapasztalatok után természetesen csak
súlyosbodott. Az anamnézissel kezdtem, de semmi különöset nem tudtam benne fölfedezni. Asszimilálódott nyugati
zsidó lány volt, minden ízében felvilágosodott. Eleinte nem
értettem az esetét. Ám egyszer csak eszembe juto tt az
álmom, es rádöbbentem: a mindenit, hiszen ez az a kislány!
Mivel azonban nyomát sem találtam nála apakomplexusnak,
a nagyapjáról kérdezgettem, amint ilyen esetekben szoktam.
Ekkor észrevettem, hogy egy szemvillanásnyi id őre lehunyja a szemét, es nyomban tudtam: itt a dolog nyitja! Kértem
tehát, meséljen a nagyapjáról, es megtudtam, hogy rabbi
volt es egy zsidó szekta tagja. „A hászidokat érti ezen?" —
kérdeztem. Igenl ő en felelt. Tovább kérdeztem: „Ha már
rabbi volt, talán bizony cadik is volt?" Ő : „Igen, afféle szent
ember hírében állt, akinek még a jöv őbe látás is birtokában
volt. De ez merő hülyeség! Ilyesmi egyáltalán nincs is!"
Az anamnézist ezzel lezártam, megértve neurózisának
történetét, amit így magyaráztam meg neki: „Mondok most
magának valamit, amit talán nem tud elfogadni: a nagyapja
cadik volt. Apja elhagyta a zsidó hitet. Elárulta a titkot es elfelejtette Istent. Magának pedig azért van neurózisa, me rt az
istenfélelem vágya gyöt ri ." Villámként hasítottak belé szavaim!
A rá következő éjjelen megint álmodtam: fogadást adtunk
a házunkban, es lám csak, o tt van ez a lányka is. Odajön
hozzám, es azt kérdi: nincs egy erny ője? Annyira zuhog.
Találtam is egy ernyő t, babráltam rajta, hogy kinyissam, es
rt am neki adni. Ám mi történt ehelye tt? Térden állvaodak
nyújtottam át, mint valami istenségnek!
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Elmondtam neki ezt az álmot, es egy héten belül megsz űnt
a neurózisa. 2 Az álmom megmuta tt a, hogy nem egyszer ű
felszínes teremtés, hanem hogy a felszín mögö tt szent nő
rejlik. Csakhogy nem voltak mitológiai képzetei, ezért nem
fogalmazódhatott meg benne az, ami a lényeg. Érdekl ődése
csak a flört, a ruhák meg a szexualitás irányába terelték,
mivel semmi másról nem is tudo tt . Csak az intellektust
isme rt e, es ta rt almatlan életet élt. Valójában Isten gyermeke
volt, akinek az Ő titkos akaratát kelle tt volna beteljesítenie.
Kénytelen voltam mitologikus es vallási képzeteket életre
hívni benne, me rt azok közé ta rt ozo tt , akik szellemi tevékenységre hivatottak. Élete ezáltal ta rt almat kapott,
neurózisa pedig nyomtalanul elmúlt!
Az 6 esetében semmiféle „módszert" nem alkalmaztam,
megláttam ellenben a numen jelenlétét. Ezt magyaráztam
meg betegemnek es így következe tt be a gyógyulás. Nem
kelle tt semmiféle terápiás módszer, hanem csak az elveszte tt
valásohitznyeré.
Gyakran tapasztaltam, hogy bizonyos embereket neurotikussá tesz, ha beérik az élet kérdéseire kapo tt nem kielégít ő
vagy helytelen válasszal. Amire vágynak: állás, házasság,
reputáció meg küls ő siker es pénz, de boldogtalanok es neurotikusak maradnak akkor is, ha elérték mindazt, amire
vágytak. Az ilyen emberek többnyire egyfajta szellemi nyomorúságban verg ő dnek. Életüknek nincs elegend ő ta rt alma,
nincs értelme. Amint sikerül szélesebb kör ű személyiséggé
fejlő dniük, legtöbbször megsz űnik a neurózisuk is. A fejl ődés gondolatának ezért kezde tt ő l fogva rendkívüli jelentő séget tulajdonítottam.
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2. Ez az eset a kezelés rövid tartamában különbözik a legtöbb hasonló
ese ttő l. (Aniela Jaffé jegyzete.)

Pácienseim többsége nem hív ő emberekb ől állt, hanem
olyanokból, akik elvesztették a hitüket. Hozzám az „elveszett bárányok" jöttek el. A hív ő nek ma is alkalma nyílik a
templomban megélni a szimbólumokat. Gondoljunk csak a
mise, a keresztel ő , a Krisztus-imitáció élményére es más
effélékre. Csakhogy a szimbólumnak ilyen megélése es
ő ember eleven részvételét, ami pedig átélsefziahív
nagyon gyakran hiányzik a mai emberb ő l. Leginkább a neurotikusokból hiányzik. Ilyen esetekben csak annak megfigyelésére szorítkozhatunk, vajon nem bukkannak-e föl a tudattalanból olyan spontán szimbólumok, amelyekkel a beteg
öntudatlanul a hiány pótlására törekszik. És még akkor is
nyito tt kérdés, hogy valaki, akinek ezzel kapcsolatos álmai
vagy látomásai vannak, képes-e értelmüket felfogni es a
következményeket vállalni.
Leírtam egy ilyen esetet az Über die Archetypen des
kollektiven Unbewussten (A kollektív tuda tt alan ősképeirő l)
című munkámban. Egy teológusnak a következ ő többször
visszatérő álma volt. Egy meredély szélén áll, ahonnan szép
kilátás nyílik a sűrű erdőkkel borított mély völgyre. Tudja,
hogy mindeddig folyvást visszatartotta valami attól, hogy
odamenjen. Ezúttal azonban végre akarja hajtani tervét.
Amint a völgy mélyén elterül ő tóhoz közeledik, iszonyat
fogja el, es váratlanul halk fuvallat suhan el a sötéten
fodrozódó víz színén. Rémült kiáltással ébred föl.
Az álom első hallásra érthetetlennek tetszik; csakhogy az
álmodónak, lévén teológus, tulajdonképpen eszébe juthato tt
rt a fel, esvolna„tó",meykvizéáratlns
amelybntgkárome:aBthsdv.Angyal száll alá es megérinti a vizet, amely ezáltal gyógyító
erejű lesz. A halk szell ő a pneuma, amely o tt fúj, ahol akar.
Es ez halálos rémületbe ejti az álmodót. Utalás történik egy
I láthatatlan szubsztancia jelenlétére, egy numenra, amely
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önmagában hordozza létezése forrását, es amelytől borzadály fogja el az embe rt . A Bethesda-tó ötletét az álmodó
csak kényszeredetten fogadta el. Nem kelle tt neki, me rt
es legföljebb a vasárnap délel őtti ilyesmkcaBbán
prédikációban fordulnak el ő . A pszichológiához semmi
közük. A Szentlélekr ő l különben is csak ünnepi alkalmakkor
szokás szólni, de semmiképp nem tapasztalati jelenség.
Tudom, hogy az álmodónak le kelle tt volna küzdenie
rémületét es úgyszólván a pánik mögé kerülnie. De soha
nem erő szakolom, ha valaki nem akarja a maga útját járni es
ősséget. Nem vagyok hajlandó magáristvlnfe
arra az olcsó feltevésre, hogy „csupán" közönséges ellenszegülésrő l van szó. Az ellenszegülés — főként, ha makacs —
figyelmet érdemel, me rt sokszor afféle int ő jel, amely fölött
nem szabad elsiklani. A gyógyító elem lehet méreg is, amit
nem mindenki bír el, vagy halállal végz ődő műtét, ha valami ellene szól.
Ha a legszemélyesebb dologról, a bels ő átélésről van szó,
akkor a legtöbben megrettennek es sokan megszöknek. Így
ez a teológus is. Természetesen tudatában vagyok, hogy a
teológusok helyzete nehezebb, mint másoké. Részint
közelebb állnak a vallásossághoz, részint azonban jobban
meg is köti őket az egyház es a dogma. A legtöbb embernek
idegen a bels ő átélés kockázata, a szellemi kaland. Hogy ez
esetleg pszichikus valóság, annak a lehet ősége anatéma.
„Természetfölötti" vagy legalábbis „történelmi" indoka kell
hogy legyen, no de lelki? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban
gyakran felbukkan egy nem is sejte tt , de egyúttal mélységes
megvetés a lélek iránt.
A mai pszichoterápiában gyakran megkívánják, hogy az
o rv os vagy pszichoterapeuta úgyszólván kötelez ően „együ tt
es annak érzelmi hullámzásaival. Sze- tarson"páciel
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rintem ez nem mindig helyes. Néha szükség van az o rv os
aktív beavatkozására is.
Egyszer egy arisztokrata hölgy kerese tt föl, aki az alkalmazottait — orvosait is beleértve — fel szokta pofozni. Kényszerneurózisa volt, es kezelésre egy klinikára került. Természetesen csakhamar lekente a f ő orvosnak az obligát pofont. Ő tudniillik a főo rv ost is legföljebb egy jobbfajta komornyiknak tekinte tt e. Hiszen megfizette! A fő o rv os aztán
elküldte egy másik o rv oshoz, es ott ugyanez játszódott le.
Mivel a hölgy tulajdonképpen nem volt bolond, es igencsak
kesztyűs kézzel kelle tt vele bánni, a kolléga egy kissé zavarba jö tt , es végül elküldte hozzám.
Jól megterme tt dáma volt, százkilencven centi magas. Ez
aztán tudhat püfölni! — gondoltam magamban. Egyszóval
megjelent nálam, es nagyon jól elbeszélgettünk. Aztán jö tt a
pillanat, amikor valami kellemetlent kellett neki mondanom.
Dühöngve pa tt ant föl es fenyegetni kezde tt , hogy megüt. De
én is felpattantam es nem késlekedtem a válasszal:
„Rendben van, ön a hölgy, ön üt els őnek: ladies first! De
aztán én következem!" — es ezt komolyan is gondoltam.
Visszahuppant a székére es valósággal magába roskadt.
„Ilyent még senki sem mondo tt nekem" — panaszolta. De
e tt ő l fogva eredményesen folyt a terápia.
Ennek a páciensnek ugyanis a férfias reakció hiányzott.
Az 6 esetében teljesen hibás le tt volna „együ tt ta rt ani" vele.
Az bizony mit sem használt volna. Kényszerneurózisa volt,
me rt önmaga nem tudta magát morálisan kordában ta rt ani.
Az ilyeneket a természet ta rtja kordában — ha másként nem,
hát kényszerneurózis révén.

Évekkel ezel ő tt készítettem egyszer egy statisztikát kezeléseim eredményeir ő l. A pontos számokra már nem emlékszem, de óvatos becslés szerint betegeim egyharmada
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valóban meggyógyult, egyharmadának állapota sokat javult
es egyharmadát nem tudtam számottev ően befolyásolni.
Csakhogy éppen a nem javult eseteket nehéz megítélni, me rt
es válik érthetővé, ígysokmindecaévúltárikbe
csak akkor jelentkezik a hatás is. Gyakran el őfordult, hogy
hajdani pácienseim ilyesmit írtak: „Csak tíz évvel az után,
hogy Önnél jártam, ébredtem tudatára, hogy tulajdonképpen
mi is történt."
Kevés olyan volt, aki egyszer űen faképnél hagyo tt , nagyon ritkán kellett pácienst elküldenem. De még közöttük is
akadtak olyanok, akik kés őbb pozitívan értékelték a történteket. Ezért olyan nehéz gyakran egy kezelés eredményességének a megítélése.
Egy o rv os életében magától értet ődik, hogy gyakorlati munkája során olyanokkal is összekerül, akik neki személyes
okok miatt is fontosak. Találkozik emberekkel, akik szerencséjükre vagy balszerencséjükre soha nem vonták magukra
a közvélemény figyelmét, es mégis, vagy éppen ezért, szokatlanul nagy formátumú egyéniségek, vagy éppen párját
ritkító fejl ődésen mentek keresztül, esetleg ritka katasztrófákat éltek át. Néha rendkívüli adottságokról van szó,
amelyek kibontakoztatására más ember boldogan rátenné az
életét, de amelyek olyan sajátosan kedvez őtlen pszichikus
diszpozícióba vannak beágyazva, hogy azt sem lehet tudni,
lángésszel vagy pedig valamilyen fejl ődési rendellenességgel van-e dolgunk. Olykor reménytelenül sivár társadalmi környezetben virágoznak ki a lélek kincsei. A pszichoterápiás kezeléshez okvetlenül szükséges kapcsolat nem
engedi meg az o rv osnak, hogy kivonja magát a szenved ő
ember állapotában bekövetkez ő hullámhegyek es hullámvölgyek hatása alól. Hiszen a kapcsolat az egymással ellentétes pszichés ténybeliségek szakadatlan egybevetéséb ől es
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összehangolásából, dialektikus harcából es kölcsönhatásából áll. Hogyha ezek a benyomások i tt vagy o tt nem hatnak valamilyen okból, akkor hatástalan marad a pszichoterápiás folyamat is, es nem következik be változás. Ha
egyikük nem válik problémává a másik számára, a választ
sem fogják megtalálni.
Napjaink úgynevezett neurotikus betegei közö tt nem kevés az olyan, aki régebben nem lett volna neurotikus, vagyis
nem hasonlott volna meg magával. Ha olyan id őben es
rnyezetben élnek, amikor es ahol az embe rt a mítosz még kö
összekötötte az ősök világával, es ezáltal az átélt es nem a
csupán kívülrő l látott természettel, akkor elkerülhették
volna a meghasonlást önmagukkal. Olyanokról van szó,
akik nem viselik el a mítosz elvesztését, de egyrészt nem
találnak utat egy csak küls ő leges világhoz, vagyis a természettudomány világképéhez, másrészt ugyanígy nem elégíti
ki ő ket az intellektuális játék a szavakkal, aminek a legcsekélyebb köze sincs a bölcsességhez.
Napjainknak ezek a lelki hasadásos áldozatai csupán „fakultatív neurotikusok", akikr ő l abban a pillanatban lehullik
a látszólagos betegség, mihelyt bezárul a rés az én es a tudattalan közö tt . Aki ennek a hasadásnak a mélységét maga is
megtapasztalta, annak nyílik leginkább módja arra, hogy
alaposabb betekintést szerezzen a tuda tt alan lelki folyamatokba es elkerülhesse a pszichológusi tevékenység inflációj ának tipikus veszélyét. Aki az archetípusok numinózus
hatását nem tulajdon tapasztalásából ismeri, az aligha
menekül meg ennek a hiánynak következményeit ől, amikor
a gyakorlatban szembesül vele. Vagy túlbecsüli, vagy lebecsüli, mivel csak intellektuális fogalma van róla, nem pedig
empirikus mértékkel mér. I tt kezdődnek — es nem csak az
o rv os számára — az aggasztó tévutak, amelyek közül az els ő
az, hogy mindent intellektuálisan akarunk megragadni. Ez
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Pácienseim es analizálandó betegeim olyan közel hozták
hozzám az emberi élet valóságát, hogy akaratlanul is igen
sok lényeges dolgot tudtam meg róla. Találkozásaim a legkülönfélébb természet ű es a legkülönfélébb pszichológiai
színvonalon álló emberekkel hasonlíthatatlanul többet jelentettek számomra, mint valamilyen hevenyészett társalgás
egy hírességgel. Életem legnagyszer űbb es legmesszebbre
ható beszélgetései névtelenek.

azt a titkos célt szolgálja, hogy az ember kivonja önmagát az
archetípusos hatás es ezáltal az igazi tapasztalás alól, valamilyen, látszólag biztosabb, mesterséges, de csupán kétdimenziós fogalomvilág javára, amely úgynevezett tisztázott
fogalmakkal kívánja eltakarni az élet valóságát. Az eltolódás
a fogalmiba megfosztja szubsztanciájától a tapasztalást es
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behlytsíiapuznéve;támrlpavósg
helyére. Egy fogalom iránt senki sincs elkötelezve, es éppen
ezt a kényelmességet keresik benne, me rt megvéd a tapasztalástól. Csakhogy a szellem nem fogalmakban él, hanem
tettekben es tényekben. Puszta szavak a kutyának sem kellenek, azért mégis a végtelenségig ismétlik ezt az eljárásmódot.
Tapasztalatom szerint tehát a legnehezebb es leghálátlanabb páciensek közé a megrögzö tt hazugokon kívül az úgynevezett entellektüelek ta rt oznak; náluk ugyanis soha nem
tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. A pszichológiát elkülönítve
kezelik. Minden elintézhető az érzést ől nem ellenőrzö tt
intelkusa—záméginerotkusab.
Mérhetetlenül sokat tanultam az analizálandó betegeimmel való együttmííködésb ől es a konfrontációból azzal a lelki jelenséggel, amelyet pácienseim a képek kimeríthetetlen
egymásutánjában tártak elém. Amit tanultam, nemcsak valamiféle tudomány volt, hanem mindenekel ő tt tulajdon lényembe nye rt em betekintést, sokszor tévedések es vereségek árán. F őként nőbetegek já rt ak hozzám analízisre, es
ően es intelli-töbségükrendívlimts,egér
gensen vállalta a munkát. Hogy új utakat találhattam a
terápiában, azt jelent ős mértékben nekik köszönhetem.
Némelyik analizált betegem a szó tulajdonképpeni értelmében ve tt tanítványommá lett, es szétvitték gondolataimat
a világba. Olyan emberekre is akadtam soraikban, akik
évtizedeken át igaz barátoknak bizonyultak.
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Sigmund Freud
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Szellemi kibontakozásom kalandja azzal kezd ődö tt , hogy
pszichiáter le tt em. Naiv tudatlansággal hozzáláttam elmebeteg pácienseket klinikai módon, kívülr ől megfigyelni.
Eközben szembeötl ő jellegű pszichés folyamatokkal
találkoztam, ezeket regisztráltam és osztályoztam, de semmit nem értettem tartalmukból, amelyeket, úgy látszott, kel
:óképpen értékel a „patologikus" jelz ő . Az idők folyamán
érdekl ődésemet egyre inkább olyan betegekre összpontos
tottam, akiknél valamiféle érthet őt éltem át. vagyis . paranoid esetekre, -mániás depresszív elmebajokra és a pszichogén zavarokra. A Breuer—Freud-féle tanulmányok és
Pierre Janet műve: b őséges ösztönzést kínáltak pszichiátriai
pályafutásom kezdetétől fogva. Mindenekelő tt az álomelemzés és álomértelmezés Freud által kezdeményezett
módszere nyújtott sok segítséget a szkizofrén kifejezési formák megértéséhez. Mar 1900-ban olvastam Freud Álomfejtés ét. 1 Akkor teil etettem a könyvet, mert még nerc. értettem. Huszonöt évesen nem voltak kell ő tapasztalataim
Freud teóriáinak- ellenrzéséhez. Ez csak kés őbb következett
be. 1903-ban újra el ővettem az Álomfejtés t, es rádöbbente rn , hogy egybevág tulajdon elgondolásaimmal. Ebben az
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1. A Freudról szóló megemlékezésében Jung mint „korszakalkotót" jolle
mezte ezt a művet es mint „az eddig valaha is végzett legmerészebb kísér
letet arra, hogy az empíria látszólag szilárd talaján birkózzunk meg
tudatt alan pszichével... Nekünk, akkor még ifjú pszichiátereknek, ez .1
megvilágosodás forrását jelentette, id ő sebb kollégáink körében ellenbeli
gúny tárgya lett." (Aniela Jaffé jegyzete.)

írásban leginkább az érdekelt, hogy hogyan alkalmazza Freud
az „elfojtás mechanizmusá"-nak a neurózis-pszichológiából
átvett fogalmát az álom területén. Ez nekem azért volt fontos,
me rt szóasszociációs kísérleteim során s űrűn szembekerültem
elfojtásokkal: bizonyos ingerszavakra a páciensek vagy nem
tudtak asszociatív választ adni, vagy pedig jelent ő sen
meghosszabbodo tt reakciós id ő után feleltek. Utólag mindig
kitűnt, hogy az efféle zavar olyankor fordul el ő, ha az ingerszó valamilyen lelki fájdalmat vagy konfliktust érintett. A
páciensekben ez többnyire nem tudatosodott, es a zavar okát
firtató kérdésekre sokszor felt űnően mesterkélt módon válaszoltat. Freud Alomfejtés ének olvasása rávilágított, hogy
ilyenkor az elfojtás mechanizmusa lépett működésbe, és hogy
az én megfigyeléseim egybevágnak az 6 elméletével. Fejtegetéseit csak igazolhattam.
Másként állt a dolog az elfojtás tartalmára vonatkozóan.
Ebben nem tudtam igazat adni Freudnak. Ő az elfojtás okát
a szexuális traumában lá tt a, én pedig nem értem be ennyivel
rt em meg, amelybenPraxisombnzályetism
a szexualitás csak alárendelt szerephez iutott, és más tényezők álltak az el ő térben, így például a társadalmi beilleszkedés, a tragikus életkörülmények okozta lelki sérülések, a
presztízsigények stb. problémája. Kés őbb Freud elé tártam
több ilyen esetet; ő azonban nerc, fogado tt el indítékul más
faktort, csak a szexualitást. Nekem ez nagyon nem tetsze tt .
Eleinte nem volt könnyű dolog Freud helyét kijelölni az
életemben, illetve tisztázni, hogy milyen álláspontot foglaljak el vele kapcsolatban. Amikor- m űködésével megismerkedtem, akadémiai karrier várt rám, es olyan munka befejezése elő tt álltam, amely előbbre jutást jelente tt volna az
egyetemen. Freud azonban az akkori tudományos világban
kifejezetten nemkívánatos személy volt, a vele való kapcsolat tehát ártott mindennem ű tudományos hírnévnek. A
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„fontos személyek” legföljebb lopva említették, kongresszusok alkalmával csak a folyosókon vitatkoztak róla, soha nem
a plénum el őtt. Így hát semmiképp sem érintett kellemesen,
hogy meg kelle tt állapítanom: asszociációs kísérleteim megegyeznek Freud teóriájával.
Egyszer a laboratóriumomban éppen ezek a kérdések
foglalkozta tt ak, amikor az ördög azt súgta, hogy jogom van
Freud említése nélkül is publikálni kísérleteim eredményeit
és végkövetkeztetéseit. Hiszen kísérleteimet még jóval az
elő tt dolgoztam ki, hogy őt megértettem volna. Am ekkor
megszólalt bennem második személyiségem: ha úgy teszel,
mintha nem ismernéd Freudot, akkor csalsz. Hazugságra
nem építheti az ember az életét. Az ügy ezzel le is zárult.
Ett ől fogva nyíltan kiálltam Freud melle tt , és harcoltam érte.
Először akkor tö rt em melle tt e lándzsát, amikor Münchenben egy kongresszuson a kényszerneurózisokról szólt a referátum, az 6 nevét azonban szándékosan elhallgatták. 1906ban ehhez kapcsolódva cikket írtam a Münchner Medizinische Wochenschrift-be a Freud-féle neurózistanról, amely
olyan jelentősen hozzájárult a kényszerneurózisok
megértéséhez. A cikkel kapcsolatban két német professzo rt ól
kaptam óva intő levelet: ha kitartok Freud melle tt és továbbra
is pártját fogom, akadémiai pályafutásomat veszélyeztetem.
Így válaszoltam: „Ha az, amit Freud állít, igaz, akkor kiállok
mellett e. Fütyülök az olyan karrierre, amelynek az a feltétele,
hogy az ember megnyirbálja a kutatást és elhallgassa az
igazságot." És továbbra is síkraszálltam Freud és a gondolatai
mellett . Csak éppen a magam tapasztalatai alapján változatlanul nem tudtam elismerni, hogy minden neurózist szexuális
elfojtás vagy szexuális traumák idéznek el ő . Bizonyos esetekben ez igaznak bizonyult, de másokban nem. Freud mindenesetre új utat nyito tt a kutatás elő tt , és abszurdnak ta rt ott am az
akkoriban ellene irányuló felháborodást.
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A Die Psychologie der Dementia praecox-ban kifejte tt gondolataim nem találtak valami nagy megértésre, kollégáim
pedig kinevettek. De ennek a munkának a révén juto tt am el
Freudhoz. Meghívott magához, és 1907 februárjában találkoztunk elő ször, Bécsben. Déli egy órakor érkeztem meg, és
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utánaizehromóbsélgtünk,úyzóváe
nélkül. Freud volt az els ő igazán jelentős ember, akivel sorsom összehozott. Akkori ismereteim szerint nem akadt senki
hozzá mérhető . Amit mondo tt , mentes volt minden közhelytő l. Rendkívül intelligensnek, éles eszűnek és minden tekintetben figyelemre méltónak találtam. Els ő benyomásaimban mégis volt valami tisztázatlanság, értetlenség.
Amit a szexuális teóriájáról mondo tt , mély benyomást te tt
és kéte- rám.Szaviégsetudklozanigáymt
lyeimet. Többször is el ő hozakodtam velük, de minden alkalommal tapasztalataim elégtelen voltára hivatkozott.
Láttam, hogy szexualitás-elméletét mind személyes, mind
filozófiai értelemben hallatlanul fontosnak érzi, ami nagy
hatással volt rám, de sehogy sem tudtam magamban tisztázni, hogy ez a pozitív értékelés mennyire függ össze szubjektív feltevéseivel és mennyire a bizonyító erej ű tapasztalataival.
Mindenekelő tt Freudnak a szellemmel kapcsolatos véleményét éreztem igencsak kérdésesnek. Valahányszor a szellemiség kifejez ődése, akár emberben, akár m űalkotásban
nyilvánvaló le tt , ő élt a gyanúperrel és „elfojto tt szexualitásra" célzott. Amit semmiképp nem lehete tt közvetlenül szexualitásnak értelmezni, azt elnevezte „pszichoszexualitásnak". Ezzel én szembeszegeztem, hogy az 6 hipotézise, ha
logikusan végiggondoljuk, megsemmisítő ítéletet mondana
a kultúráról. Merő bohózatnak, az elfojto tt szexualitás morbid termékének tüntetné fel a kultúrát. „Valóban — felelte —
így is van. A sors átka ez, tehetetlenek vagyunk vele szem-
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ben." Én semmiképp nem voltam hajlandó igazat adni neki,
vagy akár csak belenyugodni is ebbe. Csakhogy még nem
éreztem magam eléggé felkészültnek egy ilyen vitára.
Első találkozásunk alkalmával még valaminek tulajdonítottam nagy jelent ő séget. Ez azonban olyan dolgokkal kapcsolatos, amiket csak barátságunk vége felé tudtam teljesen
végiggondolni és megérteni. Nem lehetett nem felismerni,
hogy Freudnak a szexualitás-elmélet hallatlan mértékben
szívügye. Ha err ő l beszélt, hangja különös nyomatékkal
csenge tt , majdnem aggályos volt, bíráló, szkeptikus modora
pedig egyszeriben eltű nt. Arca sajátosan megindult kifejezést öltött, aminek okára nem találtam magyarázatot. Ez
azt a benyomást keltette bennem, hogy a szexualitás neki
numinózumot* jelent. Feltevésemet igazolta egy beszélgetés, amelyet szintén Bécsben folytattunk, mintegy három év
múlva (1910).
Még élénken emlékszem rá, amint Freud így szólt: „Kedves Jung barátom, ígérje meg, hogy soha nem adja fel a
szexualitás-elméletet. Ez a legeslegfontosabb. Tudja, dogmává kell tennünk, megrendíthetetlen bástyává." Ezt olyan
szenvedélyesen és olyan hangon mondta, mintha egy apa
így szólna: „Fogadj meg nekem egyet, drága fiam: menj el
minden vasárnap a templomba!" Némiképp csodálkozva
kérdeztem: „Bástyává — mi ellen?" Mire 6 így felelt: „A
fekete szennyáradat — egy pillanatig tétovázott, majd kibökte —, az okkultizmus ellen." Mindenekel ő tt a „bástya" meg a
„dogma" rémített meg: me rt hiszen dogmát, azaz vitathatatlan hittételt csak o tt szokás felállítani, ahol egyszer s mindenkorra el akarják nyomni a kételkedést. Csakhogy ennek
már semmi köze a tudományos véleményalkotáshoz, hanem
csakis a személyes hatalomvágyhoz.
Olyan tő rdöfés volt ez, amely barátságunk velejét érte.
Tudtam, soha az életben nem fogadhatom el Freud állás-

i
z

u
a

h
t

r

.
i
z ww
198

r
a

k
/

m
o

c
.

d
b

i
r

c
s

pontját. „Okkultizmus"-on, úgy tetsze tt , nagyjából mindazt
értette, amit a filozófia és a vallás — beleértve az akkoriban
divatba jö tt parapszichológiát is — a lélekr ől vallo tt . A szexualitás-elmélet az én szememben ugyanúgy „okkult" volt,
vagyis nem bizonyított, csupán lehetséges hipotézis, mint
sok más spekulatív nézet. A tudományos igazság nekem
valamiféle, az ado tt pillanatban kielégít ő hipotézist jelentett,
de semmiképp sem örök id ő kre érvényes hittételt.
Noha akkor nem értettem meg igazán, Freudon tudattalan
vallási tényező k behatolását figyeltem meg. Nyilvánvalóan
a fenyegető tuda tt alan tartalmak elleni közös védekezésnek
akart megnyerni.
Ennek a beszélgetésnek a hatása csak fokozta zavarodottságomat; mindaddig ugyanis nem tekintettem a szexualitást
olyan ingatag ügynek, amelynek h ű séget kellene fogadnunk,
különben veszélybe kerülhet. Freudnak a szexualitás láthatóan többet jelente tt , mint másoknak. Neki afféle vessz őparipája le tt . Ilyen kérdések és gondolatok hatása ala tt az
ember rendszerint félénken es tartózkodóan viselkedik. A
továbbiakban tehát már csak némi dadogó próbálkozásra telt
tőlem, és beszélgetésünk hamarosan befejez ődött.
Mélységesen megrendültem, minden összezavarodott,
összekuszálódott bennem. Olyan érzésem támadt, mintha
egy új, ismeretlen táj villant volna fel el ő tt em, ahonnan új
gondolatok seregei rajzanak felém. Egyet tisztán láttam:
Freud, aki minduntalan nyomatékosan utalt vallástalanságára, kiagyalt magának egy dogmát, vagy sokkal inkább: a
számára elvesze tt , féltékeny Isten helyére becsempészte
magát egy másik kényszerít ő képzet, nevezetesen a szexualitásé; olyan képzet, amely amannál semmivel sem kevésbé szorongató, követel őző , parancsoló, fenyeget ő és morálisan ambivalens. Amiképpen a pszichésen er ősebb és ezért
félelmetes tényez őnek kijárnak az „isteni" vagy a „démoni"
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jelzők, ugyanúgy egy deus absconditus, egy rejtőző isten
szerepét nála a „szexuális libido" ve tt e át. Ennek a változásnak az elő nye Freud szemében az lehete tt , hogy az új
numinózus elvet tudományosan kifogástalannak és minden
vallásos tehertételt ő l mentnek ítélte. Alapjában véve azonban változatlan maradt a numinózum jelleg, mint a racionálisan össze nem mérhet ő ellentétek — Jahve és szexualitás
— pszichológiai tulajdonsága. Csupán az elnevezés változott
meg es vele együtt persze a néz őpont is: ami elvesze tt , azt
nem odafent kell keresni, hanem idelent. De végül is mi
számít az er ő sebbnek, hogy ilyen vagy olyan nevet adnak
neki? Ha nem volna pszichológia, hanem csak konkrét tárgyak léteznének, akkor valóban elpusztítottuk volna az
egyiket és helyére a másikat iktattuk volna be. A valóságban,
azaz a lélektani tapasztalat területén azonban semmi sem
tűnt el a szorongatottságból, aggodalmaskodásból, kényszerességb ő l. Változatlanul fennáll a kérdés, miként küzdi le az
ember a szorongást, a rossz lelkiismeretet, a b űntudatot, a
kényszert, a tudattalan hatását és az ösztönösséget, illetve
miként szabadulhat meg t őlük. Ha nem sikerül a világos, az
idealista oldalról, akkor talán a sötét, a biológiai oldal fel ől.
Mint pillanatokra fellobbanó lángok villantak át agyamon
ezek a gondolatok. Sokkal kés őbb váltak csak fontossá és
rengtem. Mindenekel ő tt egy jellemvonása foglalkoztato tt : a
keserűség. Feltűnt nekem már els ő találkozásunk alkalmával
is. Sokáig nem értettem, amíg rá nem döbbentem, mennyire
összefügg a szexualitásra vonatkozó beállítottságával.
Freudnak a szexualitás ugyan egyféle numinózumot jelentett, ám terminológiájában és elméletében kizárólag mint
biológiai funkció jelenik meg. Csakis a megindultság, amelylyel beszélt róla, engede tt arra következtetni, hogy sokkal
mélyebbről csendül fel benne valami. Végs ő soron azt kíván-
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ta tanítani — legalábbis úgy láttam —, hogy belülr ől szemlélve, a szexualitás szellemiséget is foglal magában, vagy
van benne értelem. Konkretisztikus terminológiája azonban
túlságosan szűkös volt ahhoz, hogy ki is fejezze ezt a gondolatot. Így olyan benyomásom támadt róla, hogy alapjában
véve a tulajdon célja es önmaga ellen dolgozik; és nincs
kese rv esebb keserű ség, mint azé az emberé, aki önmagának
legádázabb ellensége. Ahogy 6 mondta: úgy érzi, „fekete
szennyáradat" fenyegeti, ő t, aki mindenki szeme láttára próbálta kimeregetni a fekete mélységet.
Freud sohasem t űnődö tt el azon, miért kell folyton a
szexusról beszélnie, miért ragadta ő t ennyire magával ez a
gondolat. Soha nem tudatosodott benne, hogy az „értelmezés monotóniá"-jában az önmagától vagy attól a bizonyos benne rejlő , talán „misztikus"-nak nevezhet ő másik
oldalától való menekülés fejez ő dik ki. Ennek az oldalnak az
elismerése híján azonban soha nem kerülhete tt összhangba
önmagával. Nem volt szeme a tuda tt alan tartalmainak paradoxonához és kétértelműségéhez, és nem tudta, hogy mindennek, ami a tudattalanból bukkan fel, van egy föntje és
ő és egy küls ő oldala. Hogyha csupán a egylntj,bs
külsőrő l beszélünk — márpedig Freud ezt te tt e —, akkor csak
az egyik oldalt vesszük figyelembe, es a tudattalanból
logikus módon létrejön az ellenhatás.
Freudnak ez ellen az egyoldalúsága ellen nem volt mit
tenni. Tulajdon bels ő tapasztalása talán felnyithatta volna a
szemét; ám intellektusa esetleg ezt is a „puszta szexualitás"ra vagy a „pszichoszexualitás"-ra redukálta volna. Rabja le tt
és éppen ezért látom őt tragikus alak- azegyiksptun,
nak; me rt nagy ember volt, és ami ennél is több, megszállott
ember.
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A második bécsi beszélgetés után értettem meg Al fr ed Adler
hatalomhipotézisét is, amelynek addig nem szenteltem kell ő
figyelmet: Adler az „apától", sok más fiúhoz hasonlóan,
nem azt tanulta meg, amit az mondott, hanem amit tett.
Ezután a szerelem — vagy erósz — es a hatalom problémája
nehezede tt mázsás kő ként a lelkemre. Freud, mint maga
említette, soha nem olvasta Nietzschét. Pszichológiáját most
a szellemtörténet sakkhúzásának láttam, amellyel a hatalom
elvének nietzschei istenítését kompenzálta. A probléma nyilvánvalóan nem így hangzo tt : „Freud kontra Adler", hanem
így: „Freud kontra Nietzsche". Úgy láttam, ez sokkal jelentő sebb, mint puszta házi perpatvar a pszichopatológia háza
táján. Földerengett bennem, hogy erósz és hatalomvágy
tulajdonképpen egyazon apának egymással meghasonlott
gyermekei, a lélek egyféle motiváló erejének szülöttei,
amely — akár a pozitív és a negatív elektromos töltés — a
tapasztalat szerint ellentétes formában nyilvánul meg: az
egyik, az erósz, mint patiens, a másik, a hatalomvágy pedig
mint ágens és fordítva. Az erósz éppen úgy igényt ta rt a
hatalomvágyra, mint amaz őrá. Hová lenne az egyik ösztön a
másik nélkül? Az ember egyrészt vereséget szenved az
ösztöntől, másrészt megpróbálja legy őzni. Freud megmutatja, miként szenved vereséget az objektum az ösztönt ől, Adler
pedig hogy miként használja fel az ember az ösztönt, hogy
általa erő szakot tegyen az objektumon. A sorsának kiszolgáltatott és alulmaradt Nietzsche kénytelen volt „fels őbbrendű
ember"-t teremteni magának. Freud, így következtettem,
annyira az erósz hatalmának b űvöletében él, hogy mint
valamiféle vallási nument „ércnél maradandóbb" dogmává
kívánja emelni. Nem titok, hogy Zarathustra egyféle
evangéliumot hirdet, Freud pedig még az egyházzal is
konkurál abbeli szándékában, hogy tantételét kanonizálja.
Ezt mindenesetre nem ve rt e nagydobra, engem viszont azzal
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gyanúsított, hogy prófétának szándékszom magam feltüntetni. Freud tragikus igényt támaszt, és egyúttal el is törli.
Többnyire így szokás eljárni numinozitásokkal, és ez így
helyes, mivel ezek az egyik szempontból igazak, a másikból
nem. A numinózum élménye fölemel és egyútt al le is alacsonyít. Ve tt e volna Freud csak jobban figyelembe azt a
pszichológiai igazságot, hogy a szexualitás numinózum —
Isten is, ördög is —, nem ragadt volna meg egy sz űk biológiai fogalomnál. Nietzsche a maga túláradásával pedig talán
nem zuhan ki a világból, ha jobban igazodik az emberi lét
alapelveihez.
Valahányszor a numinózum élménye felkavarja a lelket,
mindig fennáll a veszély, hogy elszakad a szál, amelyen az
ember függ. Ezáltal az egyik ember az abszolút „igen", a
másik az ugyanígy abszolút „nem" állapotába jut. Keleten
úgy mondják: nirvandva (mentes a kett ősségtő l). Ezt jól
megjegyeztem magamnak. A szellemi inga értelem és értelmetlenség közö tt mozog, nem pedig helyes és helytelen
között. Abban van a numinózum veszélye, hogy végletekre
csábít, és hogy egy csöppnyi kis igazságot már az igazságnak, egy apró tévedést végzetes eltévelyedésnek tartunk.
Minden mulandó, ami tegnap igazság volt, ma áltatás, és
ő tt még téves következtetésnek számított, hol- amitegnpl
nap esetleg kinyilatkoztatás lesz — kivált pszichológiai
kérdésekben, amelyekr ő l valójában még igencsak keveset
tudunk. Nagyon sokszor nem látjuk tisztán, mit is jelent az,
hogy a világon egyáltalán semmi sem létezik, ha egy aprócska — és mennyire mulandó! — kis tudat nem ve tt észre belőle
valamit.
Beszélgetésem Freuddal rávilágított, hogy 6 attól fél, hogy
a szexuális megismerés numinózumának világosságát semmivé teheti valamiféle „fekete szennyáradat". Ezáltal
mitologikus szituáció jö tt létre: a sötétség es a világosság
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— Szó sincs róla — feleltem —, téved, professzor úr. Es annak bizonyítására, hogy igazam van, el őre megjósolom: hamarosan ugyanilyen robajt fogunk hallani! — Es csakugyan:
alighogy szavaimat kimondtam, felhangzott a szekrényben
ugyanaz a robaj!
Ma sem tudom, honnan ve tt em ezt a biztonságot. De teljes
bizonyossággal tudtam, hogy a csattanás meg fog ismétl ődni. Freud csak bámult rám döbbenten. Nem tudom, mit gondolt vagy mit nézett! Ez az élmény mindenesetre felébresztette bizalmatlanságát irántam, én pedig úgy éreztem,
hogy megbántottam valamivel. De err ől soha többé nem
beszéltem vele.
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harca. Ez magyarázza az egész ügy numinozitását és egy
vallásos védekez ő eszköznek, a dogmának az azonnali segítségül hívását. Következ ő könyvemben, amely a h ősi harc
lélektanával foglalkozo tt — Symbole der Wandlung (Az átváltozás jelképei) — fölelevenítettem Freud különös reagálásának mitológiai hátterét.
Engem egyfel ől a szexuális interpretáció, másfel ől a „dogma" hatalomvágya vezetett el az évek folyamán a tipológiai
problémához, valamint a lélek polaritásához és energetikájához. Ezt köve tt e az „okkultizmus fekete szennyáradatának" több évtizedre kiterjed ő vizsgálata; igyekeztem
megérteni jelenkori lélektanunk tudatos és nem tudatos
históriai előfeltevéseit.
Nagyon érdekeltek Freud nézetei a prekognicióról és
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Az 1909-es év dönt ő éve le tt kapcsolatunknak. Meghívtak a
Clark Universityre (Worcester, Mass.), hogy ta rt sak előadásokat az asszociációs kísérletekr ől. Tőlem függetlenül
Freudot is meghívták, és úgy határoztunk, hogy együ tt

tam hozzá Bécsbe, megkérdeztem, miként vélekedik róla.
Materialista el őítéletéb ő l kiindulva az egész kérdéskomplexumot elutasította mint esztelenséget, és közben oly
mértékben felszínes pozitivizmusra hivatkozott, hogy
nehezemre ese tt viszonylag higgadtan válaszolni. Még jó
egynéhány év telt el, míg Freud felisme rt e, hogy mennyire
komoly dolog a parapszichológia, és mennyire valóságosak
az „okkult" jelenségek.
Mialatt Freud az érveit sorolta, sajátos érzésem támadt.
Mintha a rekeszizmom vasból volna és átizzana — izzó
rekeszizom-boltozattá válna. Ebben a pillanatban akkora
robaj tö rt fel a közvetlenül mellettünk álló könyvszekrény
felől, hogy mindke tt en szö rnyen megijedtünk Azt hittük,
ránk omlik a szekrény. Hajszálra úgy hangzo tt .
—Ez egy ügynevezett katalitikus exteriorizációs jelenség —
mondtam Freudnak.
— Ugyan — válaszolta erre —, ez maga a megtestesült
téboly!
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utaznk.Brémáblotu,Fernczikísébüket. Brémában történt az a sokat emlegete tt közjáték, hogy
Freud elájult. Ezt én idéztem el ő — akaratlanul — az „iszaphullák" iránti érdekl ő désemmel Tudtam, hogy ÉszakNémetország egyes részein találtak úgynevezett „iszapban
konzervált" holttesteket. Ezek részben a történelem el őtt i
korból származó hol tt estek, olyan embereké, akik vagy belefulladtak a mocsárba, vagy oda temették őket. A lápok vize
humuszsavakat ta rt almaz, amelyek szétbontják a csontokat,
a bő rt ellenben kicserzik, úgyhogy ez, valamint a hajzat teljes épségben megmarad. Vagyis egyfajta természetes mumifikálási folyamat megy végbe, amelynek során azonban a
hullákat az iszap súlya teljesen lapossá nyomja. Néha-néha
rábukkannak ilyen hullákra tő zegfejtés közben Holsteinban,
Dániában és Svédországban.
Amikor Brémában tartózkodtunk, eszembe juto tt ak ezek
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pillantást, amelyet rám vete tt , soha nem fogom elfelejteni. Gyámoltalan helyzetébő l úgy nézett rám, mintha az apja volnék.
Bármi idézte is el ő különben az ájulást — a légkör roppant
feszült volt —, mindkét esetben közös az apagyilkosság fantáziaképe.
Freud ismételten célozgatott velem kapcsolatban arra,
hogy az utódjának tekint. Célzásai kínosan érintettek, me rt

az iszapban konzervált hol tt estek, amelyekr ől olvastam valahol. Csakhogy egy kissé zava rt voltam és összekevertem
ő ket a brémai ólompincék múmiáival! Érdekl ődésem az
idegeire ment Freudnak. „Mi baja ezekkel a hullákkal?" —
kérdezte többször is. Felt űnő módon bosszankodo tt , és

egyiklntémájúbszeükönaétzsl
elvesztette az eszméletét. Utólag azt mondta, meggy őződése, hogy fecsegésem a holttestekr ől azt jelenti: a halálát
kívánom. Véleménye nemcsak egyszer űen meglepe tt : meg
is rémített képzelgésének intenzitása, me rt ájulását nyilvánvalóan az idézte el ő .
Hasonló körülmények között Freud egy másik alkalommal is elájult a jelenlétemben. Ez 1912-ben történt, a
müncheni pszichoanalitikus-kongresszus alkalmával. Valaki
szóba hozta IV. Amenophiszt. Hangsúlyozták, hogy mivel
szemben állt apjával, a sztéléken összetörte apja emblémáit,
és hogy nagy alkotása, a monoteista vallás mélyén is apakomplexusa rejlik. Ez felingerelt és megpróbáltam tisztázni,
hogy Amenophisz alkotó és mélyen vallásos ember volt,
akinek a tetteit nem lehet az apjával való szembenállásból
megmagyarázni. Ellenkez őleg, nagy tiszteletben ta rt o tt a
apját, és pusztító dühe csak Amon isten neve ellen irányult,
amit mindenütt eltöröltetett, így apja, Amenhotep emblémáin is. Ezenkívül más fáraók is megtették, hogy valódi
vagy isteni el ődeik emlékművein és szobrain azok nevének
helyére a magukét vésették, és erre, mint ugyanannak az
istenségnek az inkarnációi, feljogosítva érezték magukat.
Csakhogy ő k sem új uralkodási stílust, sem új vallást nem
léptettek érvénybe.
Freud ebben a pillanatban ájultan zuhant le a székér ől.
Mindannyian tehetetlenül állták körül. Ekkor a karomba vettem, bevittem a legközelebb es ő szobába, és lefektettem egy
kerevetre. Félig magához tért már, miközben vi tt em, és azt a
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tudam,hogynézeis vlképeortmódon, vagyis az ő szellemében képviselni. De akkor még nem
sikerült ellenérveimet úgy kidolgoznom, hogy figyelmére
méltathatta volna ő ket, én pedig sokkal jobban respektáltam
Freudot, semhogy egy mindent eldönt ő vitára merészeltem
volna kihívni. Az a gondolat, hogy úgyszólván a fejem fölött
rám ruházzák a pártvezetést, többféle okból is kellemetlenül
érintett. Az ilyesmi nem nekem való. Nem áldozhattam föl
szellemi függetlenségemet, a presztízsnövekedést pedig
nyűgnek éreztem, me rt csak annyit jelente tt , hogy elvon
igazi céljaimtól. Nekem az igazság kutatása volt a fontos,
nem pedig a személyes presztízs kérdése.
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Az USA-ban te tt 1909-es utazásunk, amelyre Brémából
indultunk, hét hétig ta rt ott . Naponta találkoztunk és analizáltuk álmainkat. Volt akko riban néhány fontos álmom, de
Freud nem tudo tt velük mit kezdeni. Nem te tt em érte szemrehányást, hiszen a legjobb analitikussal is megeshet, hogy nem
tudja megoldani egy álom rejtélyét. Emberi kudarc volt, es
sohanemkéztvlra,hogybjukálmanlíziseinket. Ellenkez ő leg, nagyon fontosnak éreztem, és kapcsolatunkat hallatlanul sokra értékeltem. Freudra felnéztem
mint idősebb, érettebb és tapasztaltabb személyiségre, magamat pedig szinte a fiának éreztem. Ám ekkor mégis történt
valami, ami súlyos csapást mért kapcsolatunkra.
Freud álmodott valamit, aminek taglalására illetéktelen
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vagyok. Megpróbáltam értelmezni, ám hozzátettem, hogy
többre mennénk, ha netán közölne velem még néhány részletet a magánéletér ő l. Szavaim hallatán Freud különös —
gyanakvással teli — pillantást vete tt rám, és azt mondta:
„Csak nem kockáztatom a tekintélyemet!" Abban a pillanatban azonban már el is veszítette. Emlékezetembe mélyen
bevés ődött ez a mondat. Ebb ől tudtam meg, hogy megérlelő dött kapcsolatunk vége. Freud a személyes tekintélyt az
igazság fölébe helyezte.
Mint említettem, Freud csak hiányosan vagy sehogy sem
tudta értelmezni az akkori álmaimat. Kollektív tartalmú
álmokról volt szó, telis-tele szimbolikus anyaggal. Kivált az
egyiket ta rt ottam fontosnak, me rt először vezete tt el a „kollektív tudattalan" fogalmához, és ezért egyfajta el őjátékot
jelentett a Wandlungen und Symbole der Libido című könyvemhez.
Az álom pedig ez volt: egy számomra ismeretlen, kétszintes házban tartózkodom. Az „én házam"-ban. Éspedig a
fels ő emeleten, egyfajta nappaliban, ahol szép, rokokó
stílusú bútorok álltak. A falakon értékes régi képek függtek.
Csodálkoztam, hogy ez az én házam, és azt gondoltam: nem
is rossz! Ám ekkor eszembe juto tt , hogy még egyáltalán
nem tudom, milyen az alsó szint. Lementem a lépcs őn és a
földszintre jutottam. O tt minden sokkal régebbi volt, és
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XV. megálapíto,hyznkearésgyjából

égetett tégla. Mindent valami szürke homály borított. Egyik
szobából a másikba mentem, és azt gondoltam: most aztán
teljesen át kell kutatnom az egész házat! Súlyos ajtóhoz
érkeztem, kinyito tt am. Mögött e kőlépcső t fedeztem föl, a
pincébe vezete tt . Lementem és egy szép boltíves, ódon helyiségbe juto tt am. Megvizsgáltam a falakat, és fölfedeztem,
hogy a közönséges falazókövek mögö tt égetett-tégla-réteg

van; a malter égetett-tégla-törmeléket ta rt almazott. Erről
ráismertem a falak római kori eredetére. Érdekl ődésemet ez
immár hallatlanul felcsigázta. Megvizsgáltam a k őlapokból
álló padozatot is. Az egyik k ő lapban egy karikát találtam.
Amikor felfelé húztam, a k őlap kimozdult a helyér ől és alatta újabb lépcs ő bukkant elém. Keskeny k őlépcső vezete tt a
mélységbe. A lépcs ő fokokon leereszkedve egy alacsony
sziklaüregbe juto tt am. Talaját vastag por fedte, csontok és
tt edények heve rt ek benne, mint valami ősi primitívtör
kultúra maradványai. Fölfedeztem két nyilvánvalóan nagyon régi, töredeze tt emberi koponyát. Aztán felébredtem.
Freudot ebb ő l az álomból mindenekel ő tt a két koponya
érdekelte. Erre újra meg újra visszatért, és azt ajánlotta, ötöljek ki velük összefüggésben valamiféle vágy-at. Milyen
gondolataim kapcsolódnak a koponyákhoz? Es kikt ől származhattak? Természetesen pontosan tudtam, mire akar kilyukadni: hogy titokban valakinek a halálát kívánom. No de
mit akarhat tulajdonképpen? — töprengtem. Kinek a halálát
kívánhatnám? Heves ellenállást éreztem az efféle értelmezéssel szemben, és volt is bizonyos föltevésem arról,
hogy valójában mit jelenthet az álom. Ám akkor még nem
bíztam tulajdon ítéletemben, és az 6 véleményét kívántam
hallani. Tanulni aka rt am tőle. Így hát köve tt em intencióját,
és kiböktem: „A feleségem es a sógornőm" — me rt valakit
mindenképpen meg kellett neveznem, akinek a halálát
érdemes kívánnom!
Fiatal házas voltam még akkoriban, és nagyon jól tudtam,
hogy nincs bennem semmi, ami ilyesféle vágyakra utalna.
De a magam álomértelmezési gondolatait mégsem terjeszthettem Freud elé, me rt csak értetlenségbe és heves ellenállásba ütköztem volna. Ehhez nem éreztem magam elég er ősnek, attól is féltem, hogy elveszítem a barátságát, ha makacsul kitartok a magam nézete melle tt . Másfelől tudni akar-
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tam, mi sül ki a válaszomból, és hogyan reagál, ha az 6 doktrínája szellemét követve rászedem. Igy hát hazudtam neki.
Teljesen tisztában voltam vele, hogy viselkedésem erkölcsileg kifogásolható. De lehetetlenségnek ta rt o tt am, hogy
gondolatvilágomba bepillantást engedjek neki. Túlságosan
nagy szakadék tátongott az enyém és az övé között. Válaszom hallatán Freud valósággal megkönnyebbült. Ebb ől
megtudtam, hogy milyen tanácstalan az ilyen álmokkal
szemben, es ezért keres a doktrínájában menedéket. Csakhogy nekem fontos volt, hogy álmom igazi jelentését kibogozzam.
Azt megértettem, hogy a ház a pszichének valamiféle
képét jelezte, vagyis akkori tudati állapotomat a mindaddig
tuda tt alan kiegészítésekkel együ tt . A tudatot a nappali szoba
karakterizálta. Odon stílusa ellenére a lakottság légkörét
árasztotta.
A földszinten már a tuda tt alan kezd ődött. Minél mélyebbre juto tt am, annál idegenebb és sötétebb lett minden. Az
üregben primitív kultúra maradványaira bukkantam, vagyis
a bennem lakozó primitív ember világára, amelyet a tudat
felől már alig lehet megközelíteni vagy megvilágítani. Az
ember primitív lelke határos az állati lélek életével, mint
ahogyan az ősidők barlangjait is többnyire állatok lakták,
mielőtt az emberek a maguk céljára elfoglalták őket.
Akkoriban vált bennem különös mértékben tudatossá,
hogy milyen erősen érzékelem a különbséget Freud és a
magam szellemi beállítottsága közö tt . Én a múlt század
végi, erősen történelmi légkörű Baselban nevelkedtem, és
ők olvasásának, sze rt te tt em a pszicholó- hálarégiböcse
giatörténet némi ismeretére. Hogyha álmokról és a tudattalan tartalmairól gondolkoztam, soha nem hagytam ki a
történelmi egybevetést; egyetemi éveim idején ilyenkor
mindig a Krug-féle régi filozófiai lexikonhoz folyamodtam.
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Mindenekelő tt a XVIII. századi és a XIX. század eleji
szerzőket isme rt em. Ez a világ alko tt a emeleti nappali
szobám atmoszféráját. Freud ellenben olyan benyomást te tt
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rám,inthaz6„selöré"Büchnel,Mosttal, Dubois-Reymond-nal és Darwinnal kezdődne.
Mármost az imént isme rt ete tt tudati állapotomat az álom
további tudati rétegekkel toldo tt a meg: a régóta lakatlan,
középkori stílusú földszinttel, azután a római pincével és
őtti barlanggal. Ezek let űnt időket ésvégülatörnem
átéludaifokz brált.
Az álom elő tt i napokban sok éget ő kérdés foglalkoztatott:
milyen premisszákon alapszik a Freud-féle pszichológia?
Az emberi gondolkodás melyik kategóriájába ta rt ozik?
Milyen a viszony csaknem kizárólagos perszonalizmusa és
őfeltételek között? Almom választ azáltnosöréemi
adott. Láthatóan visszanyúlt egészen a kultúrtörténet, az
egymást követ ő tudati rétegek történetének alapjaiig.
Mintegy az emberi lélek struktúradiagramját ábrázolta,
vagyis egy mindenképpen szentélytelen jellegű előfeltételt.
Ez az elgondolás telibe talált, it clicked, ahogy az angol
mondja: és az imént leírt álom eszményképemmé vált;
amely elő tt em mindaddig ismeretlen mértékben igazolódott
a továbbiakban. El őször sejte tt em meg belőle a személyes
psziché a priori kollektív voltát, amit eleinte korábbi
működési módok nyomainak tekintettem. Csak kés őbb, sokszoros tapasztalat és megbízhatóbb tudás alapján isme rt em
föl a funkcionálási módokat mint ösztönformákat, mint archetípusokat.
Soha nem tudtam igazat adni Freudnak abban, hogy az
álom afféle „homlokzat", amely arra való, hogy a már tudott, ám a tudat el ő tt úgyszólván rosszindulatúan eltitkolt
jelentést elrejtse. Szerintem az álmok olyanok, mint a természet, amelyben nem lakozik csalási szándék, hanem inkább
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megvall valamit, ahogy éppen tudja — mint a rügyeit bontogató fa vagy a táplálékot keres ő állat, mindke tt ő lehetőségeit
a környezet szabja meg. Ugyanígy a szemünk sem akar bennünket áltatni, legfelj ebb mi áltatjuk magunkat, me rt a
szemünk rövidlátó. Vagy félrehallunk valamit, me rt a fülünk
egy kissé süket, de a fülünk nem akar minket becsapni. Még
jóval azelő tt , hogy Freudot megismertem volna, a tudattalant, valamint közvetlen kifejez ődését, az álmokat természeti folyamatnak fogtam fel, amelyet nem lehet önkényeskedéssel vádolni, legkevésbé pedig szemfényvesztési
szándékkal. Semmi indokát nem láttam annak a föltevésnek,
hogy a tudat ravaszkodásai kiterjednének a tuda tt alan természeti folyamataira is. Ellenkez ő leg, a mindennapos
tapasztalat megtanított rá, milyen konok ellenállást szegez
szembe a tudat tendenciáival a tudattalan.
Sajátos hatást gyakorolt rám álmom a házról: fölébresztette bennem régebbi archeológiai érdekl ődésemet.
Zürichbe visszaérkezve el ő kerestem egy könyvet a babiloni
ásatásokról, valamint a mítoszokról szóló különböz ő
könyveket olvasgattam. Ezenközben került a kezembe
Friedrich Creuzer könyve, a Symbolik und Mythologie der
alten Völker (A régi népek szimbolikája és mitológiája),
amely valósággal lázba hozott. Szinte megszállottan olvastam, és önemésztő érdekl ődéssel rágtam át magam egy
halom mitológiai és még gnosztikus anyagon is, míg végül
teljesen összekuszálódtam. Olyasféle tanácstalan állapotba
kerültem, mint annak idején a klinikán, amikor a pszichotikus elmeállapotok értelmét próbáltam megérteni. Mintha
valamiféle képzelt bolondokházába kerültem volna, hozzáláttam „kezelni" és analizálni Creuzer könyvének kentaurjait, nimfáit, isteneit és istennő it, akárha a betegeim lettek
volna. Ebbéli tevékenységem során óhatatlanul fölfedeztem,
milyen szoros kapcsolatban áll az antik mitológia a primitív
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népek pszichológiájával, ami ez utóbbi intenzív tanulmányozására indított. Freud egyidej ű érdeklődése hasonló témák iránt bizonyos kellemetlen érzéssel töltö tt el, me rt felismerni véltem benne elméletének felülkerekedését a tényekkel szemben.
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E tanulmányaim kell ő s közepén bukkantam rá egy el őttem
ismeretlen fiatal amerikai nő , Miss Miller fantáziaanyagára.
Az anyagot Théodore Flou rn oy, igen tisztelt atyai barátom
tette közzé az Archives de Psychologie-ban (Pszichológiai
feljegyzések, Genf). Nyomban megragadott a fantáziák
mitológiai karaktere. Szinte katalizátorként hatottak a bennem felhalmozódott, de még nem rendez ődött gondolatokra.
Belőlük és a mítoszokról szerze tt tulajdon ismereteimb ől
bontakozo tt ki lassacskán a Wandlungen und Symbole der
Libido című könyvem. Mialatt ezen dolgoztam, sokat jelentő álmaim voltak, és ezek már utaltak a szakításra Freuddal.
Az egyik legmegrázóbb a svájci—osztrák határ közelében
fekvő tájon játszódott. Estelede tt , és egy idő sebb férfit pillantottam meg a cs. és kir. vámő rök egyenruhájában. Kissé
görnyedten haladt el melle tt em, engem figyelmére sem méltatva. Arckifejezése mogorva, egy kissé mélabús és bosszús
volt. Jártak arrafelé mások is, és valaki kioktatott, hogy az
öreg nem is létezik igazán, csak egy évekkel azel ő tt meghalt
vámtisztviselő szelleme. „Azok közül való, akik nem tudnak
meghalni" — mondták.
Ez az álom els ő része.
Amikor nekiláttam az álomfejtésnek, a vámoshoz azonnal
a „cenzúrát" asszociáltam; a határhoz részint a tudat és a
tuda tt alan közö tt i határt, részint azt, ami Freud és a magam
nézeteit elválasztja egymástól. A határon történ ő — szigorú
és alapos — vizsgálat mintha az analízisre utalt volna. A
határon kinyitják a b őröndöket és csempészáruk után kutat-
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nak, az analízis során pedig nem-tudatos el őfeltételek kerülnek felszínre Az öreg vámosnak nyilvánvalóan oly pozitív
és örvendetes tapasztalata volt munkája során, hogy
világnézete fanyarrá formálta az arcát. Nem állhattam ellen
a Freuddal való analógiának. Jóllehet Freud ekkor már
veszte tt (1911) szememben a tekintélyéb ől, mégis változatlanul többre ta rt o tt am magamnál, az apa képét vetítettem ki
rá, és az álom idő pontjában ez a kivetítés még korántsem
szű nt meg. Ahol ilyen projekció fordul el ő, az ember nem
tárgyilagos, hanem kettéválik az ítélete. Egyrészt függ őségi
viszonyban van, másrészt ellenállást tanúsít. Az álom idején
még nagyra becsültem Freudot, de mégis kritikusan szemléltem. Megoszto tt magatartásom jelzi, hogy ez a szituáció
még nem tudatosodott és nem tükröz ődött bennem. Jellemz ő
ez minden projekcióra. Az álom azonban nyilvánvalóvá
tette, hogy helyes lenne tiszta vizet öntenem a pohárba.
Freud személyiségének hatása alatt, amennyire csak
lehete tt , lemondtam a magam ítéletér ől és elfojtottam bírálatomat. Ez volt a feltétele annak, hogy együ tt dolgozhassam
vele. Így gondolkoztam: Freud sokkal okosabb és tapasztaltabb nálad. Most tehát egyszer ű en figyelsz arra, amit
mond, és tanulsz t ő le. Aztán, legnagyobb csodálkozásomra,
az osztrák császári és királyi monarchia mogorva tisztviselőjének álmodtam meg őt, rég meghalt és még egyre
„bolyongó" vámellen ő rnek. Ez lenne a Freud utalásában
szerepl ő vágy, hogy meghaljon valaki? Képtelen voltam
azonban a legkisebb zugot is felfedezni magamban, ahol
normális körülmények között ilyen vágy támadhatott volna,
én ugyanis együ tt működni akart am vele, úgyszólván bármi
áron, és leplezetlenül önz ő módon részesülni tapasztalatainak tárházából, meg aztán a barátságunk is sokat jelentett számomra. Így hát semmi sem indíthatott arra, hogy a
halálát kívánjam. Lehetett azonban az álom igenis afféle
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korrekció, annak az eltúlzott nagyrabecsülésnek és csodálatnak a kompenzálása, ami a tudatomon eluralkodott. Az álom
némiképpen kritikusabb szemléletet ajánlott. Ami nagyon
megdöbbentett, bár az álom zárómondata mintha a halhatatlanságra utalt volna.
A vámosepizóddal korántsem ért véget az álom, hanem
rövid hiátus után egy második, figyelemre méltó rész
következe tt . Valamilyen olasz városban voltam, délfelé járt,
tizenke tt ő és egy óra között lehete tt . Tűző nap égette az
utcákat. A város dombra épült, és Basel egy bizonyos részére, az úgynevezett Kohlenbergre emlékeztetett. Az utcácskák, amelyek onnan a városon végighúzódó Birsigvölgybe vezetnek le, részben lépcs ő s utcák. Egy ilyen lépcső n mentem lefelé a Barfüsser térre. Basel volt, de mégis
olaszországi város, Bergamóhoz hasonló. Nyár volt, zenitjén állt a sugárzó nap, mindent betöltö tt a harsány fény.
Sokan jö tt ek velem szemben, és tudtam, hogy most zárják
be az üzleteket, és az emberek hazafelé igyekeznek ebédelni. Az emberáradat kell ő s közepén egy lovag lépdelt, teljes
vértezetben. Fölfelé jö tt a lépcs ő n, szemben velem. Csöbörsisakot viselt, szemnyílásokkal; és páncélinget. E fölö tt
ő ruhát, amelybe elöl is, a hátán is nagy vörös fehérls
kereszt volt belesz őve.
Képzelheti, milyen hatást te tt rám, amikor egy modern
városban a déli csúcsforgalom idején váratlanul egy
keresztes vitéz jön felém! Mindenekel ő tt az tűnt fel, hogy az
arra járó sokaságból mintha senki sem ve tt volna tudomást
róla. Senki nem fordult hátra, senki nem bámulta meg;
mintha csak a többieknek teljesen láthatatlan le tt volna.
Eltűnő dtem, vajon mi lehet ez a jelenség, és ekkor mintha
valaki válaszolt volna a következ ő szavakkal, bár senkit sem
láttam a közelben: „Igen, ez rendszeres jelenség. Mindennap
tizenke tt ő és egy óra között végigmegy i tt a lovag, és már
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hosszú ideje így van ez (úgy rémlett, évszázadok óta),

es

Az álom mély benyomást te tt rám, de akkor semmiképp
sem értettem. Megdöbbentett, nyomasztólag hato tt kedélyemre, és nem tudtam, mitévő legyek.
A lovag és a vámtisztvisel ő egymással homlokegyenest
ellentétes figurák. A vámos árnyszer ű volt, mint aki „még
nem tudott meghalni" — szűnőben levő jelenség. A lovag
ellenben csupa élet es teljesen valóságos. Az álom második
része nagymértékben numinózus volt, a határ menti jelenet
józan és önmagában nem jelent ős, csak akkor nyomasztott,
amikor elgondolkoztam rajta.
A lovag rejtélyes figuráján sokat töprengtem az ezt követ ő
idő ben, de sehogy sem tudtam teljességében megragadni.
Csak jóval később, hosszas meditáció után sikerült valamelyest felfognom az értelmét. Azt már álmomban tudtam,
hogy a lovag a XII. századba ta rt ozik. Ebben a időben
kezdődött az alkímia * és a kutatás a szent Grál után. A Gráltörténetek fiatal korom óta nagyon érdekeltek. Tizenöt
évesen olvastam őket el őször, és felejthetetlen élményt
jelentettek, olyant, amelyt ől soha többé nem szabadultam.
Gyanítottam, hogy mindezek mögö tt még rejlik valami
titok. Így hát magától értet ődőnek találtam, hogy az álom
ismét felidézte a Grál-lovagok világát és a velük való foglalkozást, me rt hiszen ez volt a szó legbens őbb értelmében
az én világom, amellyel Freudnak aligha akadt dolga. Egész
bens őm azt a még homályban rejt őző ismeretlent kereste,
amely értelmet adhat az élet banalitásának.
Mélységes csalódást éreztem, amiért a kutató értelem minden erőfeszítése ellenére sem tudunk a lélek mélyén mást
fölfedezni, csupán a nagyon is közisme rt „nagyon is emberit". Vidéken nő tt em föl, parasztok között, és amit nem tanulhattam meg az istállóban, azt megtudtam Rabelais
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elmésségéből és paraszti folklórunk szókimondó fantáziájából. Az incestus és a perverzitás különféle formái nem
jelente tt ek nekem semmiféle újdonságot, és magyarázatra
sem szorultak. A bűnözéssel együtt abba a mocskos üledékbe
tart oztak, amely megkeserítette életkedvemet, mivel nagyon
is világosan nyitotta rá szememet az emberi lét rútságára és
ődött, hogy a értelmnsg.Nkaátólére
veteményt trágya táplálja. Meg kelle tt azonban magamban
vallanom, hogy ez aligha valami jótékonyan ható felismerés.
Hiába, ezek mind csupa városi emberek, akik mit sem tudnak
a természetr ől és az emberistállóról, gondoltam, régóta torkig
lévén az ilyen undorító visszásságokkal.
A természetr ől mit sem tudó emberek magától értet ődően
neurotikusak, me rt nem illeszkedtek be a realitásokba. Még
túlságosan naivak, akár a gyerekek, és úgyszólván fel kell
világosítani ő ket arról, hogy ugyanolyan emberek, mint a
többiek. E tt ő l a neurotikusok természetesen még nem gyógyulnak meg, egészségessé csak az teheti őket, ha megint
kikászálódnak a mindennapos szennyb ől, a hétköznapok
iszapjából. Csakhogy nagyon is szívesen ragadnak bele
abba, amit el őzőleg már elfojtottak magukban, és miképpen
is kerülhetnének ki bel őle, ha az analízis nem tesz el őttük
tudatossá valami mást és jobbat? Hogyha az elmélet maga
köti meg őket, és csupán azt a racionális vagy „ésszer ű"
megoldási lehetőséget nyitja meg el őttük, hogy hagyjanak
fel végre gyermeteg dolgaikkal? Hiszen éppen ez az, amire
nem képesek, és hogyan is lehetnének, ha nem látnak a
lábuk ala tt biztos talajt, amin megállhatnak? Az ember nem
adhat fel egy életformát csak úgy, amíg egy másikkal föl
nem válthatja. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tökéletesen
ésszerű életvitel általában lehetetlen, kivált ha valaki úgyszólván a születését ől fogva olyan ésszer űtlenül viselkedik,
mint egy neurotikus.
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Most vált el ő ttem világossá, miért érdekelt ilyen éget ően
Freud személyes pszichológiája. Mindenáron meg kelle tt
ő „ésszerű megoldásá"-val. tudnom,ikéálaheyzt
Létfontosságú kérdésnek tekintettem ezt, és sokat adtam
volna a megválaszolásáért. Most már világosan láttam, hogy
miről van szó. Ő maga is neurózisban szenvedett, éspedig
jól diagnosztizálhatóan, nagyon kínos tünetekkel, mint
amerikai utunk során megállapítottam. Akkor 6 kioktatott,
hogy az egész világ neurotikus egy kissé, és ezért elnéz őnek
kell lennünk. Csakhogy nekem eszem ágában sem volt
ennyivel beérni, sokkal többet aka rt am tudni arról, miként
lehet elkerülni a neurózist. Láttam, hogy sem Freud, sem
tanítványai nem képesek felfogni, mit jelent az a pszichoanalízis elmélete és gyakorlata szempontjából, hogy még a
mester sem bír a tulajdon neurózisával. Amikor azután kifejtette szándékát, hogy elméletét és módszerét azonosítja és
ésdogmatizálj,neuvoábgyütdlzni,
nemardtásh,inogyvzauljk.
Amikor Wandlungen und Symbole der Libido című
munkám vége felé, az „áldozat"-ról szóló fejezetnél tartottam, már tudtam, hogy ez a Freuddal való barátságomba fog
kerülni. I tt a magam nézetét kívántam taglalni az incestusról, a libido fogalmának dönt ő átalakulásáról és még más
gondolatokat, amelyekben eltértem Freudtól. Az incestus
nálam csak a legritkább esetekben jelent személyes komplikációt. Többnyire er ősen vallásos ta rt almat takar, ezért is
tölt be majdnem minden kozmogóniában és számos
mítoszban dönt ő szerepet. Freud azonban ragaszkodo tt a szó
szerinti értelmezéshez, és nem fogta fel az incestusnak mint
szimbólumnak a szellemi tartalmát. Tudtam, hogy soha nem
is fogja elfogadni.
Beszéltem a feleségemmel, és elmondtam neki aggodalmaimat. Ő iparkodo tt megnyugtatni, me rt úgy vélte, néze-
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teimet Freud nagyvonalúan fogadja majd, még ha maga nem
tudja is akceptálni őket. Én meg voltam gy őződve róla, hogy
ilyesmire nem lenne képes. Két álló hónapig nem tudtam
tollat fogni, szüntelenül azon a kérdésen rágódtam: hallgassam-e el, amit gondolok, vagy kockáztassam inkább a barátságot? Végül rászántam magam az írásra, és Freud barátságával fize tt em é rt e.
A Freuddal való szakítás után minden barátom és
ő söm hátat fordított nekem. Könyvemet szemétnek ismer
nyilvánították. Kikiáltottak misztikusnak, és ezzel az ügy el
is volt intézve. Egyedül Riklin és Maeder ta rt o tt ki mellettem. De hát el őre láttam, hogy magamra maradok, és nem
tápláltam illúziókat úgynevezett barátaim várható reakcióit
illetően. Mindent alaposan átgondoltam. Tudtam, hogy nem
babra megy a játék, és meggyőződésemért vállalnom kell a
következményeket. Megértettem, hogy „Az áldozat" cím ű
fejezet a tulajdon feláldozásomat jelenti. Ezt belátva újra
tudtam írni, habár el őre láttam, hogy szemléletemet senki
nem fogja méltányolni.
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Visszapillantva elmondhatom: én vagyok az egyetlen, aki a
Freudot leginkább érdekl ő két problémát értelemszer űen
továbbfejlesztette: az „archaikus maradványok" és a szexualitás problémáját. Széles körben elterjedt tévedés, hogy
nem látom a szexualitás jelent őségét. Ellenkez őleg, fontos
szerepet tölt be az én pszichológiámban is, nevezetesen a
pszichikus egésznek lényeges — ha nem is egyedüli — kifejeződését. Legfőbb törekvésem azonban az volt, hogy
személyes jelent ő ségén és biológiai funkciót betölt ő
szerepén túlmen ően feltárjam és megmagyarázzam szellemi
vonatkozását és numinózus értelmét, vagyis kifejezzem azt,
ami Freudot annyira leny űgözte, de amit nem tudott megragadni. A Die Psychologie der Ürbertragung (Az indu-
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csak filozófiai posztulátumként létezett, nevezetesen Carl
Gustav Cams és Eduard von Hartmann bölcseletében.
Kimondhatjuk, hogy a mai kulturális tudat, amennyiben
filozofikusan tükröz ő dik, nem fogadta még be a tudattalannak és konzekvenciáinak eszméjét, habár több mint fél
évszázada konfrontálódik vele. Változatlanul a jöv őre vár
annak általános és alapvető tudomásulvétele, hogy lelki
egzisztenciánknak két pólusa van.

latátvitel lélektana) és a Mysterium Coniunctionis (Az
egyesülés misztériuma) cím ű írásaim tartalmazzák az err ől a
témáról vallott gondolataimat. A szexualitás mint egy
ktonikus — földmélyi — szellemnek a kifejez ődése roppant
nagy jelentőségű. Me rt ez a szellem „Isten másik arculata",
az istenkép sötétebbik oldala. Amióta csak érintkezésbe
kerültem az alkímia gondolatvilágával, azóta foglalkozta tt ak
a ktonikus szellem kérdései. Alapjában véve egy Freuddal
folytato tt korábbi beszélgetés kelte tt e föl ez irányú érdeklődésemet, amikor éreztem, mennyire hatalmában ta rtja a
szexualitás, csak éppen nem találtam rá magyarázatot.
Freud legnagyobb teljesítménye minden bizonnyal abban
állt, hogy komolyan vette neurotikus betegeit, és foglalkozott jellegzetes és individuális pszichológiájukkal. Volt
bátorsága szóhoz juttatni a kazuisztikát, és ily módon behatolni a beteg individuális lélektanába. Úgyszólván a beteg
szemével látott, és így a betegséget sokkal mélyebben sikerült megértenie, mint az azel ő tt lehetséges volt. Ilyen tekintetben elfogulatlan volt és merész. Ez veze tt e odáig, hogy
leküzdhetett egész sor el őítéletet. Akárcsak az Ószövetség
prófétája, vállalta a hamis istenek megdöntését, egy sereg
becstelenségről és képmutatásról lerántotta a leplet, és szánakozás nélkül kiterege tt e a világ elő tt kora szellemi
életének rothadtságát. Nem félt a tt ól, hogy el kell viselnie
egy ilyen vállalkozás népszer űtlenségét. Az ösztönzés, amelyet ezáltal kultúránknak ado tt , abban nyilvánult meg, hogy
fölfedezte, miként lehet hozzáférk őzni a tudattalanhoz.
Azzal, hogy elisme rt e az álmot, mint a tudattalanban lejátszódó folyamatok legfontosabb információs forrását,
kimentett a múltból es a feledésb ől egy olyan értéket, amely
menthetetlenül elveszettnek látszott. Empirikusan bebizonyította, hogy igenis van tuda tt alan psziché, holo tt azelő tt
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ut kitárni?" Es máris ott meredt el őttem , a kérdés, hogy

A tudattalannal való kapcsolat tisztázás a

Miután elszakadtam Freudtól, egy ideig bens ő bizonytalansággal, s őt dezorientációval küszködtem. Valósággal úgy
éreztem magam, mint aki az űrben lebeg, mert akkor meg
nem találtam rá egyéni álláspontomra. Mindenekel őtt arra
törekedtem, hogy pácienseimmel új módon építsem ki a
kapcsolatot. Elhatároztam tehát, hogy el őször is minden
feltétel nélkül megvárom, mit mondanak el önként
magukról. Egyszóval arra építettem, amit a véletlen kínál.
Csakhamar kit űnt, hogy spontánul beszámolnak álmaikról
es fantáziáikról, .én pedig legföljebb néhány kérdést tettem
föl: „Mi jut erről az eszébe?", vagy: „Ezt hogy érti?" „Honnan került ez el ő?" A válaszokból es asszociációkból már
szinte maguktól adódtak az értelmezések. Félretettem minden teoretikus szempontot, es pácienseimnek csak abban
segítettem, hogy a képeket önmagukból kiindulva értsék
meg.
Viszonylag rövid id ő múltán felismertem, hogy helyes
volt az álmokat, úgy, ahogy elhangzo tt ak, az értelmezés
alapjául felhasználni, amelyb ől kiindulunk. „Módszerem"
'révén természetesen csaknem áttekinthetetlenül sokféle
aspektus keletkeze tt . Egyre sürget őbb lett az igény valamiféle kritérium iránt, szinte úgy mondhatnám: igény az els ő
es kezdeti tájékozódásra.
Ekkor olyan pillanat adato tt meg nekem, amelyben szokatlan világossággal tudtam áttekinteni addigi utamat. Igy
gondolkoztam: kezedben a kulcs a mitológiához es megvan
rá a lehetőséged, hogy feltárd a tuda tt alan emberi psziché
minden kapuját. Valami azonban ezt súgta: „Mire jó minden
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tulajdonképpen mire is futottam. Let űnt népek mitoe g, írtam egy
'
meg,
gy könyvet a hősökrő l, a
logiáját
giá magyaráztam
mítoszról, amelyet ősidő ktő l fogva megélt az ember. Jó, de
miféle mítoszt él meg az ember manapság? A keresztény
mítoszt, mondhatnánk. „Te abban élsz?" — szólalt meg bennem a kérdés. „Hogy ő szinte legyek, nem! Nem ez a mítosz
az, amelyben élek." „Akkor hát nincs is már mítoszunk?"

k

„Nincs, nyilvánvalóan nincs többé mítoszunk." „No de
akkor mi a te mitoszod? Az a mítosz, amelyet megélsz?" Ez
már kellemetlenül érintett, abbahagytam a gondolkozást.
Határvonalhoz értem.
1912-ben, karácsony táján volt egy álmom. Pompás olasz
loggiát láttam oszlopokkal, márványpadlóval es márvány
mellvéddel. O tt ültem aranyozott reneszánsz széken, el őttem ritka szép asztal. Zöld k őből készült, mintha smaragd
lett volna. Ott ültem tehát es a távolba meredtem, a loggia
ugyanis egy kastély magas tornyának a tetején ékeskedett.
Gyerekeim szintén az asztal mellett ültek.
Egyszer csak leereszkedett valamiféle fehér madár, talán
egy kis sirály vagy egy galamb. Kecsesen rátelepedett az
asztalra, én pedig intettem a gyerekeknek, hogy maradjanak
nyugton, nehogy elriasszák a szép fehér madarat. A galamb
csakhamar aranysz ő ke hajú, mintegy nyolcéves kislánnyá
változott. A gyerekekkel együtt elszaladt, es játszani kezdett
velük a kastély oszlopsoros folyosóin.
Gondolataimba merülve a helyemen maradtam, es azon
tűnő dtem, amit épp az imént éltem át. Erre a kislány visszatért es karját gyöngéden a nyakam köré fonta. Aztán váratlanul eltűnt, árn ismét o tt volt a galamb, es emberi hangon,
lassan, tagoltan igy szólt: „Csak az éj els ő óráiban változhatom emberré, miala tt a hím a tizenkét halottal foglala-
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toskodik." Ezzel a kék leveg ő be emelkedett, én pedig fölébredtem.
Az egyetlen, amit álmomról mondhattam, az volt, hogy a
tudattalan hallatlan felélénkülésére vallott. De nem
ismertem olyan technikát, amellyel rá lehet találni a bens ő
folyamatok nyitjára. Mi dolga lehet egy hím galambnak
tizenkét halo ttal? A smaragdasztalhoz a „tabula smaragdina"
története jutott eszembe a Hermész Triszmegisztoszról szóló
alkimista mondából. Hermész e szerint hátrahagyott egy
táblát, amelyre görög nyelven rá volt vésve az alkimista
bölcsesség lényege. Gondoltam a tizenkét apostolra is, az év
tizenkét hónapjára, a tizenkét állatövre. Am a rejtélyt csak
nem tudtam megoldani. Végül is kénytelen-kelletlen feladtam a küzdelmet. Nem maradt más hátra, mint várni, tovább
élni es figyelni a fantáziáimra.
Hátborzongató fantázia ismétl ő dött akkortájt: valamiféle
halottak szerepeltek benne, akik még éltek. Így például hullákat te ttek be krematóriumokba, azután kit űnt, hogy még
van bennük élet. Ezek a fantáziák a következ ő álomban
érték el csúcspontjukat es oldódtak is fel egyúttal:
Olyan tájon jártam, amely az Arles környéki Alyscamps-ra
emlékeztetett. Van ott egy sétány csupa szarkofággal, amelyek egynémelyike még a Meroving-korszakból való. Almomban a város fel ől jöttem, es hasonló sétány tárult elém, a
sírok hosszú sorával. Csupa talapzat, k őlappal, rajtuk a felravatalozott holtak. O tt feküdtek régimódi ruházatukban,
összekulcsolt kezekkel, akárcsak a régi sírkápolnákban a
lovagok, teljes vértezetben, csupán annyi különbséggel, hogy
álmomban a halottak nem k őfaragványok voltak, hanem
furcsa módon mintegy mumifikált testek. Megálltam az els ő
sír előtt, es szemügyre ve ttem az elhunytat. Egy férfi volt a
XIX. század harmincas éveib ől. Nagy érdekl ődéssel nézegettem a ruházatát. Egyszer csak megmozdult es életre kelt.
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Szétnyitotta összekulcsolt kezét, én pedig tudtam, hogy ez
csak azért történik, mert nézem. Nyomasztó érzéssel léptem
tovább, egy másik halotthoz, aki a XVIII. századba ta rtozott.
Ekkor is ugyanaz történt: alighogy ránéztem, feléledt es megmozdította a kezét. Igy mentem végig az egész soron, míg
csak a XII. századhoz nem juto ttam, egy páncélinges
keresztes vitézhez, aki szintén összekulcsolt kézzel feküdt o tt.
Alakját , mintha fából faragták volna. Sokáig néztem, abban a
meggyőz
ő désben, hogy csakugyan halott. Am egyszer csak
láttam, amint bal kezének egyik ujja lassan megmozdul.
Hosszú ideig töprengtem ezen az álmon. Eredetileg természetesen Freud nézetét osztottam, amely szerint a tudattalanban
ő srégi tapasztalatok maradványai lelhet ők fel. Az olyan álmok
alapján, mint ez is, valamint a tuda ttalan valódi átélése alapján
arra a következtetésre juto ttam, hogy ezek a maradványok
mégsem elhalt formák, hanem az eleven pszichéhez ta rtoznak.
Későbbi kutatásaim meger ősítettek ebbeli föltevésemben, es az
évek során ebb ől fejlődött ki az archetípusok tana.
Az álmok mély benyomást tettek rám, de nem tudtak
megszabadítani a dezorientáltság érzését ől. Ellenkezőleg,
mintegy bels ő nyomás súlya alatt éltem. Ez néha olyan er ősen nyomasztott, hogy már valamiféle lelki zavart kellett
föltételeznem. Ezért kétszer is végiggondoltam egész életemet, minden legapróbb részletében, kivált a gyerekko ri
emlékt;úgyvuanis,lámútbeh
valami, ami a zavar okaként számításba jöhet. Am a visszapillantás nem járt eredménnyel, be kellett ismernem, hogy
tudatlan vagyok. Ekkor azt gondoltam: annyira nem tudok
semmit, hogy mostantól fogva egyszer űen azt csinálom, ami
eszembe jut. Ily módon tudatosan átengedtem magam a tudattalan impulzusainak.
Legels ő ként egy gyerekkori emlék bukkant fől ügy tíz-tizenegy éves koromból. Akkoriban szenvedélyesen szeret,
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te rn építőkockákkal játszani. Tisztán emlékszem, hogyan
építettem házikókat es várkastélyokat, es miként alakítottam
ki üvegpalackok fölé ívelt kapuboltokat. Valamivel kés ő bb
természetesen már kövekkel építkeztem, es agyagot
használtam malternak. Hosszú id őn át elbű völtek ezek az
építmények. Meglepetésemre épp ez az emlék bukkant föl,
egy bizonyos emóció kíséretében.
Ahá, gondoltam, i tt tehát élet van! Még megvan a kisfiú,
es alkotó életet él, ami nekem hiányzik. No de hogyan
férkőzhetek hozzá? Képtelenségnek láttam, hogy áthidalhassam a távolságot a jelen, a feln ő tt férfi es életem tizenegyedik éve közö tt . De ha helyre akarom állítani a kontaktust azzal az id őszakkal, nincs más hátra, mint visszatérni
oda es újra befogadni a gyereket, a maga gyermeteg
játékaival együtt, bízva abban, hogy helyesen cselekszem.
Fordulóponttá le tt ez a perc a sorsomban, mert hosszas
vonakodás után végül mégis beletör ő dtem abba, hogy
játsszam. Mély rezignációval ve tt em tudomásul, a megaláztatás fájdalmas élményét is elszenvedve, hogy valóban
semmi mást nem tehetek, csak játszom.
Így hát hozzáláttam megfelel ő köveket gyűjteni, részint a
tóparton, részint a vízben, majd nekiláttam építeni: házikókat, kastélyt — egy egész falut. Már csak a templom hiányzott, készítettem hát egy négyzetes építményt, tetejére hatszögű dobot es egy négyzet alakú kupolát. Templomhoz
oltár is kell. Ennek építését ől azonban ódzkodtam.
Azon töprengve, hogyan is oldhatnám meg ezt a feladatot,
kimentem egy napon, mint mindig, a tóra, es köveket kerestem a kavicsos parton. Egyszer csak megpillantottam egy
vörös követ: egy négyoldalú gúlát, mintegy négy centi magasat. Kőforgács volt, ilyen formára csiszolódott a vízben, a
hullámok között hányódva — a mer ő véletlen terméke. Tud-
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tam . ez az oltár! Igy hát a kupola alatt, középen helyeztem
el, és közben eszembe juto tt gyerekkori álmomból a föld
alatti fallosz. Az összefüggés elégtétellel töltö tt el.
Mindennap építettem ebéd után, ha az id őjárás lehetővé
te tt e. Alighogy az étkezést befejeztem, játszottam, míg a páciensek meg nem érkeztek; este pedig, ha elég korán végeztern munkámmal, folytattam az építést. Közben kitisztultak
a gondolataim, es képes voltam megragadni a fantáziákat,
amelyeket csak sejtelemszerűen éreztem magamban.
Természetesen sokat töprengtem játszódásom értelmén es
űvelsz te tulajdonképpen? Fölépítesz eznakérds:mit
egy kis települést, es úgy végzed ezt, mint valamiféle rítust!
A kérdésre nem tudtam válaszolni, de élt bennem a bizonyosság, hogy úton vagyok a tulajdon mítoszom felé. Az
építés ugyanis csak a kezdet volt. A fantáziák egész özönét
váltotta ki, ezeket kés őbb gondosan följegyeztem.
Az ilyen es ehhez hasonló típusú történések sora folytatódott. Valahányszor kés őbbi életemben elakadtam, mindig
festettem egy képet, vagy köveket munkáltam meg, es mindig egyfajta bevezet ő rítus le tt belőle, amely további gondolatoknak es munkáknak készítette el ő az utat. Minden, amit
ebben az évben 1 írtam, vagyis a Gegenwart und Zukunft (Jelen es jövő), az Ein moderner Mythus (Egy modern mítosz),
az Über das Gewissen (A lelkiismeretről), abból a kőmunkából nő tt ki, amelyhez feleségem halála 2 után fogtam hozzá. Feleségem elhunyta, a vég, es ami közben világossá vált
előttem, hallatlan módon megingatta egyensúlyomat. Sok
minden kellett hozzá, hogy megint szilárdan álljak a lábamon, es ebben segített a kapcsolat a kövekkel.

1. 1957. 2I2. 1955. november 27.
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talanul álltam egy idegenszer ű világban, mindent nehéznek
es érthetetlennek éreztem. Szüntelen feszültségben éltem,
&yakran mintha óriási sziklatömbök zuhantak volna ram.
ő kellett hozzá, Egzenés tköv.Bruálise
hogy kibírjam. Másokat ugyanez az állapot megtört.
Nietzschét es Hölderlint es még többeket. Énbennem azonban démoni erő lakozo tt , kezdettől fogva megingathatatlanul hi tt em, hogy meg kell találnom annak az értelmét, amit
a fantáziákban átéltem. Hatalmába kerített az a leküzdhetetlen érzés, hogy a tuda tt alan ostromával szembeszállva
egy magasabb akaratnak engedelmeskedem, es ez az érzés
végig irányt mutato tt , hogy feladatommal meg tudjak birkózni. 3
Gyakran olyan felbolygatott állapotba kerültem, hogy jógagyakorlatokkal kelle tt az emóciókat kiiktatnom.
Minthogy azonban célul tűztem ki, hogy megtudjam, mi
megy végbe bennem, csak addig gyakorlatoztam, amig le
nem csillapodtam, es újra nem kezdhettem munkámat a
tudattalannal. Amint úgy éreztem, hogy megint saját magam
vagyok, abbahagytam a kontrollt, es átengedtem a szót a
képeknek es a belső hangoknak. Az indek — velem ellentétben — azért végzik a jógagyakorlatokat, hogy tökéletesen
megszüntessék a pszichikus tartalmak es képek sokaságát.
Amilyen mértékben sikerült az emóciókat lefordítanom a
képek nyelvére, vagyis megtalálnom a mélyükön rejl ő képeket, úgy következe tt be fokozatosan a bels ő megnyugvás.
Ha meghagyom őket emócióknak, minden bizonnyal összetörtem volna a tuda tt alan tartalmainak súlya ala tt . Talán le-
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izgalom. A fejezet mottójául az Odüsszeia egyik idézetét javasolta:
,,...megörült, meglátva a földet, az erd őt..." (Aniela Jaffé jegyzete.)
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választhattam volna őket, de akkor óhatatlanul bekövetkezik
a neurózis, es a bels ő tartalmak végül mégiscsak tönkretettek volna. Kísérletem rávezetett arra a felismerésre, hogy
terápiás szempontból milyen nagy segítséget jelent, ha tudatosítjuk az emóciók mögö tt meghúzódó képeket.
Följegyeztem a fantáziákat, amennyire csak tudtam, es
igyekeztem egyúttal kifejezni azokat a pszichikus körülményeket is, amelyek során felbukkantak. De ez csak roppant
ügyefogyottan sikerült. El őbb a fantáziákat fogalmaztam
meg, úgy, ahogyan észleltem őket, többnyire „választékos
nyelveze tt el", mert az archetípusok stílusához ez illik. Az
archetípusok patetikusan szólnak, olykor dagályosan. Nyelvezetük stílusa kínosan érint es annyira zavar, mint amikor
valaki a körmeivel egy gipszfalat kaparász vagy a késével
egy tányért. De hiszen nem tudtam, mire megy ki a játék.
Nem volt választásom. Mást nem tehe tt em, mint hogy mindent a tuda tt alan által választott stílusban jegyezzek föl.
Gyakran mintha hallo tt a volna a fülem. Máskor a számmal
érzékeltem, mintha a nyelvem formálná a szavaka; es aztán
elő fordult olyasmi is, hogy éreztem, amint magam suttogok
bizonyos szavakat. Él ő es eleven volt a tudatküszöb alatt
minden.
A szembesülést a tudattalannal kezdett ől fogva tudományos kísérletnek tekintettem, amelyet önmagamon végzek,
es amelynek kimeneteléhez létfontosságú érdek fúz. Ma
mindenesetre úgy is mondhatnám: olyan kísérlet volt ez,
amely rajtam végeztetett el. A legnagyobb nehézséget az
jelentette, hogy le kellett gy őznöm negativ érzéseimet. Önként átengedtem magam olyan emócióknak, amelyeket azért
mégsem hagyhattam jóvá. Följegyeztem a fantáziákat, noha
gyakran csupa szamárságnak éreztem, es ellenällással fogadtam őket. Me rt mindaddig, amig nem fogjuk fel értelmüket, pokoli keverékét alkotják a magasztosnak es a nevet-
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ségesnek. Nem volt könny ű kitartanom, de a sors így követelte tőlem. Végül csak a legnagyobb er ő feszítések árán sikerült kiszabadulnom a labirintusból.
Ha meg aka rt am ragadni a fantáziákat, amelyek a felszín
alól mozga tt ak engem, kénytelen voltam úgyszólván leereszkedni közéjük. Ez nemcsak ellenállást váltott ki
belő lem, hanem szabályszer ű félelmet is. Megrémültem,
hogy elveszíthetem önkontrollomat es a tuda tt alan zsákmányául esem, azt pedig, hogy ez mit jelent, mint pszichiáter
nagyon is j ól tudtam. Mégis meg kelle tt kockáztatnom, hogy
úrrá legyek ezeken a képeken. Ha nem teszem, a végén még
ők kerítenek hatalmukba. Az említett megfontolásnak
lényeges elemét alkotta az a körülmény, hogy pácienseimt ől
semmi olyant nem várhattam el, amit magam nem mertem
megtenni. Mit sem használt az a kifogás, hogy betegeim
számíthatnak segítségre, én azonban nem. Tudtam, hogy az
úgynevezett segit őtárs, vagyis én, még nem tulajdon tapasztalatából ismeri a matériát, hanem legföljebb némi kétes
értékű teoretikus el őítélete alakult ki róla. Az a gondolat,
hogy kalandos vállalkozásom kockázatát, amelybe belebonyolódtam, végtére nem csupán a magam személyes, hanem
betegeim érdekében is vállalom, óriási segítséget nyújtott jó
néhány kritikus fázisban.
Az 1913-as esztend őben, advent táján (december 12.)
rászántam magam a dönt ő lépésre. Íróasztalom melle tt ülve
újból átgondoltam aggályaimat, azután elengedtem magam.
Olyan volt, mintha a föld a szó szoros értelmében megnyílt
volna alattam, es én sötét mélységbe zuhantam volna. Nem
szabadulhattam a pánikérzést ől. Hanem egyszer csak, nem
is nagyon mélyen, legnagyobb megkönnyebbülésemre sikerült egy lágy, fojtó masszában lábra állnom. De azért majdnem teljes sötétség vett körül. Szemem egy kis id ő múltán
hozzászokott a sötétséghez, amely most mintha egyféle
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mély félhomály lett volna. El ő tt em vaksötét barlangba nyílt
bejárat, ezt pedig egy törpe állta ei. Úgy tetsze tt , mintha preparált b őrű múmia volna. Atpréseltem magam a sz űk bejáraton a törpe melle tt , es térdig gázolva a jéghideg vízben, eljutottam a barlang másik végébe. O tt egy csillogó kristály
vöröslö tt egy sziklapárkányon. Megfogtam a követ, fölemeltem es fölfedeztem, hogy alatta üreg van. Eleinte nem
láttam semmit, végül vízáramlást fedeztem föl a mélyben.
Elúszott el őttem egy hulla, sz őke ifjú, fej sebbel. Utána óriási szkarabeusz, majd a víz mélyér ől felbukkanva, egy újszülött vörös nap. Fényét ő l elvakítva vissza akartam rakni a
követ a helyére, ekkor azonban valamiféle folyadék bugygyant ki a nyíláson. Vér! Vastag sugárban tört fel, engem
pedig hányinger környékezett. A vérözön, úgy éreztem,
elviselhetetlenül sokáig tart. Végre elapadt, es ezzel véget
ért a látomás.
Lelkem mélyéig megdöbbentettek a képek. Természetesen
láttam, hogy a lényegük egy h ősi es napmítosz volt, a halál
es az újjászületés drámája. Ez utóbbira az egyiptomi
szkarabeusz utalt. A végén az új napnak kellett volna felragyognia. Ehelyett az elviselhetetlen véráradat következett,
amit teljesen abnormis jelenségnek találtam. Ekkor azonban
eszembe juto tt ugyanannak az évnek az őszén átélt vérlátomásom, es feladtam minden további próbálkozást a
megértésre.
Hat nappal ezután (1913. december 18.) a következ ő
álmot láttam:
Ismeretlen barna b őrű fiatalember társaságában vagyok,
egy vademberében, egy elhagyatott sziklás hegyvidéken.
Pirkadat, keleten már kivilágosodik az ég, a csillagok lassan
kihunynak. Ekkor megszólalt a hegyek fölött Sieg fried kürt
es tudtam, hogy meg kell őt ölnünk. Puskákkal fölfegy--jel ,
verezve lestünk rá egy sz űk sziklaösvényen.
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Egyszer csak a fölkel ő nap sugarával körülragyogva megjelent a hegygerincen Siegfried. Csontvázakból készült kocsiján őrült tempóban száguldott lefelé a sziklás szakadékba.
Amint az egyik sarkon befordult, rál őttünk, es ő halálra
sebzetten összeroskadt.
Undor es bűnbánat, amiért elpusztítottunk valamit, ami
nagyszerű volt es szép. Menekülni próbáltam, űzött a félelem,
hogy fölfedezhetik a gyilkosságot. Ekkor hatalmas felh őszakadás zúdult alá, es már tudtam, hogy elmossa a tett minden
nyomát. A leleplezés veszélyét ő l megmenekültem, az élet folyhatott tovább, hanem az elviselhetetlen b űntudat megmaradt.
Almomból felébredve elgondolkoztam rajta, de képtelen
voltam megérteni. Így hát megpróbáltam újra elaludni, ám
egy hang így szólt: „Meg kell értened az álmot, ráadásul
most, azonnal!" A bels ő unszolás egyre erő sebb lett, egészen
addig a szörnyű pillanatig, amikor a hang azt mondta,: „Ha
jelinem érted az álmodat, agyon kell magad l ő nöd!" Éj
szekrényemben töltö tt pisztolyt ta rt ottam, es megrémültem.
Újra eltöprengtem, es egyszerre megvilágosodott el ő ttem az
álom értelme: hiszen ez az a probléma, amit most a világ játszik! Siegfried azt jelképezi, amit a németek meg akarnak
valósítani, vagyis tulajdon akaratukat h ő siesen keresztülvinni. „Aki akar, az tud is!" Én is így gondolkoztam. De ez
most már nem lehetséges. Az álom megmuta tt a, hogy az a
magatartás, amelyet Siegfried, a h ős testesített meg, nem
illik többé hozzám. Ezért is kelle tt őt megölni.
A gyilkosság után annyira úrrá lett rajtam az együttérzés,
mintha engem l ő tt ek volna agyon. Ebben a h őssel való titkos
azonosulásom fejez ődött ki mint szenvedés, amit akkor é1 át
az ember, ha eszményképének es tudatos beállítottságának
feláldozására kényszerül. A h ő si eszménnyel való identitást
mégis föl kellett adnom: mert vannak az én-akaratnál magasabb rend ű dolgok, es ezeknek alá kell vetnünk magunkat.
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Kezdetnek elég volt ennyi gondolat is, úgyhogy megint
elaludtam.
A barna b őrű vadember, aki elkísért es a gyilkosságot
tulajdonképpen kezdeményezte, a primitív árnyékszemélyiség megtestesít ője. Az es ő arra vall, hogy tudat es tudattalan
között feloldódott a feszültség.
Habár akkoriban meg nem állt módomban az álom értelmét a fenti néhány utaláson túl is felfognom, mégis új er ők
szabadultak fel, segítve, hogy kísérletemet a tudattalannal
végig vigyem.
A fantáziák megragadása érdekében gyakran elképzeltem,
milyen a leereszkedés a lejt őn. Egyszer még több próbálkozást is igényelt, hogy lejussak a mélybe. Legel őször mintegy
háromszáz méternyi mélységig juto tt am el, legközelebb már
kozmikus mélységig. Olyan volt, akár egy holdbéli utazás
vagy mint valami alászállás a semmibe. El őször egy kráter
képe jelent meg, es úgy éreztem, a holtak birodalmában
vagyok. Egy magas sziklafal lábánál két alakot pillantottam
meg, egy fehér szakállú öregembert es egy szép fiatal lányt.
Minden bátorságomat összeszedve odaléptem hozzájuk,
mintha igazi emberek lennének. Figyelmesen meghallgattam, amit mondtak. Az öreg kifejte tt e, hogy 6 Illés, es ettől
elállt a lélegzetem. A lányka talán még inkább meghökkentett, mivel Saloménak mondta magát! Vak volt. Micsoda
pár: Salome es Illés! Ám Illés azt bizonygatta, hogy ők ketten Saloméval örökt ől fogva összetartoznak, es ez aztán telj esen összezavart. Élt velük együtt egy fekete kigy ő, amely
látható rokonszenvet tanúsított irányomban. Én Illéshez igazodtam, mert 6 látszott a legeszesebbnek hármójuk közül, és
úgy látszott, igen értelmes. Saloméval szemben bizalmatlanságot éreztem. Illéssel hosszabban elbeszélgettem, de a
beszélgetés értelmét nem tudtam felfogni.
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A bibliai figurák megjelenését fantáziámban természete..
sen azzal próbáltam elfogadhatóvá tenni, hogy apám lelkész
volt. De hát ez a világon semmire rá nem világított. Me rt mit
jelent az öregember? Mit jelent Salome? Miért vannak
együtt? Csak évekkel kés őbb, amikor már sokkal többet
tudtam, találtam nagyon is érthet őnek az öregember
összekapcsolását a fiatal lánnyal.
Az efféle álomjárások során az ember ugyanis gyakran
találkozik öregemberrel, akit egy fiatal n ő kísér, es ilyen
párokra sok mitikus elbeszélésben akadnak példák. Igy a
gnosztikus hagyomány szerint Simon Mágus egy olyan
lánykával barangolt mindenfelé, akit állítólag egy bordélyházban szede tt föl. Helénának hívták es a trójai Helené
reinkarnációjának tartották. Klingsor es Kundry, Lao-ce és a
táncosnő szintén ide tartozik.
Fantáziámban, mint már említettem, Illésen es Salomén
kívül szerepelt még egy harmadik figura is, a nagy fekete
kígyó. A mítoszokban a kígyó sokszor a h ő s ellenpólusa.
Rokonságukról sok helyü tt szólnak történetek. Így például
azt mondják: a h ősnek kígyószeme van; vagy: halála után
kígyóvá változik, es mint ilyent nagyon tisztelik; vagy a
kígyó az anyja volt stb. Az en fantáziámban a kígyó jelenléte tehát h ősi mítoszt jelez.
Salome animafigura. Vak, me rt nem látja a dolgok
értelmét. Il lés a bölcs öreg próféta alakja,
6 képviseli a meg,
ismerés elemét, Salome az erotikáét. Ugy is mondhatnánk: a
két személy a lógoszt es az erószt testesíti meg. Csakhogy az
efféle definíció már túlságosan intellektuális volna. Ésszerűbb, ha a két alakot egyel őre meghagyjuk annak, aminek
annak idején látszottak, vagyis tudattalan mögö tt es folyamatok megjelenítésének.
Nem sokkal ez után a fantázia után egy másik figura
bukkant fel a tudattalanból. Illés alakjából bontakozott ki.
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Elneveztem Philémonnak. Philémon pogány volt es gnosztikus színezet ű egyiptomi-hellenisztikus hangulatot árasztott. Alakja el ő ször egyik álmomban jelent meg:
Kék volt az ég, de tengernek látszott. Ami taka rt a, nem
felhő volt, hanem csupa barna földgöröngy. Olyan benyomást keltett, mintha a földhantok széttöredeznének, es a kék
tengervíz eközben válna láthatóvá. A víz azonban a kék ég
volt. Egyszer csak jobbról valamiféle szárnyas lény lebbent
oda. Egy öregember, bikaszarvakkal. Négy kulcsból álló
kulcscsomót tartott, es az egyik kulcsot úgy fogta, mintha
éppen kinyitni készülne egy zárat. Szárnyai voltak es ezek a
maguk jellegzetes színeivel a jégmadáréira hasonlítottak.
Mivel nem értettem az álomképet, lefestettem, hogy szemléletesebbé tegyem magamnak. Eppen azokban a napokban,
amikor ezzel foglalatoskodtam, kertemnek a tóra nyúló
végén egy kimúlt jégmadárra bukkantam! Mintha a villám
sújtott volna le! Zürich környékén alig látni jégmadarat.
Ezért döbbentett meg annyira a látszólag véletlen egybeesés.
A tetem meg friss volt, legföljebb két-három napos, es semmiféle sérülés nem látszott rajta.
Philémon es más képzeletbeli alakok arra a dönt ő felismerésre jutta tt ak, hogy vannak a lélekben olyan dolgok,
amelyeket nem en hozok létre, hanem maguktól keletkeznek, es önálló életet élnek. Philémon olyan er őt képviselt,
amely nem en magam voltam. Fantáziabeszélgetéseket folytattam vele, es ő kimondott olyasmiket, amikre en tudatosan
nem gondoltam. Tisztán érzékeltem, hogy 6 beszél, nem
pedig en. Kifejtette például, hogy úgy bánok a gondolatokkal, mintha magam szültem volna őket, holott szerinte
saját életüket élik, akár az erd őben az állatok, vagy az emberek egy szobában, vagy akár a madarak a leveg őben:
„Aligha állítanád, ha embereket látsz egy szobában, hogy te
alkottad ő ket, vagy akár hogy felel ős volnál értük" -- így
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oktatott. Es fokozatosan így tanított meg a pszichikus tárgyilagosságra, a „lélek valóságá"-ra.
Beszélgetéseim Philémonnal megvilágították el ő ttem a
különbséget jómagam es gondolati tárgyam között. Úgyszólván objektív módon lépett fel velem szemben, es megértettem, hogy van bennem valami, ami olyan dolgokat,
véleményeket képes kimondani, amelyekr ől magam sem
tudok, netán még ellenem is irányulnak.
Lélektanilag Philémon egyfajta fölényes bölcsességet
képviselt. Titokzatos figurának éreztem. Olykor szinte fizikai realitással ruháztam fel. Föl-le járkáltam vele a parkban,
es annak tekintettem, amit az indek gurunak neveznek.
Valahányszor új megszemélyesítés rajzolódott ki, mindig
mint valósággal személyes vereséget könyveltem el. Mindeddig erről sem tudtál, gondoltam, es elfogo tt a szorongás,
hogy ki tudja, hátha végtelen az ilyen alakok sora, es végül
beleveszhetek a feneketlen tudatlanság mélységeibe. Enem
értékét vesztettnek érezte magát, habár b őséges küls ő eredményeim „jobb" belátásra bírhattak volna. Akkoriban, azokban az en „sötét mélységeimben" („Horridas nostrae mentis
purga tenebras" 4 — mondja az Aurora Consurgens) jobbat
nem is kívánhattam magamnak, mint egy igazi, konkrét
gurut, egy fölényes tudású es képességű valakit, aki fantáziám önkéntelen alkotásait kibogozza. Ezt a feladatot Philémon vállalta, es nekem, ha tetszett, ha nem, el kellett őt
fogadnom gyógypedagógusomnak. Csakugyan megvilágosító gondolatokat közvetített hozzám.
Több mint tizenöt évvel kés őbb meglátogatott egy id ősebb es nagy tudású indus, Gandhi egyik barátja, es az indi-
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4. Egy Aquinói Szent Tamásnak tulajdonított alkimista írásból.
Jelentése: „Tisztítsd meg szellemünk szörny ű sötétségét."
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ai nevelésr ő l társalogtunk, kivált a guru es a cselah vonatkozásában. Tétován megkérdeztem, tudna-e felvilágosítást
adni a tulajdon guruja természetér ől es karakterér ől, mire ő
roppant tárgyilagos hangon így válaszolt:
—O, persze, Csankara-csarija volt az.
— Tán csak nem a Védák kommentátorára gondol? —
kérdeztem. — Hiszen az már több évszázada halott.
— De igen, róla beszéltem — felelte legnagyobb ámulatomra.
-- Akkor hát szellemr ől van szó? — kérdeztem.
— Természetesen az volt — er ősítette meg állítását. Ebben a
pillanatban eszembe juto tt Philémon.
—Vannak szellemi guruk is — fűzte még hozzá. — A többségnek élő ember a guruja. De azért mindig akadnak néhányan, akiknek szellem a tanítómesterük.
Közlése megnyugtatott, es egyúttal világossá te tt e a helyzetet. Ezek szerint tehát korántsem szakadtam el az embe ri
világtó,hanemcskpztl,miörénka
ilyen dolgoknak szenteli magát.
Philémon kés őbb viszonylagossá vált egy másik alak felbukkanása révén, akinek en a Ká nevet adtam. A régi Egyiptomban a „király Ká"-ját földi alakjának, testet öltött
léleknek tekintették. Az en fantáziámban a Ká-lélek lentr ől,
a föld alól jött, valami mély üregb ől. Úgy festettem le földi
alakjában, mintha henna volna: talapzata kőből, felső része
pedig bronzból. A kép fels ő szélén a jégmadár egyik szá rn ya
jelenik meg, közö tt e es a Ká feje közö tt kerek, fényl ő csillagköd lebeg. A Ká megjelenésében van valami démoni, úgy
is mondhatnánk: mefisztói. Egyik kezében tarka pagodára
vagy ereklyetartóra emlékeztet ő alakzatot ta rt, a másik kezében tartott íróvessz ővel pedig azon dolgozik. Közben
ilyesmit mormol maga elé: „Az vagyok, aki az isteneket
aranyba es drágakövekbe temeti.”
Philémon sántít, de szelleme szárnyaló, Ká ellenben egy-
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fajta föld- vagy fémdémont példáz. Philémon a szellemi aspektus, „az értelem". Ká ellenben természeti szellem, akárcsak Antroparión a görög alkímiában, amelyet annak idején
egyébként még nem ismertem. 5 Ká az, aki mindent valóságossá tesz, ám a jégmadárszellemet, az értelmes tartalmat
elleplezi, vagy pedig a szépséggel, az „örök visszfénnyel"
helyettesíti.
Idő vel mindkét alakot sikerült integrálnom. Ehhez az
alkímia segített hozzá.

u
a

h
t

c
.

d
b

i
r

c
s

.
i
w
z
w
u
w
a
/
h
/
t
:
r
p
a
K tt
h

5. Antroparión: „emberke", egyféle homunculus. Az antropariónok csoportjába ta rt oznak az ókori hegyi manók, a daktilok, az alkimisták
homunculusa. Az alkimista Mercurius is, mint a higany szelleme,
antroparión volt. (Aniela Jaffé jegyzete.)
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Miala tt a fantáziákat írogattam, föltettem magamnak egyszer a kérdést: tulajdonképpen mit m ű velek? A tudományhoz ennek bizonyosan semmi köze. Akkor hát micsoda?
Ekkor megszólalt bennem egy hang: m ű vészet. Nagyon elcsudálkoztam, mert soha eszembe sem jutott volna, hogy
fantáziáimnak bármi közük lehet a m űvészethez, de igy gondolkoztam: hátha tudattalanom olyan személyiséget alakított ki, aki nem en vagyok, es aki a tulajdon nézeteit kívánja szóhoz juttatni. Tudtam, hogy amit hallo tt am, nő i hang, és
fölismertem benne egyik betegem hangját, egy tehetséges
pszichopatáét, aki er ős indulatátvitelt mutato tt irányomban.
Bensőmben eleven alakká vált.
Amit csináltam, természetesen nem tudomány volt. Lehetett azonban más, mint m űvészet? Mintha bizony csupán
ez a két lehet őség volna a világon! Jellegzetesen n ői érvelés.
Nyomatékosan es makacsul ellenszegülve magyaráztam a
hangnak, hogy fantáziáimnak semmi köze a m űvészethez.

Erre e lhallgatott, en pedig folyta tt am az írást. Ekkor újabb
az állítással:
következett — ugyanazzal
E
gY
ttámadás
Mű vészet bizony." Megint tiltakoztam: nem, dehogyis.
a természet. Fölkészültem az újabb ellent- Elenkz
ő leg, ezr
^
r r r r
mo ndásra es vitára; ámde nem történt semmi, es ekkor
ráébredtem, hogy „a bennem lakozó n ő"-nek nincs beszédCen truma, ezért azt javasoltam, hogy vegye igénybe az en
kifejez ő készségemet. Az indítványt elfogadta es álláspontját
nyomban ki is fejtette egy hosszú beszédben.
Rendkívüli módon érdekesnek találtam, hogy bens őmből
e gy nő beleszól a gondolataimba. Valószín űleg a primitív
értelemben vett „lélek"-r ől lehet szó, gondoltam, es
eltű nő dtem, vajon miért nevezik a lelket „animá"-nak. Miért
képzelték n őneműnek? Kés őbb megállapítottam, hogy a
bennem lévő nőalak a férfi tudattalanjában szerepl ő tipikus
vagy archetipikus alak, es elneveztem „animá"nak. A nő
tudattalanjában szerepl ő megfelel ő figurát pedig „animus"nak neveztem.
Eleinte az anima negatív aspektusa te tt rám mély benyomást. Elbátortalanított, mint egyféle láthatatlan jelenlét. Azután megpróbáltam másfajta kapcsolatot keresni vele, es a
fantáziáimról készült följegyzéseket mintegy hozzá intézett
leveleknek tekintettem. Ugyszólván önmagam egyik részének írtam, amely rész más álláspontot képviselt, mint a
tudatom — es meglep ő, szokatlan válaszokat kaptam. Szinte
úgy éreztem, mintha analízisben lév ő páciense lennék egy
női szellemnek! Minden áldott este nekiültem a följegyzéseimnek, mert igy gondolkoztam: ha nem irok az animának,
nem tudja befogadni fantáziárnat. De lelkiismeretességemnek volt egy másik oka is: az írott szöveget nem forgathatta
ki az anima, azt nein lehetett holmi fondorlatos üzelmek céljaira felhasználni. E tekintetben óriási különbséget jelent,
hogy az ember csak készül ődik-e valaminek a közlésére,
241

vagy valóban le is írja-e. „Leveleim"-ben igyekeztem minél
őszintébb lenni, követve a régi görög intést: „Add oda, amid
van, es megjutalmaztatsz érte."
Csak fokozatosan tanultam meg különbséget tenni tulajdon gondolataim es a hang mondanivalója közö tt . Hogyha
például banalitásokat aka rt a gondolataimba csempészni,
rászóltam: „Valóban így van, valamikor igy gondolkoztam
es így éreztem. De nem vagyok köteles életem végéig megragadni benne. Mire jó az ilyen megszégyenítés?"
Mindenekelőtt az a dönt ő , hogy meg tudjuk különböztetni
egymástól a tudatot es a tudattalan tartalmakat. Utóbbiakat
úgyszólván izolálni kell, ez pedig úgy megy a legkönnyebben, ha megszemélyesítjük őket, majd a tudat fel ő l kapcsolatot létesítünk velük. Csakis ily módon foszthatjuk meg
őket attól a hatalomtól, amellyel különben fölébe kerekednek a tudatnak. Mivel a tuda tt alan tartalmaknak van egy
bizonyos fokú autonómiájuk, ez a technika nem kíván különösebb erőfeszítést. Mer ő ben más dolog egyáltalán megbarátkozni a tudattalan tartalmak autonómiájának tényével.
És mégis éppen ezáltal kínálkozik a lehet ő ség, hogy bánni
tudjunk a tudattalannal.
A nőbeteg, akinek a hangja bennem is megszólalt, csakugyan végzetes hatással volt a férfiakra. Sikerült neki egyik
kollégámmal elhitetnie, hogy meg nem értett m űvész. 0
meg elhi tt e es belebukott. Hogy mi volt kudarcának az oka?
Nem érte be azzal az elismeréssel, amit az ember önmaga
iránt érez, hanem mások elismerésére vágyott. Ami veszedelmes dolog. Elbizonytalanította őt, es ezáltal hozzáférhetővé vált az anima inszinuációi számára; mert amit az
anima mond, abban gyakran ellenállhatatlan er ő es mélységes ravaszság lakozik.
Ha én művészetnek éreztem volna tudattalanom fantáziáit,
akkor bels ő látásommal szemlélhettem vagy filmszer űen
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leforgathattam volna ő ket. Nem rejle tt volna bennük több
meggy őz ő erő , mint bármilyen érzékelésben, etikai igény
azonban semmiképp nem támadhatott volna irántuk. Nekem
is mesélhette volna az anima, hogy félreismert m űvész
vagyok, es úgynevezett m űvész voltom feljogosít, hogy a
realitást félvállról vegyem. Am hogyha hallga tt am volna rá,
minden bizonnyal igy szól hozzám egy szép napon: „Csak
nem képzeled, hogy m űvészet az a d őreség, amit művelsz?
Szó sincs róla." Az animának, a tuda tt alan szócsövének
kétértelműsége mindenestül tönkretehet egy férfit. Végs ő
soron mindig a tudat a mértékadó, me rt megérti a tuda tt alan
megnyilvánulásait es állást foglal velük szemben.
Van azonban az animának pozitív aspektusa is. Ő az, aki a
tuda tt alan képeit továbbítja a tudatnak, es nekem ez volt a
lényeg. Évtizedeken át mindig az animához fordultam, ha
úgy éreztem, hogy affektivitásomat zavarja valami, es nyugtalanná válok. Ilyenkor valamiféle konstelláció keletkezhetett a tudattalanban, megkérdeztem hát az animát: „Most
meg mi bajod? Mit látsz? Tudni akarom!" Némi ellenállás
után rendszerint felidézte a képet, amit látott. Amint a kép
megjelent, már el is tűnt a nyugtalanság vagy nyomasztó
érzés. Teljes emocionális energiám átalakult a kép ta rt alma
iránti érdekl ő déssé es kíváncsisággá. Akkor azután megtanácskoztam az animával a képeket; hiszen lehet őleg éppen
úgy meg kelle tt őket értenem, mint egy álmot.
Ma már nincs többé szükségem ilyen beszélgetésekre az
animával, mivel nincsenek már ilyen emócióim. De ha
akadnának, ugyanígy járnék el. Ma már közvetlenül tudatosodnak bennem az ideák, mert megtanultam a tudattalan
tartalmakat elfogadni es megérteni. Tudom, miként kell
viselkednem bels ő képekkel szemben. Közvetlenül az
álmaimból tudom a képek értelmét kiolvasni, ezért nincs
többé szükségem közvetít őre.
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A fantáziákat, amelyek akkoriban bukkantak fel bennem,
először a „Fekete könyv"-be írtam be, kés ő bb átírtam ő ket a
„Vörös könyv"-be, amelyet képekkel díszítettem. 6 Ebben
van mandala * -rajzaim többsége. A „Vörös könyv"-vel
reménytelen kísérletet te tt em fantáziám esztétikai kidolgozására, amit soha nem fejeztem be. Tudatossá vált bennem,
hogy még mindig nem az igazi nyelvet beszélem, meg
továbbra is forditanom kell. Így aztán idejében abbahagytam
az esztétizálást, es erőmet teljesen a megértésre fordítottam.
Láttam, hogy ennyi fantáziához szilárd talajra van szükség,
es hogy előbb mindenestül vissza kell térnem az emberi
valóságba. Ez a valóság nekem a tudományos megértést je-
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6. A „Fekete könyv" fekete b őrbe kötött hat kisebb kötetet tartalmaz; a
„Vörös könyv" egy piros b őrkötésű fólió kötet, ugyanezeket a fantáziákat
foglalja magában, kidolgozott formában es stílusban, kalligrafikus, gót
betű kkel, akárcsak a középkori kéziratos m ű vek. (Aniela Jaffé jegyzete.)
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lentette. A felismerésekb ő l, amelyeket a tudattalan
közvetített, konkrét következtetéseket kelle tt levonnom — es
ez le tt életem munkájának a tartalma.
A „Vörös könyv"-ben végzett esztétikai fnomitások szükségesek voltak, bármennyit mérgel ő dtem is miattuk, mert
csak így ébredhettem tudatára annak az etikai kötelezettségnek, amelyet a képek támasztottak velem szemben. Ez
döntően befolyásolta egész életvitelemet. Világossá vált
elő tt em, hogy meg a legtökéletesebb nyelv sem pótolja az
életet. Ha mégis megkísérli, rámegy nemcsak ő maga,
hanem az élet is. Ahhoz, hogy a tudattalan el ő feltételeinek
zsarnokságától megszabaduljunk, szükség van mind az
intellektuális, mind az etikai kötelezettség teljesítésére.
Természetesen mer ő irónia, hogy kísérletem során pszichiáter létemre úgyszólván lépten-nyomon beleütköztem

abba a pszichikus anyagba, amely a pszichózis elemeit hord0Zza es amellyel éppen ezért az elmegyógyintézetben is
találkozunk. A tudattalan képeknek olyan világa ez, amely
végzetesen megzavarja az elmebeteget, de egyúttal term őtalaj a a mitoszalkntó fantáziának is, amely racionális korunkból teljesen elt ű nt. Igaz, mindenütt megtalálható a mitikus
fantázia, de ellenséges fogadtatásban részesül, egyúttal
pedig félnek is t ő le, úgyhogy ma még kockázatos kísérletnek vagy kétes kalandnak tetszik, ha az ember rábízza magát
a tuda tt alan mélységébe vezet ő bizonytalan ösvényre. Me rt
űség es a félreértés ösvényének ezatévds,krlm
számít. Eszembe jutnak Goethe szavai: „Szánd el magad,
szakítsd fel már az ajtót, mely melle tt elsurrannak mindenek."7 A Faust második része azonban mégiscsak több
irodalmi kísérletnél. Egy láncszeme az aurea catená nak,8
amely a filozofikus alkímia kezdeteit ől es a gnoszticizmustól egészen Nietzsche Zarathustrá jáig többnyire
népszerűtlenül, kétértelm űen es veszélyesen — a világ másik
pólusához vezető fölfedez ő utat jelöli ki.
-

—

Természetesen éppen akkor volt nagy szükségem „e világi"
támaszra, amikor a fantáziákon dolgoztam, es kijelenthetem,
hogy ezt a családomtól es a hivatásomtól meg is kaptam.
Eletszükségletem volt, hogy az idegen bens ő világ kiegyenlitéseképpen magától értet ődő racionális életet is éljek. A
család es hivatásom jelentette azt a bázist, amelyhez szaka-

(Jékely Zoltán fordítása)
catena Homeri (1723)
8. Aurea catena (aranylánc): utalás egy
című alkimista írásműre. Bölcs férfiak láncolata értend ő rajta, akik Hermész Triszmegisztosszal kezdve, összekötik a földet az éggel. (Aniela
Jaffé jegyzete.)
7. Faust I.

datlanul visszatérhettem, es amely bizonyságul szolgált arra,
hogy valóságosan létez ő ember vagyok. A tuda tt alan tartalmak olykor szinte kiforgattak valódi mivoltomból. Am a
család es az a tudat, hogy orvosi diplomám van, segítenem
kell a betegeimen, feleségem van es öt gyermekem,
Küsnachtban lakom, a Seestrasse 228. szám alatt — ezek
tények voltak es követelményeket állítottak elém. Napról
napra bizonyították, hogy valóban élek es létezem, es nem
csupán afféle, a szellem fuvallataitól sodródó levél vagyok,
mint Nietzsche. Nietzsche elvesztette a talajt a lába alól,
mert nem volt a birtokában semmi más, csak gondolatainak
belső világa — ráadásul pedig inkább az bi rt okolta őt, semmint fordítva. Gyökértelen volt, es a föld fölött lebegett,
ezért is ejtette rabul a túlzás es a valószerű tlenség. Nekem ez
az irrealitás maga a borzadály volt, hiszen én ezt a világot,
ezt az életet tekintettem a magaménak. Bármilyen mélyre
merültem es bármennyire ide-oda hányódtam is, azért
mindig tudtam, hogy mindaz, amit átélek, ehhez az én valódi életemhez ta rt ozik, es én ennek a tartalmát es értelmét
szándékoztam betölteni. Jelszavam ez volt: „Hic Rhodus,
hic salta!" (Most mutasd meg, mit tudsz!)
A családom es a hivatásom ily módon mindig boldogító
realitást jelentett es garanciát arra, hogy normális módon es
valóságosan létezem.
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Nagyon-nagyon lassan kirajzolódott valamiféle átalakulás.
1916-ban fölébredt bennem az alkotás vágya: úgyszólván
belülről késztetett valami arra, hogy formába es szavakba
öntsem? amit bizonyos mértékig Philémon mondhatott
volna. Igy jö tt létre a maga sajátos nyelvezetével a Septem
Sermones ad Mortuos (Hét beszéd a halottakhoz).
Úgy kezd ődö tt , hogy nyugtalanság fészkel ődött bennem,
denmtua,ijlsevgyho„azk"mitrn
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tő lem. Sajátosan feszült légkör vett körül, es úgy éreztem,
kísérteties entitásoktól s űrű a leveg ő . Azután o tthon kezdődött valamiféle kísértetjárás: legnagyobb lányom éjjel fehér
alakot látott a szobán keresztülmenni. Másik lányom — az
els őtő l függetlenül — elmondta, hogy éjszaka kétszer is lerántották róla a takarót, kilencéves fiam pedig lidérces álmot
látott. Reggel színes ceruzákat kért az édesanyjától, es ő, aki
addig soha nem feste tt képeket, most lerajzolta álmát. „Kép
a halászról" -- ezt a címet adta neki. A képén közepén folyó
csíkja látszik, a parton halász áll, kezében horgászbottal.
Éppen kifogo tt egy halat. A halász feje búbján kémény magasodik, tű z csap ki, es füst száll föl bel őle. A szemközti
partról a leveg őben repülve az ördög közeledik. Szitkozódik, amiért ellopják t őle a halakat. A halász fölött azonban
angyal lebeg, es így szól: „Nem szabad bántanod: csak a
gonosz halakat halássza ki!" Ezt a képet a fiam egy szombati nap reggelén rajzolta.
Vasárnap délután öt óra tájt viharos csöngetés rázta fel a
házat. Világos nyári nap volt, a két lány a konyhában
tevékenykedett, ahonnan belátni a kapu el őtti nyílt teret. En
a cseng ő közelében tartózkodtam, hallottam es láttam is,
amint a harangnyelv mozog. Mind nyomban rohantak a
kapuhoz, hogy lássák, ki az, de senki sem volt ott! Csak
néztünk egymásra elhűlve! S űrű volt a levegő, elhiheti!
Egyszeriben tudtam: most történnie kell valaminek. Az
egész házat mintha nagy sokaság töltötte volna meg, csak
úgy nyüzsgött a szellemektől. O tt tolongtak, egészen a
kapuig, az ember úgy érezte, leveg őhöz sem jut. Természetesen gyötö rt a kérdés: „Az isten szerelmére, mit jelentsen ez?" Mire kórusban fennen igy kiältottak:
„Jeruzsálemb ő l tértünk vissza, ahol nem találtuk, amit kerestünk." Ezekkel a szavakkal kezd ődnek a Septem Sermones ad Mortuos első sorai.
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A történtek után ömleni kezdett bel őlem a szó, es három
este alatt elkészült az írás. Alighogy tollat fogtam, széthul.
lott a szellemhad. Véget ért a kisértetjárás. Nyugodt lett a
szoba es tiszta a légkör. Másnap estig megint összegy ű lt
valami, es utána újra így folytatódott. Ez 1916-ban történt.
Úgy kell fogadni ezt az élményt, ahogyan történt vagy
történni látszott. Valószín űleg azzal az emocionális állapottal függött össze, amelyben akkor éltem, es amelyben bekövetkezhetnek bizonyos parapszichológiás jelenségek.
Tuda tt alan konstelláció volt, es az ilyen konstelláció különleges atmoszféráját, mint valamilyen archetípus numenjét
jól ismerem. „El őjel, látomás..."9 Az intellektus persze természettudományos magyarázatot követel, vagy még inkább
agyonütné az egész élményt mint szabálytalant. De milyen
vigasztalan lenne a világ szabálytalanságok nélkül!
Nem sokkal ez el őtt az élményem el őtt lejegyeztem egy
fantáziámat, amelyben elröppent bel ő lem a lélek. Ez nekem
nagyon sokat jelentett. A lélek, az anima teremti meg a kapcsolatot a tudattalannal. Bizonyos értelemben kapcsolatot
jelent a holtak közösségével is; a tuda tt alan ugyanis megfelel a holtak mitikus birodalmának, az ősök honának.
Hogyha tehát egy fantáziában elt űnik a lélek, akkor az azt
jelenti, hogy visszahúzódott a tudattalanba vagy a „holtak
birodalmába". Megfelel ez az úgynevezett lélekvesztésnek,
a primitív népeknél gyakran föllelhet ő jelenségnek. A
„holtak birodalmában" a léleknek sikerül titokban életet támasztania, es alakot ad az ősök nyomainak, a tudattalan
kollektív tartalmainak. Akárcsak a médium, 6 is lehet őséget
nyújt a „halottaknak" a megnyilvánulásra. Ezért jelentek
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meg nálam a lélek elt űnése után nagyon hamar a „holtak",
es igy keletkezett a Septem Sermones ad Mortuos.
Akkor es attól fogva egyre világosabban értettem a halottakat mint a megválaszolatlannak, a meg nem oldottnak es
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9. Faust II. (Kálnoky László fordítása.)
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űen meg kellett válaszol- követlmény,a sorze
nom, nem kívülről érkeztek hozzám, nyilvánvalóan a bens ő
világból származtak. Ily módon a beszélgetések a halottakkal, a Septem Sermones egyfajta el őj átékot alkoto tt ahhoz,
amit a világgal a tudattalanról közölnöm kelle tt : egyfajta
rendszersémát es a tudattalan tartalmak általános értelmezését.
Hogyha ma visszapillantok, es végiggondolom mindannak
az értelmét, ami a fantáziákkal való munkám idején megesett velem, úgy tetszik, mintha ellentmondást nem túr ő
üzenetet kaptam volna. Olyasmik szerepeltek a képekben,
amik nemcsak énrám tartoznak, hanem sok más emberre is.
Igy kezd ődö tt az, hogy többé nem lehete tt csak magamnak
élnem. Ettől fogva életem az egyetemes közösségé lett.
Ennek a korszaknak a tudományában még nem voltak meg
azok az ismeretek, amelyeket fontosnak tartottam, vagy
amelyekre törekedtem. Magamnak kellett megszereznem az
ő stapasztalatot, ráadásul meg kelle tt próbálnom a valóság
talaj ára átplántálni azt, amit tapasztaltam, különben megmaradt volna az életképtelen szubjektív feltételezés állapotában. Akkoriban vállaltam magamra a lélek szolgálatát.
Szere tt em es gyű löltem szolgálatom tárgyát, de ő volt a legnagyobb kincsem. Az egyedüli lehet őség arra, hogy létemet
viszonylagos egészként éljem le es viseijem el, az volt, hogy
az 6 szolgálatába szeg ődöm.
Ma elmondhatom: soha nem távolodtam el kezdeti életé_
nyeimt ő l. Minden munkám, minden, ami szellemi alkotásom, a kezdeti imaginációkbói es álmokból származik.
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1912-ben kezd ődött, ennek mar majdnem ötven éve. Amit
későbbi életem során te tt em, az már mind bennük foglaltatik, még ha csak emóciók es képek formájában is.
A tudomány kínálta az eszközt es az egyetlen lehet ő séget
arra, hogy a kezdeti z űrzavarból kikászálódjam. Különben
hozzám tapadt volna az anyag, akár a bojtorján vagy a hínár.
Megkülönböztetett gondot forditottam arra, hogy minden
egyes képet, minden tartalmat megértsek es — amennyire
lehetséges — racionálisan besoroljak egy rendszerbe, de
mindenekel őtt arra törekedtem, hogy az életben realizáljam
őket. Ez az, amiről többnyire meg szoktak feledkezni. Hagyják, hogy a képek feltörjenek, talán még csodálkoznak is rajtuk, aztán annyiban marad minden. Nem iparkodnak
megérteni őket, még kevésbé levonni bel ő lük az etikai
konzekvenciákat. Ezáltal pedig felidézik a tudattalan negatív hatásait.
Még aki némiképpen érti is a képeket, ámde úgy véli,
ezzel a tudással meg is te tt e a dolgát, az is veszedelmes
tévedésnek esik áldozatul. Mert aki a maga felismerését nem
etikai kötelezettségnek tekinti, a hatalmi elv rabja lesz.
Romboló hatások származhatnak bel őle, amelyek nemcsak
másokat tesznek tönkre, hanem magát a tudás hordozóját is.
A tudatt alan képei révén súlyos felel ősség hárul az emberre.
Meg nem értésük, csakúgy, mint az etikai kötelezettség
hiánya, megfosztja az életet teljességét ő l, es jó néhány
egyéni életnek a töredékesség kínos jellegét kölcsönzi.
A tuda tt alan képeivel val ő foglalkozásom idején határoztam úgy, hogy visszavonulok a zürichi egyetemr ől, ahol
nyolc éven át (1905-t ől) magántanárként dolgoztam. A
tudatt alan élménye es megtapasztalása roppant intellektuális
gátlással járt. Amióta befejeztem a Wandlungen und
Symbole der Libido című könyvemet (1911), három éven át
képtelen voltam akár csak egyetlen tudományos könyvet is
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elolvasni. Ily módon az az érzésem támadt, hogy az intellektus világában már semmi keresnivalóm sincs. Arról sem
tudtam volna beszélni, ami valóban foglalkoztato tt . A tudattalanból napvilágra került anyag úgyszólván szavamat
szegte. Akkoriban nem tudtam sem megérteni, sem valamiképp formába önteni. Am az egyetemen exponált állásom
volt, es úgy éreztem, hogy mindenekel ő tt új es merőben más
orientációra van szükségem, es hogy nem volna tisztességes
dolog e csupa kételyb ől álló szellemi állapotban fiatalokat,
diákokat oktatni.
Ezáltal a következ ő alternatíva elé kerültem: vagy folytatom tudományos oktatói pályámat, amely akkor nyitva állt
előttem, vagy pedig bens ő személyiségemnek, a „magasabb
ráció"-nak engedve továbbviszem ezt a különleges feladatot, a tuda tt alan tisztázásának kísérletét.
Így hát tudatosan lemondtam az egyetemi karrierr ől, mert
ameddig nem fejeztem be valamiképpen a kísérletet, nem
léphettem a nyilvánosság elé. 1 ° Éreztem, hogy valami nagy
dolog történt velem, es arra építek, amit „az örökkévalóság
jegyében" fontosabbnak ta rt o tt am. Tudtam, hogy kitölti
majd az életemet, es ennek a célnak az érdekében mindent
meg mertem kockáztatni.

10. Jung csak 1933-ban folyta tt a újra egyetemi oktatómunkáját, éspedig a Zü ri chi Szövetségi M űszaki F őiskolán. 1935-ben kinevezték címzetes egyetemi tanárnak. 1942-ben, tekinte tt el egészségi állapotára, lemondott errő l az állásról, de 1944-ben elfogadta a bascli egyetem meghivását
egyetemi rendes taná rn ak, az ő számára alapított orvosi pszichológiai tanszék keretében. Az els ő el őadás után azonban megbetegedése mia tt i tt is
le kellett mondania oktatói tevékenységér ől, egy évvel kés őbb pedig
végérvényesen leköszönt róla. (Anicla Jaffé jegyzete.)
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Me rt ugyan mit is jelentett, hogy professzor vagyok-e vagy
sem? Természetesen bosszantott, valósággal dühös voltam a
sorsra, es sok tekintetben nagyon bántam, hogy nem korlátozhattam magam arra, ami mindenki számára közérthet ő .
De az efféle emóciók mulandóak. Alapjában véve nem jelentenek semmit. A másik dolog ellenben fontos, es ha az ember
arra összpontosítja a figyelmét, amit a bels ő személyisége
akar es mond, már el is múlt a veszteség miatt érzett bánat.
Újra meg újra átéltem ezt, nemcsak akkor, amikor lemondtam az egyetemi karrierr ől. Az els ő ilyen tapasztalatokat
gyerekkoromban szereztem. Fiatal koromban hi rt elen haragú
voltam; ám valahányszor tet ő pontjára jutott az indulat, el is
párolgott, es következett a világ ű r csöndje. Ilyenkor
eltávolodtam mindent ől, es ami az imént még izgalomba
hozo tt , az mintha a távoli múltba tartozo tt volna.
Elhatározásomnak es annak, hogy olyasmivel foglalkozom,
amit sem én nem érthetek meg, sem más, nagy magány lett a
következménye. Ez hamar világossá vált el ő ttem. Olyan gondolatokkal jártam-keltem, amelyekr ő l senkinek sem szólhattam; úgyis csak félreértették volna. Roppant élesen érzékeltem
a külső es a belső világ ellentétét. A két világ összjátékát, amit
ma már ismerek, akkor még nem fogtam fel. Csak a kibékíthetetlen ellentétet láttam a küls ő es a bels ő valóság között.
Kezde tt ől fogva tisztán láttam azonban, hogy csak akkor
találom meg a kapcsolatot a küls ő világhoz es az emberekhez,
ha a lehető legintenzívebben iparkodom megmutatni, hogy a
lelki tapasztalás tartalmai „valóságosak", éspedig nemcsak
mint az én személyes élményeim, hanem mint kollektív
tapasztalások, amelyek megismétl ő dhetnek másoknál is.
Tudományos munkámban kés őbb ezt próbáltam bebizonyítani. De előbb mindent megtettem, hogy a hozzám közelállókat megtanítsam egy új látásmódra. Tudtam, hogy abszolút
magányra kárhoztatnám magam, ha ez nem sikerülne.
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Csak az els ő világháború végén kerültem ki lassacskán a
sötétségb ő l. Két dolog járult hozzá, hogy tisztább le tt körülöttem a leveg ő : megszakítottam kapcsolatomat azzal a
hölggyel, aki mindenáron belém aka rt a szuggerálni, hogy
fantáziáim m űvészi értékűek. Mindenekel őtt azonban a
mandala-rajzaimat igyekeztem megérteni. Ez 1918-1919ben történt. Az els ő mandalát 1916-ban festettem, miután a
Septem Sermones ad Mortuos t megírtam. Természetesen
nem értettem meg.
1918-1919-ben Chateau d'Oex-ben a háborús internálótábor angol részlegének a parancsnoka voltam. O tt minden
reggel felvázoltam a noteszomba egy kis kör alakú rajzot,
egy mandalát, amely az éppen ado tt belső szituációmnak
szerintem leginkább megfelelt. A képek révén azután napról
napra megfigyelhe tt em a lelki változásokat. Egyszer például
levelet kaptam ama bizonyos esztétizáló hölgyt ől, es ebben
megint konokul hangozta tt a azt a véleményét, hogy a tudattalanból ered ő fantáziák művészi értékűek, es ezért művészetet jelentenek. Levele az idegeimre ment. Korántsem volt
ostoba, ezért még inkább megtéveszt ő. Hiszen a modem
művész a tudattalanból igyekszik m űvészetet alkotni. A
levél soraiból áradó utilitarizmus es fontoskodás ébresztett
bennem kételyt, éspedig olyan értelmű bizonytalanságot,
hogy vajon a létrehozott fantáziaképek valóban spontán es
természalkoá-,nepdigtulajoönkéyes
műveim. Egyáltalán nem voltam mentes attól az általános
elő ítélett ől es dölyfös önérzett ől, hogy minden valamirevaló
ötlet az embernek tulajdon érdeme, s eziránt kételye csak
olykor-olykor támad, ha ugyan nem éppen idegen forrásból
táplálkozik. Ez az ingerültség es a magammal való meghasonlás másnap egy megváltozott formájú mandalát hozott
létre: a kerekdedség egy része megtört, ami megzavarta a
szimmetriát.
-
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Csak lassanként ébredtem tudatára, hogy tulajdonképpen
is a mandala: „ formálódás átalakulás az
, örök
orókértelem
emelem
örök hordozója". Ez pedig a mély-én, * a személyiség teljessége, amely, ha minden jól megy, harmonikus, ámde nem
tar el semmiféle önáltatást.
Az en mandala-képeim a tulajdon mély-énem állapotát
tükröz ő kriptogrammák, rejtett értelm ű jelek voltak, amelyek naponta eljutottak hozzám. Láttam, miként munkálkodik a mély-én, vagyis a magam teljessége. Ezt természetesen csak jelzésszerüen érthettem meg; de azért már akkor
is rendkívül jelentősnek tartottam a rajzokat, es mint értékes
drágagyöngyöket őriztem meg ő ket. Határozottan feltámadt
bennem az az érzés, hogy van egy bels ő központ, es idővel
eleven elképzelést alkothattam magamnak a mély-énr ől.
Mintha monad volna — vagyis a lét egyik elvének tekinthet ő
egyediség —, amely en vagyok es amely az en világom. A
mandala ezt a monádot ábrázolja, es megfelel a lélek
mikrokozmikus természetének.
Nem tudom már, hány mandalát rajzoltam akkoriban. De
nagyon sokat. Mialatt rajtuk dolgoztam, szüntelenül ott
motozott bennem a kérdés: Hová vezet vajon a folyamat,
amibe belebonyolódtam? Hol a célja? Tulajdon tapasztalatomból tudtam, hogy magamból kiindulva nem választhatnak semmiféle olyan célt, amit megbízhatónak találnék.
Megéltem, hogy az en fölérendeltségét teljesen föl kellett
adnom. Hiszen ebbe buktam bele: folytatni kívántam a
mítoszok tudományos feldolgozását, ahogy a Wandlungen
und Symbole der Libidó-ban megkezdtem. Ez volt a célom.
De szó sem lehete tt róla! Rákényszerültem, hogy magam
szenvedjem végig a tuda tt alan folyamatát. Engednem kelle tt ,
hogy magával sodorjon ez az áradat, es nem tudtam, hová
fog vezetni. Csak amikor a mandalák festéséhez hozzáláttam,
akkor ébredtem rá, hogy minden, minden út, amelyet rnegjá r_
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tam es minden lépés, amelyet megte tt em, erre az egy pontra,
nevezetesen a középponthoz vezetett vissza. Egyre világa
sabbá vált el ő ttem: a mandala a centrum. Ez a kifejez ődése
minden útnak. Út a középponthoz, az egyénné váláshoz.
Az 1918 es körülbelül 1920 közö tt i évek során értettem
meg valójában, hogy a lelki kibontakozás célja a mély-én.
Lineáris fejl ődés nem létezik, mindenképpen körbe kell jarnunk önmagunkat. Egyértelmű fejlődés legföljebb kezdetben lehetséges; kés őbb minden a középpont felé mutat. Ez a
felismerés meger ősített, es lassan visszatért bens ő nyugalmam. Tudtam, hogy a mandala mint mély-énem kifejező dése révén eljutottam utam végére. Másnak talán több
tudás adatik — nekem ennyi.
A középpontról es a mély-énről alkoto tt gondolataimat
megerő sítette évekkel kés őbb (1927) egy álom. Lényegét
egy mandalában jelenitettem meg, amelyet „az öröklétre
nyíló ablak"-nak neveztem el. A kép megjelent a Das
Geheimnis der Goldenen Blüte (Az arany virágfakadás titka)
ű irásomban. Egy évvel kés őbb újabb képet festettem, cím
szintén mandalát, középpontjában arany lakattal. Amikor
elkészült, t űnő dve nézegettern: miért ilyen kinaias?
Meghökkentett a forma es a színezés, mert olyan kinaiasnak
láttam, holott küls ő leg semmi kinaias nem volt a mandalán.
Mégis így hato tt rám a kép. A véletlenek különös találkozása
folytán nem sokkal ezután levelet kaptam Richard \vilhelmt ől. Egy taoista-alkimista kínai traktátus kéziratát
küldte el benne, amelynek címe Das Geheimnis der Goldenen Blüte volt, es arra kért, kommentáljam. Nyomban
nekiestem a kéziratnak es valósággal faltam; szövege
ugyanis váratlanul beigazolta a gondolataimat a mandaláról
es a középpont köriilkerítéséról. Ez volt az els ő esemény,
amely áttörte rnagányom falát. Rokonságot éreztem, es itt
már tudtam kapcsolatot találni.
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Ennek az egybeesésnek, az egyidej ű ségnek az emlékére
akoreztímndlaá:„Aikor1928-bnjól
őrzött arany lakatot bemutató képet festettem, akkor küldt e
el Richard Wilhelm Frankfurtból az ezeréves kínai szöveget
a sárga lakatról, a halhatatlan testet magában foglaló
csíráról."
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utalm:

Mocskosan, kormosan egy városban találtam magam.
Ese tt , sötét volt, tél es éjjel. A város Liverpool volt. Egy
sereg, mondjuk: fél tucat svájcival együtt csatangoltam a
sötét utcákon. Mintha a tenger fel ő l jöttünk volna, a kikötőből, es a tulajdonképpeni város odafönt állna, a sziklás
magaslatokon. Oda mentünk fel. Baselra emlékeztetett: lent
a piac, aztán az út a Totengässchenen át egy magasabb
fennsíkra visz, a Petersplatzra es a nagy Szent Péter-templomhoz. A fennsíkra feljutva utcai lámpákkal alig
megvilágitott tágas térségre értünk, amelybe sok utca torkollott. A lakónegyedek sugár alakban helyezkedtek el a tér
körül. Középen kör alakú tó volt es annak középpontjában
egy kis sziget. Noha mindent elfedett az es ő , a köd, a füst es
őlagyérenbviláítojszak,gecnpféyt
ragyogo tt . Egyetlen fa állt rajta, egy piros virágokkal borított, valósággal lángoló magnóliafa. Olyan volt, mintha a fa
a napfényben állna es egyú tt al maga is fény volna. Társaim
a förtelmes id őt szidták es nyilvánvalóan nem vették észre a
fát. Egy másik svájcit emlege tt ek, aki Liverpoolban lakik, es
csodálkzta,hgyépenildt.Egmaávl
ragadott a szépséges virágzó fa es a napsugártól ragyogó sziget, es azt gondoltam: tudom is, miért. Ekkor fölébredtem.
Az álom egyik részletéhez utólag még hozzá kell f ű znöm
egy megjegyzést: a város különböz ő negyedeinek utcáit
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Mandala ábrázolta azt az 1927. évi álmomat is, amelyre má r

szintén sugarasan rendezték el egy-egy középpont köré csoportosítva. Egy ilyen középpont kisebb nyito tt térség volt,
egy nagyobb laterna világította be, es ilyenformán kicsiben
a szigetet formázta. Tudtam, hogy az a „másik svájci" egy
ilyen másodlagos centrum közelében lakik.
Ez az álom az én akkori helyzetemet fejezte ki. Még ma is
látom a sárgásszürke es őköpenyeket, amint az es ővíztől
fénylenek. Minden roppant kellemetlen, fekete es áttekinthetetlen volt — olyan, mint az akkori közérzetem. De láttam
a földöntúli szépséget, es ezért tudtam egyáltalán élni.
Liverpool a „pool of life" — vagyis az élet kis tava. A „liver",
vagyis a máj pedig a régi felfogás szerint az élet központját
j elentette.
Az álomélmény bennem a végérvényesség érzésével kapcsolódott össze. Láttam, hogy a célt fejezi ki. A cél a középpont, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az álom révén
értettem meg, hogy a mély-én az orientálódás es az értelem
princípiuma es archetípusa. Ebben rejlik gyógyulást hozó
funkciója. A magam mítoszának els ő megsejtése ebb ől a felismerésb ől származott.
Az álom után abbahagytam a mandalák rajzolását es festését. Az álom a tudat kibontakozásának csúcsát fejezte ki.
Teljesen kielégített, me rt tökéletes képet adott helyzetemr ől.
Tudtam ugyan, hogy valami nagy horderej ű dolog foglalkoztat, de hiányzott még a megértés, es környezetemben
sem akadt senki, aki megértette volna. Az álom rávilágított
arra, ami belül eltöltött, es ezáltal lehet ővé tette, hogy tárgyilagosan szemléljem.
Egy ilyen látomás híján talán elveszítettein volna tájékozódásomat, es fel kellett volna adnom vállalkozásomat. I tt
ődött ki, hogy van értelme. Amikor Freud- azonbfej
dal szakítottam, tisztában voltam azzal, hogy a nem tudottba, az ismeretlenbe zuhanok bele. Hiszen Freudon tül-
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menő en tulajdonképpen semmit sem tudtam; de vállaltam a
merész lépést a sötétbe. Amikor aztán egy ilyen álmot lát az
ember, egyféle kegyelmi adománynak érzi.
Úgyszólván negyvenöt évem ment rá, hogy mindazt, amit
akkoriban átéltem es leírtam, belefoglaljam tudományos
munkásságomba. Fiatal koromban azt a célt t űztem magam
elé, hogy számottev ő tudományos teijesitményt nyújtsak.
Ám akkor beleütköztem ebbe a lávafolyamba, es a tüzéb ől
áradó szenvedély átformálta es átrendezte az életemet. Az
ősanyag kényszerítette ezt ki, es életművem nem más többékevésbé eredményes fáradozásnál annak érdekében, hogy
ezt a forró anyagot beépítsem korom világszemléletébe. Az
els ő képzelődések es álmok mintha tüzes bazaltfolyammá
le tt ek volna, bel őlük kristályosodott ki a k ő , amelyet megmunkálhattam.
Azok az évek, amelyekben a bels ő képeket kerestem,
életem legfontosabb korszakát jelentik, mert ezalatt d ő lt e1
minden, ami lényeges. Akkor kezd ődött, a kés őbbi részletek
már csak kiegészítések es magyarázatok. Egész kés őbbi tevékenységem abból állt, hogy kidolgozzam, ami azokban az
években a tudattalanból feltö rt es valósággal rám zúdult.
Egy életmű ősanyaga le tt belőle.
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Az életm ű keletkezésér ől

Életem második felének kezdetén következe tt be a tudattalannal való kapcsolat tisztázása. Hosszú ideig dolgoztam
rajta, es csak húsz év elmúltával jutottam odáig, hogy képzelödéseim tartalmait valamiképpen meg tudtam érteni.
Elő ször is bizonyítékot kellett szereznem bens ő tapasztalásaim történelmi el őképét illet ően, vagyis választ találni
erre a kérdésre: a történelemben hol találhatók az el őfeltételeim? Ha nem sikerül a bizonyítás, soha nem lettem volna
képes gondolataimat igazolni. E tekintetben lett dönt ő élményemmé találkozásom az alkímiával, me rt csak ily módon
jutottam birtokába azoknak a történelmi alapoknak, amelyeket mindaddig nélkülöztem.
Az analitikus pszichológia alapvet ően a természettudomány körébe ta rt ozik, de minden más tudományágnál sokkal inkább alá van vetve a megfigyel ő személyes adottságainak. Ezért nagymértékben rászorul a történelmileg
dokumentált egybevetésekre, hogy megítéléseiben legalább
a durvább hibákat kiküszöbölhesse.
Körülbelül 1918 es 1926 közö tt mélyrehatóan foglalkoztam a gnosztikusokkal, mivel ők is szembekerültek a tudattalan ősvilágával. Olyan tartalmaival es képeivel foglalkoztak, amelyek nyilvánvalóan összevegyültek az ösztönvilággal. De hogy milyen mértékben értették meg a képeket, az
aligha olvasható ki a gyér hiradásokból, amelyek zömét
ráadäsul ellenlábasaiknak, az egyházatyáknak köszönhetjük.
A gnosztikusokról mindenesetre semmiképp nem feltételez-

hető a lélektani szemlélet. Az én kérdésein szempontjából a
gnosztikusok egyébként id ő ben sokkal távolabb is voltak,
semhogy hozzájuk kapcsolódhattam volna. ügy láttam, a
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gnózis es a jelenkor közö tt megszakadt a hagyomány , és
hosszú ideig nem is sikerült a gnoszticizmustól — vagy neoplatonizmustól — áthidalást találnom a jelenkorba. Csak
amikor már kezdtem valamelyest megérteni az alkímiát,
akkor isme rt em fel, hogy rajta keresztül valósul meg a történelmi kapcsolat a gnoszticizmussal, hogy az alkímia révén
állt helyre a kontinuitás múlt es jelen között. Mint a középkor természetfilozófiája, hidat ve rt a múlt, a gnoszticizmus
es a jövő, a tudattalan modem lélektana között.
A tudattalan lélektanát Freud veze tt e be egyrészt a szexualitás, másrészt a haragos atyai tekintély klasszikus gnosztikus motívumaival. A gnosztikus Jahve es a Teremt ő Isten
motívuma újra megjelent abban a mítoszban, amelyet Freud
az ősapáról es az e tt ől az apától származó komor felettesénről alkoto tt . Freud mítoszában ez olyan démonként nyilvánul meg, amely a csalódások, illúziók es szenvedések
világát hozza létre. Árn a materializmus irányában végbement fejl ődés, amely kirajzolódott már az alkimistáknál,
amikor az anyag titkával foglalkoztak, oda vezetett, hogy
elzárta Freud el ől a kilátást a gnoszticizmusnak egy további
lényeges aspektusára, nevezetesen a szellemnek mint egy
másik, magasabb rendű Istennek az ősképére. A gnosztikus
hagyomány szerint ez a magasabb istenség volt az, aki a
kratért, a szellemi átváltozás tartályát segítségül küldte az
embereknek. 1 A kratér nőnemű princípium, es semmi helyet
nem kaphatott Freud patriarchális világában. Freud minden-
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esetre nem áll egyedül ezzel az el őítélettel. A katolikus
szellem világában csak nemrégen es több évszázados tétovázás után vétetett fel az Istenanya es Krisztus menyasszonya
az isteni thalamusba, es juto tt ezzel legalább megközelít ő
elismeréshez. 2 A protestáns es a zsidó világban továbbra is
az apa uralkodik. Ezzel ellentétben az alkímia hermetikus
bű vös tanának bölcseletében a n ői elv kimagasló es a férfiéval egyenértékű szerepet tölt be. Az alkímia egyik legfontosabb nőnemű jelképe volt az az edény, amelyben a szubsztanciák átalakulásának kelle tt végbemennie. Az en pszichológiai fölfedezéseim középpontjában viszont a bels ő átalakulás folyamata áll: az individuáció. *
Mielő tt még az alkímiát fölfedeztem volna, ismételten jelentkeztek olyan álmok, amelyekben mindig ugyanaz a motívum szerepelt: a házam melle tt ott állt egy másik, vagyis
egy el ő ttem ismeretlen másik szárny vagy toldalék. Álmomban újra meg újra elcsodálkoztam azon, hogy nem ismerem
a házat, holott látszólag mindig is o tt állt. Végül egyik
álmobanejut ásikzrnyba.CodltövXVII.
századi
tárat fedeztem föl benne, nagy része XVI. es
volt. Nagy, vaskos fóliánsok sorakoztak a falak mentén,
disznób ő r kötésben. Közülük jó néhányat sajátos jellegű
rézkarcok díszítettek es csodálatos szimbólumokat kifejez ő
ábrák, amilyeneket még sohasem láttam. Akkor nem tudtam,
mire vonatkoznak, es csak sokkal kés őbb isme rtem fel, hogy
alkimista jelképek. Almomban csak valamiféle leírhatatlan

1. Poimandrésznak, egy pogány gnosztikus szekta tagjának az írásaiban
a kratér olyan edényt jelente tt , amelyet — szellemmel teletöltve -- a
Teremtő Isten küldött a földre, hogy mindazok, akik magasabb öntudatra
törekednek, megkereszteltethessenek benne. A szellemi megújulásnak es
ffe jegyzete.)
újászületénkgyfaursvoltez.(AniaJ

2. Jung itt XII. Pius pápa bullájára céloz, amely kinyilatkozta tt a Mária
mennybevitelét (1950). A bulla kimondja, hogy „Mária mint a menyaszszony a Fiúval es mint Szofia (bölcsesség) az istenséggel egyesíttetett a
mennyei nászszobában (thalamus). Ezáltal a n ő iség elve a férfiüi háromság közvetlen közelébe került."
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igézet fogott el, amely bel ő lük es az egész könyvtárból
áradt: ösnyomtatványok es XVI. századi nyomatok középkori gyűjteménye volt.
Az előttem ismeretlen szárny személyiségem egy része,
önmagam egyik aspektusa; olyasmit ábrázol, ami hozzám
tartozik, de akkor még nem tudatosodott bennem. A szá rny,
de kivált a könyvtár az alkímiára vonatkozo tt, amelyet akkor
még szintén nem ismertem, de küszöbön állt a tanulmányozása. Mintegy tizenöt év múltán a valóságban is összegy űjtöttem egy némiképpen ehhez hasonlatos könyvtárat.
A döntő álom, amely siettett e találkozásomat az alkímiával, körülbelül 1926-ban következe tt be:
A színhely Dél-Tirol. Háború van. Az olasz fronton vagyok es a frontvonalról megyek visszafelé lovas kocsin egy
kis emberrel, egy paraszttal, a szekér gazdájával. Körülöttünk gránátok csapódnak be, es tudom, hogy a lehet ő leggyorsabban tovább kell jutnunk, mert a helyzet nagyon
veszélyes. 3
Egy hídon túl alagúton kell áthaladnunk, a boltozat egy részét lerombolták a lövedékek. Az alagút túloldalán napos
tájat pillantunk meg, es ráismerek Verona környékére. Alattam a város, minden ver őfényben ragyog. Nagy k ő esik le a
szívemről, es kihajtunk a virágzó, zöld lombard síkságra. Az
út szép tavaszi tájon át visz, látjuk a rizsföldeket, az olajfákat es a szőlőskerteket. Ekkor az úttal ferde szöget bezáró
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3. Az égb ől lecsapódó gránátokon lövedékek értend ők, amelyek a
„másik oldalról", az ellenség fel ő l jönnek. Vagyis olyan hatások, amelyek
a tuda tt alan, az árnyékoldal fel ő l érik az embe rt . Az álombeli esemény
arra utal, hogy a néhány évvel azel őtt, kívül lezajlo tt háború még nem ért
véget, hanem belül, a pszichében folytatódik. Láthatóan ebben rejlik
bizonyos problémák megoldása, amit kívül nem lehetett megtalálni.
(Aniella Jaffé jegyzete.)
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jókora épületet pillantok meg, afféle nagy kiterjedés ű udvarházat, egy észak-olaszországi fejedelmi kastélyhoz hasonlót. Jellegzetes nemesi kúria, sok-sok mellék- es oldalépülettel. Az út, akár a Louvre-ban, a kastély mellett halad, egy
nagy udvaron át. A kis kocsissal együtt behajtunk az egyik
kapun, es innen egy távolabbi második kapun át megint
kitekinthetünk a napsütötte tájra. Körülnézek: jobbra a küria
homlokzata, balra a cselédházak es az istállók, a cs űrök es
máselékpüt,hozú-srban.

Amint az udvar közepére érkezünk, éppen a főbejárat elé,
váratlan dolog történik: tompa döngéssel becsukódik mindkét kapu. A paraszt leugrik a bakról, es ezt kiáltja: „Most a
XVII. század foglyai vagyunk!" — en meg rezignáltan azt
gondolom: Hát bizony, így van! No de mit tehetünk? Most
bizony hosszú évekre fogságba kerültünk! Hanem aztán
megvigasztal a gondolat: egyszer, évek múltán, majdcsak
kijutok innen.
Ez után az álom után vaskos köteteket lapozgattam át a
világ-, vallás- es filozófiatörténetr ő l, de semmit sem találtam, ami álmomat megvilágította volna. Csak sokkal kés őbb
ébredtem rá, hogy az álom az alkimiára vonatkozo tt. Ennek
virágkora a XVII. század. Sajátos módon teljesen megfeledkeztem arról, hogy mit ír Herbe rt Silberer az alkímiáról.
Annak idején, amikor a könyv megjelent, az alkimiát valamiféle bizarr es nevetséges dolognak tartottam, bármilyen
sokra értékeltem is Silberer anagogikus, vagyis konstruktív
szemléletét. Akkoriban leveleztünk is, es közöltem vele
helyeslő álláspontomat. Mint élete tragikus vége — öngyilkossäga — mutatja, meglátását mégsem követte a belátás.
Silberer főként kés ői anyagot használt fel, es ezekkel en
nem tudtam mihez kezdeni. A kés ői alkimista szövegek fantasztikusak es cikornyásak; csak értelmezésük ismeretében
ébredünk rá, hogy ezekben is sok az érték.
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Az alkímia lényege csupán az Arany virägfakadás-nak a
kínai alkímiába tartozó szövege révén került közelebb hozzám, amelyet 1928-ban Richard Wilhelmt ő l kaptam. Akkor
támadt bennem a vágy, hogy megismerjem az alkimistákat.
Megbíztam egy müncheni könyvkeresked őt, hívja fel
figyelmemet az alkalmilag hozzá kerül ő alkimista könyvekre. Nem sokkal ezután megkaptam az els ő darabot, az Artis
Auriferae Volumina Duó-t (1593), e széles körű gyűjteményt, amely latin nyelvű traktátusokat tartalmaz es több
„klasszikust" is magában foglal.
Ezt a könyvet azonban el ő ször csaknem két évig hevertettern. Alkalmilag megnézegettem a képeket, es mindig azt
gondoltam: szent ég, micsoda badarság! Teljességgel érthetetlen! De azért mégsem hagyott nyugodni, végül elhatároztam, hogy alaposan áttanulmányozom. A következ ő télen
nekiláttam, es csakhamar lenyűgöz ő es izgalmas olvasmányom le tt . A szöveget ugyan továbbra is badarságnak éreztem, de azért gyakran akadtam olyan részekre, amelyek jelentő snek tetszettek, i tt -o tt néhány mondatát még megérteni
is véltem. Végül rádöbbentem, hogy csupa el őttem régóta
isme rt szimbólumról van szó. De hisz ez fantasztikus, gondoltam, ezt mindenáron meg kell értenem. Ett ől fogva teljesen lenyügözött, es amint az id ő m engedte, beletemetkeztem
a könyvekbe. Egy éjjel, amikor ismét a szövegeket tanulmányoztam, váratlanul eszembe jutott az az álmom, amelyben arról van szó, hogy „a XVII. század foglyai , vagyunk".
Végre felfogtam az értelmét, es már tudtam is: „Ugy van, ez
az! Most arra vagyok ítélve, hogy az egész alkímiát áttanulmányozzam elejét ől végig!"
Még hosszú id ő be telt, míg ráakadtam az alkimista gondolatmenet labirintusában a fonalra, mert nem volt Ariadné,
aki a kezembe adta volna. A Rosarium - ban felfigyeltem rá,
hogy bizonyos különös kifejezések es fordulatok gyakran
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ismétl ő dnek.4 Igy például: „Oldd fel es keverd össze", ,,,egy
keverő edény", „lapis", „alapanyag", „Mercurius" stb. Eszrevettem, hogy ezeket a kifejezéseket mindig egy bizonyos
értelemben használják, de ezt nem tudtam teljes biztonsággal kibogozni. Ezért elhatároztam, hogy összeállítok egy
kölcsönös utalásokkal ellátott cimszólexikont. Az id ők
folyamán sok ezer címszót gy űjtöttem össze, es kötetek jöttek létre csupa könyvkivonatokból. Teljesen filológiai módszer szerint dolgoztam, mintha egy ismeretlen nyelv
feltárása lett volna a cél. Ily módon lassacskán kibontakozott el ő ttem az alkimista kifejezésmód értelme. Olyan
munka volt ez, amely több mint egy évtizeden át izgatott.
Nagyon hamar észrevettem, hogy az analitikus pszichológia
meglepő módon egyezik az alkimiával. Az alkimisták tapasztalatai az én tapasztalataim voltak, es az 6 világuk egy
bizonysértelmaviágos.Nekmzatól
értet ődő en ideális felfedezést jelentett, hiszen általa megtaláltam a tudattalant illet ő pszichológiám történelmi ellenpárját. Ilyen módon történelmi alapot kapo tt . Az egybevetés
lehető sége az alkimiával, valamint a gnoszticizmusig viszszanyüló szellemi kontinuitás adta meg Legbens őbb lényegét. A régi szövegekkel való foglalkozás révén minden a
maga helyére került: az imaginációk kepi világa, a tapasztalati anyag, amelyet praxisom során gy űjtöttem, es a következtetések, amelyeket bel őlük levontam. Most kezdtem
felismerni, mit jelentenek történelmi tekintetben a tartalmak. Elmélyült bennem az a felismerés, amely sze ri nt karakterünknek tipikus jellege van, ennek értelmezése már

4. Rosariu'If Philosophorwfl. Ismeretlen szerző írAsa 1550-böl, az Artis
Auriferae-ben.
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mítoszkutatásaim révén kialakult. Kutatásaim középpontjába az ősképek kerültek meg az archetípus mibenléte, es
ráébredtem, hogy történelem nélkül nem létezik pszichológia, még kevésbé a tuda tt alan pszichológiája. A tudati pszichológia talán beérheti a személyes élet ismeretével, de már
egy neurózis tisztázásához is szükség van anamnézisre,
amely mélyebbre hatol a tudat ismereténél; es ha a kezelés
során szokatlan döntések születnek, akkor már álmok jelentkeznek, azok értelmezése pedig többet kíván személyes
reminiszcenciáknál.
Az alkímiával való foglalkozásban látom bens ő kapcsolatomat Goethével. Goethe titka az volt, hogy magával
ragadta őt az archetípusos átalakulások évszázadok óta tartó
folyamata. Faust-ját legfőbb műveként, isteni mű ként értelmezte. Ezért mondta, es joggal, hogy a Faust az 6 „főfoglalkozása", es ezért igaz az, hogy a dráma mintegy keretbe
foglalta egész életét. Fölöttébb hatásos módon érzékelhet ő ,
hogy eleven szubsztancia élt es működött benne, valamilyen
személyfölötti folyamat, a mundus — a világ — archetípusának nagy álma.
Engem is ugyanilyen álom kerített hatalmába, es van egy
főművem, amely életem tizenegyedik évében indult útjára.
Egész életemet átszövi es összefogja egy mű es egy cél,
nevezetesen: behatolni a személyiség titkába. Minden ebb ől
a centrális pontból magyarázható, es minden művem erre a
témára vonatkozik.
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Tulajdonképpeni tudományos munkám az asszociációs
kísérlettel (1903) indult. Els ő munkámnak tekintem ezt, egy
természettudományos vállalkozás értelmében. Akkoriban
kezdtem egyéni gondolataimat kifejezni. A Diagnostische
Assoziationsstudien (Diagnosztikai asszociációs tanulmányok) után következe tt a két pszichiátriai írás: az Über die
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Psychologie der Dementia praecox és a Der Inhalt der
Psychose (A pszichózis ta rt alma). 1912-ben jelent meg a
Wandlungen und Symbole der Libido című könyvem, amely
véget vetett barátságomnak Freuddal. Akkor indultam el —
akarva-akaratlan — önálló utamon.
Azzal kezdő dött, hogy tulajdon tudattalanom képeivel
foglalkoztam. Ez az id ő szak 1913-tól 1917-ig tartott, utána
elapadt a fantáziák áradata. Csak amikor az egész már lehiggadt, es nem voltam többé a Varázshegy foglya, akkor lettem képes objektív módon szemlélni a tapasztalatokat es
őzni a töprengésnek. Az els ő kérdés, amin elgon- nekigyür
dolkoztam, ez volt: Mihez kezdjünk a tudattalannal? Válaszképpen keletkeze tt a Die Beziehungen zwischen dem Ich und
dem Unbewussten (Az én es a tuda tt alan közötti kapcsolatok) cím ű művem. Párizsban el őadást ta rt ottam a témáról (1916), de csak kés őbb (1928) jelent meg kib ővítve
könyv alakban, német nyelven. Leírtam benne a tudattalan
némely tipikus tartalmát, es bebizonyítottam, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen a tudat beállítottsága velük
kapcsolatban.
Egyúttal hozzáláttam típuskönyvem — Psychologische
Typen (Lélektani típusok) — el őmunkálataihoz. Ennek létrejöttében fontos szerepe volt a kérdésnek: miben különbözöm
Freudtól es mennyiben Adlertól? Melyek a különbségek
nézeteink közö tt ? Ezen töprengve bukkant föl el őttem a
típusprobléma; me rt ami az ember ítéletalkotását eleve
meghatározza es korlátozza, az a típus. A típuskönyv mindenekel őtt azt taglalja, hogyan reagál az ember a kiilvilág
hatásaira, milyen a kapcsolata a többi emberrel es a dolgokkal. Kifejti a tudat különböz ő aspektusait, a világgal kapcsolatos beállítottságának lehet őségeit, es ezáltal a tudat lélektanát mutatja, mondhatni klinikai szemszögb ől nézve. Sok
irodalmat dolgoztam fel benne, köztük Spitteler m űveit,
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Sz exuális stb. ösztönöket nem egymástól elkülönítve, hanem
a m aguk összességében vizsgálni, mint a pszichikus energia

kivált a Prometheus es Epimetheus-t, de meg Schiller
Nietzsche es az ókori es középkori szellemtörténet is szerephez jutott. Amikor bátorkodtam S pittelerne k megküldeni
könyvem egy példányát, nem válaszolt rá, de nem sokkal
utána el őadást tarto tt , es ebben azt bizonygatta, hogy m űvei
semmit sem ,jelentenek", a Tavasz az Olümposzon helye tt

u
a

itt van!"
A típuskönyv ju tt ato tt arra a felismerésre, hogy az ember
minden Ítéletalkotását korlátok közé szorítja a tulajdon
típusa, es minden szemléletmód viszonylagos. Ezáltal fölvetődött az olyan egység kérdése, amely kompenzálja ezt a
sokféleséget. S a kérdés egyenes úton vezete tt el a kínai Tao
fogalmához. Említettem már, mennyire összejátszott bels ő
fejlődésem Richard Wilhelm küldeményével, a taoista
szöveggel. 1929-ben készült a kett ő nk által közösen kiadott
könyv, a Das Geheimnis der Goldenen Blüte. Töprengésem
es kutatásaim során akkor jutottam el lélektanom középpontjához, nevezetesen a mély-én (Selbst) eszméjéhez. Csak
ezt követ ően találtam meg a világba visszavezet ő utat.
Kezdtem előadásokat tartani es kisebb utazásokat tettem.
Egy bizonyos mértékig számos rövidebb-hosszabb dolgozat
es előadás ellensúlyozta a bels ő világommal való, évekig
tartó foglalkozást; olyan kérdésekre válaszoltam bennük,
amelyeket olvasóim es betegeim te tt ek föl.
Az egyik téma, amely már a Wandlungen und Symbole der
Libido megírása óta nyomta a szívemet, a libido elmélete
volt. Én a libidót a fizikai energia lelki megfelel őjének tekintettere, tehát megközelít ően mennyiségi fogalomnak,
ezért elutasítottam a libido természetének mindenféle
minőségi definiciój át. Legfőbb célom az volt, hogy megszabaduljak a libido tanának addigi konkretizmusától, vagyis
megtanuljam azt, hogyan kell az éhség-Y, agressziós vagy
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különböz ő jellegű megnyilvánulásait.
A fizikában is energiáról beszélnek es megnyilvánulási
módjairól mint elektromosságról, fényr ől, hőről stb. Ugyanigy van ez a pszichológiában is. I tt is elsősorban energiáról
van szó (azaz intenzitási értékekr ől, nagyobbról vagy csekélyebbrő l), es a megjelenési forma lehet nagyon különböz ő.
A libido energetikai felfogása révén bizonyos fokig
egységes szemléletmód alakul ki, a gyakran vitás kérdések
pedig a libido természetét illet ően — hogy szexualitás-e,
vagy hatalom, vagy éhség, vagy valami más — a háttérbe
szorulnak. Fontosnak ta rt ottam, hogy a pszichológia
vonatkozásában is olyan egységes szemléletmódot hozzak
létre, amilyen a természettudományban mint általános energetika létezik. Ezt a célt követtem Über die Energetik der
Seele (1929) című könyvemben. Én az embe ri ösztönöket
például energetikai folyamatok megnyilvánulási formáinak
tekintem, vagyis a h ővel, a fénnyel stb. analóg er őnek. Amiként egy mai fizikusnak eszébe sem jutna minden energiát
például csupán a h őből levezetni, éppúgy nem engedhet ő
meg a pszichológiában sem, hogy minden ösztönt a hatalom
vagy a szexualitás fogalmának rendeljünk alá. Ez volt Freud
kezdeti tévedése; kés ő bb korrigálta az „én-ösztönök" elfogadásával, es még kés ő bb úgyszólván uralkodó szerephez
juttatta a felettes-ént.
A Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten című munkámban csak leszögeztem, hogy miként
viszonyulok a tudattalanhoz, de magáról a tudattalanról még
semmit sem mondtam. Foglalatoskodásom a fantáziáimmal
olyasmit sejtetett meg velem, hogy a tudattalan megváltozik
vagy változást okoz. Csak amikor mar megismerkedtem az
alkímiával, akkor vált el ő ttem világossá, hogy a tudattalan

nem más folyamatnál, es hogy a psziché tulajdonképpeni
átalakulását vagy fejl ő dését az énnek a tudattalan tartalmaihoz való viszonya indítja el. Egyéni esetben ezt a folyamatot az álmokból es a fantáziákból lehet kiolvasni. A kollektív világában mindenekel őtt a különböz ő vallási rendszerekben es szimbólumaik változásában csapódik le. Az egyéni és
a kollektív változási folyamatok tanulmányozása, valamint
az alkimista szimbolika megértése révén jutottam el lélektanom központi fogalmához, az individuációs folyamathoz.
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Munkáim jelent ős tényezője, hogy már korai korszakukban
érintenek világnézeti kérdéseket es foglalkoznak a pszichológia es a vallási kérdés konfrontációjával. De csak a
Psychologie und Religion (Lélektan es vallás) cím ű
munkámban (1940), majd a Paracelsicá-ban (1942) szóltam
róla részletesebben. Ebb ő l a szempontból kivált a második
dolgozat: Paracelsus als geistige Erscheinung (P. mint szellemi jelenség) jelent ő s. Paracelsus Írásai telis-tele vannak
eredeti gondolatokkal, amelyekben világosan kifejezésre jut
az alkimia kérdésföltevése, jóllehet kés ő i es cikornyás formában. Paracelsussal való foglalkozásom késztetett végül
arra, hogy az alkímia lényegét próbáljam megragadni,
éspedig viszonyát a valláshoz es a pszichológiához, ügy is
mondhatnánk: az alkímiát a maga vallásosan filozofikus
aspektusából. Ezt a Psychologie und Alchemie (Lélektan es
ű munkámban (1944) tettem meg. Így végül alkími)c
eljuto tt am arra a területre, amely 1913 es 1917 között
szerzett tapasztalataim alapjául szolgált; a folyamat ugyanis,
amelyen akkor átestem, megfelelt annak az alkimista átalakulási folyamatnak, amelyr ől a Psychologie und Alchemie
szól.
Természetesen minduntalan fölvet ő dik a kérdés: milyen a
viszony a tuda tt alan szimbolikája es a keresztény vallás, de

akár más vallások között is. Nos, nemhogy nem zárkózom el
attól, amit a kereszténység hirdet, hanem a nyugati ember
központi kérdéskörébe tartozónak tekintem. Ámbár a
kereszténységnek újfajta szemléletre van szüksége, hogy
megfeleljen a korszellem szekuláris változásainak; különben kívül áll a koron, az ember teljessége pedig rajta kívül.
frás aimban ezt igyekeztem megmagyarázni. Lélektani
szempontból értelmeztem a Szentháromság dogmáját, éppígy a mise szövegét, amit ezenkívül Panopoliszi Zoszimosznak, egy III. századi alkimistának es gnosztikusnak a
szövegével vetettem egybe (Das Wandlungssymbol in der
Messe — Az átváltozás szimbóluma a misében). Kisérletem,
hogy szembeállítsam az analitikus pszichológiát a
keresztény nézetekkel, végül is elvezetett Krisztus alakjának
pszichológiai vizsgálatához. Már a Psychologie und
Alchemie-ben ki tudtam mutatni az alkimistáknak a lapisról,
a kőrő l alkotott legfőbb hiedelmében a párhuzamosságot
Krisztus alakjával.
1939-ben szemináriumot ta rt o ttam Loyolai Ignác Exercitia
Spiritualiá járól. Ugyanakkor lekötöttek a Psychologie und
Alchemie-hez szükséges tanulmányaim is. Egy éjjel felriadtam es az ágy lábánál, nagy fényt ől övezve, a Megfeszitettet
pillantottam meg. Nem teljes életnagyságban jelent meg, de
nagyon tisztán kivehet ően, es láttam, hogy teste zöldes
aranyból van. Csodálatos látvány volt, mégis megrémültem
tőle. Különben nem szokatlanok számomra a látomások,
mivel gyakran jelennek meg szemem el őtt plasztikus
félálombeli képek.
Akkoriban sokat töprengtem az „Anima Christi"-n, az
Exercitia egyik meditációján. A látomás, úgy véltem, azt
akarta szemléltetni, hogy töprengéseim közben átsiklottam
valamin, ez pedig az analógia volt, Krisztus es az alkimisták
271

„aurum non vulgi -ja (nem közönséges aranya) és, viriditas"-a (zöldje) között. Amikor megértettem, ho ' a kép
p
ezekre a központi alkimista jelképekre utal, hogy tehát tulajdonképpen egy alkimista Krisztus-látomásról van szó, megnyugodtam.
A zöld arany az eleven min ő ség, amelyet az alkimisták
nem csupán az emberben láttak meg, hanem a nem organikus természetben is. Ez fejezi ki az éltet ő szellemet, az
„anima mundi"-t vagy a „filius macrocosmi"-t, az egész
világban élő antroposzt. Ez a szellem kitölt mindent, még a
szervetlen anyagot is, ott van a fémben es a kőben is. Így hát
az én látomásom egyesítette Krisztus képét a maga analógiáj ával, amely az anyagban rejlik, nevezetesen a „filius
macrocosmi"-val. Ha nem ötlik szemembe a zöld arany,
talán megkísért a feltételezés, hogy „keresztényi" szemléletemb ő l hiányzik valami lényegbevágó, más szóval, hogy
hagyományos képem bizonyos tekintetben elégtelen, és
ezért még vannak pótolnivalóim a keresztény fejl ődésben. A
fém hangsúlyozása azonban világossá tette el ő ttem, hogy az
alkimista szemlélet sze ri nt Krisztus a szellemileg eleven és
fizikailag holt anyag egyesülése.
Az Aion-ban (1951) ismét el ő vettem a Krisztus-problémát. Itt azonban nem a szellemtörténeti párhuzamokról
esik szó, hanem alakját szembeállítottam a pszichológiával.
Ugyanakkor Krisztust sem minden küls őségtő l ment alaknak ábrázoltam, hanem ki akartam mutatni az általa kifejezett vallásos tartalom évszázadokon át tartó fejl ődését. Azt
is fontosnak tartottam, hogy miként lehetett Krisztus
eljövetelét az asztrológia útján megjövendölni, es miképpen
értelmezték őt korának szelleméb ő l kiindulva es a keresztény íd őszámitás kétezer esztendeje során. Ezt kívántam
kifejteni, mindazzal a sok, olykor furcsa vélekedéssel együtt,
amelyek az idő k során alakja köré szöv ő dtek.
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Munkám során fölvet ődött a történelmi alaknak, Jézusnak
m int embernek a kérdése is. Ez azért nagy jelent őségű, mert
korának kollektív mentalitása — igy is mondhatnánk: az
akkori id ő k archetípusa — vagyis az antroposz ősképe —
éppen rá, egy majdnem ismeretlen zsidó prófétára csapódott
le. Az antik embereszme, amely részint a zsidó tradicióban,
részint az egyiptomi Hórusz-mítoszban gyökerezik, a
keresztény éra kezdetén hódította meg a világot; megfelelt
ugyanis a korszellemnek. Az „ember fia" volt ennek az eszmének a hő se, Isten fia, aki szemben áll az „isteni Augustusszal", a jelen világ uralkodój ával. Ez a gondolat tette a
Messiás eredetileg zsidó problémáját az egész világ űgyévé.
Am súlyos tévedés volna, ha puszta „véletlennek" akarnánk tekinteni, hogy Jézus, az ács fia meghirdette az evangéliumot es Salvator mundi-vá, a világ Megváltójává le tt.
Minden bizonnyal rendkívüli képességekkel megáldott
személyiség lehetett, ha képes volt korának általános, jóllehet nem tudatos törekvését olyan tökéletesen kifejezni es
tt egy ilyen üzenet hor- megjlníti.Skásemht
dozója, csak egyedül ez az ember: Jézus.
Róma mindent elnyomó hatalma, amelyet az isteni Caesar
testesitett meg, akkoriban olyan világot teremtett, amely
megfosztott önálló életformájától es szellemi függetlenségétő l nemcsak megszámlálhatatlan egyedet, hanem egész
népeket is. Hasonló veszély fenyegeti a mai egyént és kulturális közösségeket is; az eltömegesedés veszélye. Ezért
máris sok helyütt vitatkoznak Krisztus újbóli megjelenésének lehetőségérő l es reménységéről, még egy olyan látomásos hír is szárnyra kelt, amely a megváltásra várást fejezi ki.
Ma természetesen olyan formában lép fel, amely semmi
módon nein hasonlítható össze a múlttal, hanem a „technika
korának" szülötte. Ez pediglen az UFO-jelenség világszerte
elterjedt hiedelme. (Lásd: „Ein mode rner Mythus. Von
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Dingen, die am Himmel gesehen werden", 1958. — E gy
modern mítosz. Az égen látható tárgyakról.)
Célomul tűztem ki, hogy teljes terjedelmében kimutassam, hogy pszichológiám mennyire megfelel ője az alkímiának vagy fordítva, azért fontosnak tartottam a vallási kérdéseken túl a pszichoterápia speciális problémáit is felkutatni
az alkimisták műveiben. Az orvosi pszichoterápia központi
kérdése, fő problémája az indulatátvitel. Ebben teljesen egy
véleményen vagyunk Freuddal. I tt is ki tudtam mutatni a
megfelelést az alkímián belül, éspedig a coniunctio (egyesülés) elképzelésében, amelynek nagy jelent őségére már
Silberer is felfigyelt. A megfelelés kit ű nt már a Psychologie
und Alchemie című könyvemb ő l is. A vizsgálódásaim két
évvel kés őbb a Die Psychologie der Übertragung (Az indulatátvitel lélektana), 1946 es végül a Mysterium Coniunctionis (Az egyesülés misztériuma), 1955-1956 cím ű
műveimet eredményezték.
Eddig majdnem minden problémät, amely emberi vagy
tudományos szempontból foglalkoztatott, álmok kísértek
vagy előztek meg; igy történt ez az indulatátvitellel is. Ezt
az egyik ilyen álom különös es meglepő kép útján el őre
jelezte, a Krisztus-problémával együtt.
Megint azt álmodtam, hogy van a házamnak egy nagy
toldalékszárnya, amelyben még nem jártam. Elhatároztam,
hogy megnézem, es végül be is mentem. Jókora kétszárnyú
ajtóhoz értem. Kinyitva az ajtót egy olyan helyiségbe jutottam, amelyben egy berendeze tt laboratórium volt. Az ablak
előtt asztal állt, rajta sok-sok üvegcse es egy állattani laboratórium mindenféle tartozéka. Ez apám dolgozószobája
volt. De ő maga nem tartózkodott benne. A falak mentén
üvegek százai sorakoztak az állványokon, tele mindenféle
elképzelhet ő hallal. Elámultam: apám egyszer csak ichthyológiára adta volna a fejét?
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gY függönyön
gg ^ Y akadt
Amint ott álltam es körülnéztem, egy
m eg a szemem, amely meg-meglebbent, mintha er ős szél
fújna. Egyszer csak belépett Hans, egy vidéki fiatalember, es
a függöny , mögö tt i
megkértem, nézné meg, nincs-e
esamikor rövid id ő multán
helyiségben az ablak. 0 átment, es
visszatért, láttam rajta, hogy mélyen meg van rendülve.
Arckifejezése rémületr ől árulkodott. Csak ennyit mondo tt :
„Igen, van o tt valami, kísértet jár ott!"
Ekkor magam mentem át, es egy ajtóra bukkantam, amely
anyám szobájába vezete tt . Bent egy árva lélek sincs. Az
atmoszféra hátborzongató. A roppant nagy szobában a menynyezetrő l öt-öt felfüggeszte tt láda lóg le, két sorban, mintegy
kétlábnyira a padlótól. Olyanok, mintha kétszer kétméteres
alapú kis pavilonok volnának, es mindegyikben két ágy áll.
Tudtam, hogy a valóságban rég elhunyt anyámat ezen a
helyen szokták a szellemek meglátogatni, es hogy ő itt alakított ki nekik alvóhelyet. Olyan szellemeknek, amelyek párosával érkeztek, mondhatni: szellem házaspároknak, es ezek
az éjszakát, de esetleg a nappalt is o tt töltötték.5
Anyám szobájával szemközt ajtót láttam. Kinyitottam es
egy óriási csarnokba juto tt am; karszékeivel, kis asztalkáival,
oszlopaival es a hozzá tartozó mindenféle pompás holmival
egyetemben valami nagy szálloda el őcsarnokára emlékezte-

5. Erről eszembe jutottak a Kenyában megfigyelt „szellemcsapdák".
Apró házak ezek, az emberek apró ágyakat helyeznek el bennük, es hozzá
még elemózsiát, „pozsó"-t is Az ágyban sokszor még a gyógyításra váró
beteg agyagból vagy sárból készített mása is benne fekszik. Az ösvényt ől
gyakran apró kövekkel díszesen kikövezett út vezet a házikókhoz, hogy a
szellemek oda térjenek be, es ne a kráiba, ahol az a beteg fekszik, akit
magukkal aka rn ak vinni. A szellemek aztán a „szellemcsapdában" töltik
az éjszakát, es pirkadatkor visszatérnek eredeti tartózkodási helyiekre, a
bambuszerd ő be. (C. G. Jung jegyzete)
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tett. Hangos fúvószene hallatszo tt . Már el ő bb is egé sz id
«
alatt hallottam a háttérb ő l, de nem tudtam, honnan jön, A0
csarnokban senki sem tartózkodott, csak a rezesbanda harsogta a maga dalait, táncait es indulóit.
A szállodai hall fúvószenéje a hivalkodó vidámságra és
világiasságra utal. Senki nem gyaníthatta volna ilyen nagy_
hangú küls őségek közö tt a másik világot, amely szintúgy a
házhoz tartozo tt . A csarnok álomképe úgyszólván karikatúrája a kedélyességemnek es világias jovialitásomnak. Am
ez csupán a külszín; mögö tt e merő ben másvalami rejlik,
aminek semmi köze a fúvószenéhez: a hallaboratórium es a
felfüggesztett szellemházikók. Mindke tt ő roppant jelentöségI hely volt, es titokzatos csönd honolt bennük. Úgy éreztem: i tt az éjszaka el, a csarnok ellenben, a maga felszínes
világiasságával, a nappali világot jelzi.
Az álom legfontosabb képei a „szellemek fogadóterme" és
a hallaboratórium. Az el ő bbi kissé furcsa módon fejezi ki a
coniunctio vagy az indulatátvitel problémáját; a laboratórium pedig a Krisztusról való töprengéseimre utal, mivel ő
maga a hal (ichtüsz). Mindke tt ő olyan tartalom, amely több
mint egy évtizeden át állandóan izgatott.
Különös, hogy álmomban a hallal való foglalatoskodást
apámnak tulajdonítottam. (5, mondhatni, a keresztény lelkek
gondviselője, lévén, hogy a régi szemlélet alapján ezek
halak, amelyeket Szent Péter fog ki a hálójával. Ugyanilyen
különös, hogy anyám elhunytak lelkének őrzőjeként jelenik
meg. Igy tehát álmomban mindkét szül őm vállára a cura
animarum (lelkek gondozása) problémája nehezedik, holo tt
eztulajdonkép fetm.Valibjzenü
maradt, ezért még a szül ő knél van, vagyis még a tudattalanban lappang, es ezáltal a jövend ő nek van fenntartva. Addig
ugyanis még nem tisztáztam kapcsolatomat a „filozófiai"
alkímia fő törekvésével, a coniunctióval, es igy megválaszo-
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latlan maradt a keresztény emberi lélek sajátosságaira
vonatkozó kérdés. Nem fejez ődött be a Grál-monda feldolgozásának nagy munkáj a sem, amelyet feleségem t űzött
élete feladatául maga elé. 6 Emlékszem, milyen gyakran
eszembe jutott a La quéte du Saint Graal (A Szent Grál
keresése) es A halászkirály, mialatt az Aion-ban az ichtüsz,
a hal szimbólumán dolgoztam. Ha nem vagyok tekinte tt el a
feleségem munkáj ára, okvetlenül be kelle tt volna vonnom
alkímiai vizsgálódásaim körébe a Grál-mondát.
Apámra úgy emlékszem, mint szenved ő emberre, akit
Amfortas sebe gyötör, mint egy „halászkirály"-ra, akinek a
sebe sehogy sem gyógyul be — a krisztusi kínszenvedésre
emlékeztet, amelyre az alkimisták a gyógyírt (panaceát) keresték. Jómagam mint afféle „thumber" (néma) Parsifal, fiatal koromban éveken át voltam tanúja ennek a betegségnek,
es akárcsak neki, nekem sem volt egy szavam sem arra, amit
láttam. Csupán megsejtettem valamit.
A valóságban apám soha nem foglalkozott a thériomorf 7
Krisztu-mbolkáva,ntszóroéelmbn
haláláig végigélte a Krisztus ältal megmutatott es megjövendölt szenvedést, bár soha nem vált el őtte tudatossá a
Krisztus-imitáció következménye. Szenvedését magánügynek tekintette, amivel orvoshoz fordul az ember, de semmiképp sem a keresztény ember alapvet ő szenvedésének. A
galátziabeliekhez írott levél 2, 20. versének súlyos értelm ű
szavai — „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a
Krisztus" — nem váltak el őtte világossá, me rt vallási dolgokban félt gondolkodni. Be akarta érni a hittel, csakhogy az

6. Feleségem halála után (1955) dr. Marie-Louise von Franz vette at es
1958-ban sikeresen a Grál feldolgozását.
fejztb
7. Altat alakú.
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hűtlenül elhagyta. Gyakran ez a bére az értelem feláldozásának. „Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem a kinek
adatott... vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat
a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be!" (Máté
19, 11 es folyt.) A vakhit soha nem vezet megoldásra, legjobb esetben átmeneti nyugalmat ad, es a terhet a következ ő
nemzedékre hárítja.
A thériomorf tulajdonságok sokasága arra utal, hogy az
istenek nemcsak emberfölötti régiókba jutnak el, hanem az
élet emberalatti tartományaiba is. Az állatok egy bizonyos
értelemben ezek árnyékát képviselik, amelyet a természet a
fénytől megvilágított képhez társít. A pisciculi christianorum (a keresztények halacskái) rávilágitanak, hogy azok,
akik Krisztust követik, maguk is halak. Tudattalan jelleg ű
lelkek, amelyeknek szükségük van a cura animarum-ra. A
hallaboratórium tehát az egyházi lelki gondozás szinonimája. Amiképpen a megsebzend ő magát sebzi meg, ugyanúgy
magát gyógyítja a gyógyuló. Az álomban a sorsdönt ő tevékenységet jellemz ő módon holtak foganatosítj ák holtakon,
vagyis a tudaton túli világban, tehát a tudattalanban.
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Feladatom egyik lényeges aspektusa akkor még valóban
nem tudatosult bennem, ezért nem is tudtam volna az álmot
kielégít ően értelmezni. Csak megsejthettem az értelmét, es
még igen nagy bels ő ellenállásokat kellett leküzdenem, míg
leirhattam az Antwort auf Hiob-ot.

Ennek az írásnak a bels ő gyökere már megvolt az Aion-ban.

Ott a kereszténység pszichológiáját taglaltam, Jób pedig
bízonyos tekintetben Krisztus el ő képe. Összeköti őket a

szenvedés eszméje. Krisztus Isten szenved ő szolgája, es ez
volt Jób is. Krisztus esetében a világ b ű nös volta okozza a
szenvedést, es erre az általános válasz a keresztény ember
szenvedése. Ez pedig óhatatlanul elvezet a kérdéshez: ki
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tehet err ő l a b űnrő l? Végső soron Isten teremte tt e a világot
és bűneit, es Krisztusban neki magának kell az emberi sorsot elszenvednie.
Az Aion-ban utalások találhatók az istenkép világos es
sötét oldalának fogas kérdésére. Taglaltam benne „Isten haragjá"-t, az istenfélelem parancsolatát, es azt, hogy „ne vigy
minket a kisértésbe". A bibliai Jób könyvében dönt ő
szerepet tölt be az ambivalens istenkép. Jób azt reméli, hogy
Isten bizonyos mértékig kiáll mellette Isten ellenében, ami
által kifejez ődik Isten tragikus ellentmondásossága. Ez lesz
az Antwort auf Hiob fő témájává.
Az írás küls ő gyökere kömyezetemben rejle tt . Az olvasók
es a páciensek részér ől kapo tt sok kérdés késztetett rá, hogy
világosabban fejtsem ki a mode rn ember vallási problémáit.
Évekig haboztam, me rt nagyon is jól tudtam, milyen vihart
fogok támasztani. Végül is nem tehe tt em mást, engednem
kelle tt , megragado tt a probléma sürget ő es súlyos volta,
válaszadásra kényszerültem. Abban a formában te ttem, ahogyan velem megesett. Nevezetesen egyik élményem formájában, amelynek emócióit nem fojtottam el. Határozott
szándékkal választottam ezt a formát. Fontosnak ta rtottam,
hogy elejét vegyem minden olyan benyomäsnak, mintha
valamiféle „örök igazság"-ot kívánnék meghirdetni. Írásom
csak egy szerény hang és kérdés kívánt lenni, amely azt
reméli vagy várja, hogy az olvasók elgondolkodnak rajta.
Soha eszembe nem jutott, hogy bárki azt hihetné, valamiféle
metafizikai igazságot hirdetek. Pedig a teológusok ezt vetették a szememre, mivel a teológiai gondolkodás hozzászokott, hogy örök igazságokkal foglalkozzék. Ha egy fizikus azt mondja: az atomnak ilyen meg olyan sajátságai vannak, es felvázolja ennek modelljét, 6 sem örök igazságot
;szándékszik ily módon kinyilatkoztatni. Csakhogy a teológusok nem ismerik a természettudományos, meg kevésbé a
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lélektani gondolkodásmódot. Az analitikus pszichológ is
anyaga, legfontosabb tényei emberi tanúságtételek, éspedig
olyanok, amelyek gyakran különböz ő helyeken es különböző idő szakokban egybehangzóan állítanak bizonyos dolgokat.
Jób problémája is, minden következményével együtt, egy
álomban jelentkezett. Ebben az álomban rég elhunyt apámat
látogattam meg. Vidéken lakott, ismeretlen helyen. XVIII.
századi házat láttam. Igen tágasnak látszott, néhány nagyobb
melléképület tartozott hozzá. Eredetileg egy fürd őhely
vendégfogadója volt; megtudtam azt is, hogy az id ők folyamán sok jelentő s személyiség szállt meg benne: híres emberek es fejedelmi személyek. Továbbá: némelyikük meghalt,
es koporsója a szintén a házhoz tartozó kriptában áll.
Fölöttük őrködik az apám.
Apám azonban, mint csakhamar rájöttem, nemcsak kriptaő r volt, hanem — épp ellenkez ő leg, mint életében — nagy
magántudós is. Dolgozószobájában találkoztam vele, és
különös módon o tt volt a velem körülbelül egykorú dr. X. és
a fia is, mindketten pszichiáterek. Nem tudom, kérdeztem-e
valamit, vagy apám akart-e valamit megmagyarázni, mindenesetre leve tt az egyik állványról egy nagy Bibliát, egy
vastag fóliánst, hasonlót az en könyvtáramban lev ő Merianféle Bibliához. Az a Biblia, amelyet apám tarto tt a kezében,
fényes halb őrbe volt kötve. Felütötte az Oszövetséget — úgy
véltem, Mózes valamelyik könyvénél — es hozzáfogott egy
bizonyos passzus értelmezéséhez. Ezt olyan sebesen es olyan
tudományosan csinálta, hogy nem is tudtam követni. Csak
annyit észleltem, hogy amit mond, az töméntelen sokféle
ismeretre vall, amiknek a jelentését ugyan némiképp gyanítottam, de sem felmérni, sem felfogni nem tudtam. Láttam,
hogy dr. X. egyáltalán semmit sem ért, a fia pedig elnevette
magát. Úgy vélték, apámon egyfajta szenilis izgalmi állapot lett
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iirrá, amit értelmetlen szóáradattal igyekszik levezetni. El őttem
azonban teljesen világos volt, hogy szó sincs beteges izgalomról, még kevésbé badarságokról, hanem éppenséggel olyanynyira magasröptű es tudós érvelésr ől, amelyet a mi ostobaságunk egyszerűen nem tud követni. Valami roppant fontos
dologról volt szó, ami teljesen leny űgözte. Azért beszélt
olyan intenzitással, mert elárasztották mély értelm ű gondolatai. Bosszankodtam es azt gondoltam, milyen kár, hogy
három ilyen tökfej a hallgatósága, mint mi.
A két pszichiáter egyfajta korlátolt orvosi szemléletmódot
képviselt, amelyt ől természetesen mint orvos en sem vagyok
mentes. Ok ketten úgyszólván els ő es második kiadásban,
mint apa es fia ábrázolják az en árnyékomat.
Aztán változott a szín: apámmal ke tt esben a háza előtt álltunk, szemközt egyféle pajtával, amelyben nyilvánvalóan a
tüzelő készlet volt halomba rakva. Nagy dörömbölés hallatszott bel őle, mintha jókora fahasábokat dobáltak volna le
vagy összevissza. Benyomásom szerint legalább két munkás
dolgozhato tt o tt , de apám jelezte, hogy kísértetek. Akkor
tehát valamiféle hajigáló szellemek m űvelték azt, ami ekkora zaj j al j árt.
Ezután bementünk a házba, es láttam, hogy igen vastagok
a falai. Keskeny lépcs őn mentünk fel az els ő emeletre. Kúlönös látvány tárult ott elénk: egy csa rn ok, hajszálpontos
mása Akbar szultán fatihpur-szil űi Diván-i-Khászának,
kihallgatási csarnokának. Magas, kör alakú helyiség volt, a
fal mentén körbefutó galériával, amelyr ől négy híd vezetett
a medenceszerű en kiképzett centrumba. A medence egy
óriási oszlopon nyugodo tt es a szultánnak szolgált kerek
ülő helyül. Onnan szólt tanácsosaihoz es bölcseihez, akik a
falakon körbefutó galériákon foglaltak helyet. Az egész
egyetlen hatalmas mandala volt. Pontos megfelel ője a
Díván-i-Khásznak, amelyet Indiában láttam.
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Álmomban egyszer csak észrevettem, hogy a középponttól meredek lépcs ő vezet fel magasan a falra — ez nem
tt a valósággal. Odafenn kis ajtó nyílt, es apám ígyegyz
szólt: „Most pedig bevezetlek a legfő bb Jelenvalóságba!"
Rémlett, mintha azt mondaná: „highest presence". Azzal
letérdepelt es homlokával a földet érintette, én pedig követtem példáját, es széles mozdulattal szintén letérdeltem.
Valamilyen okból nem tudtam homlokommal egészen
megérinteni a földet. Talán egy milliméternyi hézag maradt
homlokom es a talaj között. A mozdulatot mindenesetre
megtettem, es egyszer csak tudtam, talán apám révén, hogy
odafenn, az ajtó mögö tt , magányos lakrészében Uriás lakik,
Dávid király hadvezére. A felesége, Bethsabé kedvéért galádul elárulta öt a király; megparancsolta harcosainak, hogy az
ellenség támadásakor hagyják őt cserben.
Néhány magyarázó megjegyzést kell f ű znöm ehhez az
álomhoz. A kezd őj elenet azt ábrázolja, hogy mi jár együtt
azzal a számomra nem tudatosult felada tt al, amelyet mintegy átháritottam apámra, vagyis a megfelel ő tudattalanra. Ot
nyilvánvalóan a Biblia (a Teremtés könyve?) foglalkoztatja
es igyekszik felismerését nekünk továbbadni. A halb őr
tuda tt alan tartalommá pecsételi le a Bibliát, merthogy a
halak némák es tudattalanok. Apámnak nem sikerül magát
megértetnie, hallgatósága részint alkalmatlan rá, részint
rosszakaratúan ostoba.
E kudarc után átmegyünk az utcán a „túloldalra", ahol
láthatólag hajigáló szellemek tevékenykednek. Efféle jelenségek többnyire a pubertás el őtti fiatalok környezetében
szoktak el őfordulni; ez azt jelenti, hogy még éretlen es
rn yezet a „másik oldal"-t tudalnvgyok.Aziö
illusztrálja. Amikor Indíában jártam, mély benyomást tett
rám a Díván-i-Khász mandala-struktúrája, mint egyetlen
középpontra irányuló tartalomnak a megjelenitése. A közép-
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ont a Nagy Akbar trónusa, aki egy egész szubkontinensen
puralkodik, a „világ ura", akárcsak Dávid. De még őnála is
magasabban áll ártatlan áldozata, h űséges hadvezére, Uriás,
akit a király kiszolgáltatott az ellenségnek. Uriás mintegy
elő képe Krisztusnak, az istenembemek, akit Isten elhagy.
Dávid ráadásul még Uriás feleségét is „házába viteté". Csak
késő bb értettem meg, mit jelent ez az utalás Uriásra: nemcsak arra kényszerültem, hogy nyilvánosan beszéljek az
Ószövetség ambivalens istenképér ől es ennek következményeiről, ami számomra nagyon hátrányos volt, hanem a
feleségemet is elragadta t őlem a halál.
Ezek a dolgok vártak rám a tudattalanomban elrejtve. Ez
előtt a sors el őtt kellett fejet hajtanom es homlokommal
tulajdonképpen a földet érintenem, hogy alávetettségem teljes legyen. Valami azonban legalább egy milliméternyire
megakadályozott benne. Valami igy szólt bennem: „Hát jó,
de azért mégsem teljesen." Valami dacol bennem, es nem
akar néma hal lenni; es ha nem igy volna ez a szabad emberben, akkor nem íródott volna meg jó néhány évszázaddal
Krisztus el ő tt Jób könyve. Az ember fenntart magának egy
utolsó szót, még az isteni akarattal szemben is. Hová lenne
különben a szabadság? És mit érne a szabadság, ha meg arra
sem volna képes, hogy megfenyegesse azt, aki őt fenyegeti?
Akbarnál magasabban lakik Uriás. S őt, az álom szerint ő
„highest presence", legfőbb jelenvalóság, pedig ezt a kifejezést — a bizantinizmusoktól eltekintve — tulajdonképpen
csak Istenre alkalmazzák. Lehetetlen itt nem Buddhára gondolnom es kapcsolatára az istenekkel. A hivö ázsiainak a
tathágata a feltétlen abszolútum. Ezért gyanúsították a hínaj ána (kisszekér) buddhizmust ateiznnussal — nagyon igazságtalanul. Az istenek hatalmából az ember lehet őséget kap,
hogy átlásson teremt őj én. Még arra is van lehet ősége, hogy
megsemmisítse a teremtést lényegi aspektusában, vagyis az
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ember világtudatában. Ma az ember a radioaktivitás révén
kiolthat a földön minden magasabb rend ű életet. A világ
megsemmisítésének gondolata már Buddhánál megtalálható
mint hajlandóság: a megvilágosodás révén megszakadhat a
nidánalánc — az okozati összefüggések láncolata, amely
óhatatlanul öregségre, betegségre es halálra vezet —, úgy
hogy véget er a lét illúziója. Schopenhauer, amikor az akaratot tagadja, prófétai módon utal a jöv ő egyik probémájára,
amely azóta aggasztóan közel került hozzánk. Az álom leleplez egy gondolatot es egy megsejtést, amelyek már régóta ott lappanganak az emberiségben, azt az eszmét, hogy a
teremtmény egy kevéssel ugyan, de mégis dönt ő módon
felülmúlj a teremt őj ét.
Az álmok világába te tt kalandozás után visszatérek könyveimhez: az Aion-ban még egy problémakört érintettem,
amely külön taglalást kívánt. Megpróbáltam kimutatni az
egyidej űséget Kri sztus megjelenése es az új aión, a Halak
világkorszaka közö tt . Ezt az egyidej ű séget Krisztus élete és
az objektív csillagászati esemény, vagyis a tavasznak a Halak
jegyébe való belépése között szinkronicitásnak kell
neveznünk. Ezek szerint Krisztus „hal", es az új aión uraként
lép fel (akárcsak Hammurabi mint a Kos világkorszak ura).
Ezekből a tényezőkből adódott számomra a szinkronicitásprobléma, amelyet a Synchronizität als ein Prinzip akausaler
Zusammenhänge (Szinkronicitás mint az akauzális összefüggések egyik elve) című írásomban fejtettem ki.
Az Aion-ban taglalt Krisztus-probléma végül az elé a kérdés elé állított, hogy miképpen fejez ő dik ki az antroposznak,
a nagy embe rn ek — lélektani értelemben: a „mély-én"-nek —
a megjelenése az egyes ember tapasztalatában. Válaszomat a
Von den Wurzeln des Bewusstseins (A tudat gyökereir ől)
című írásomban (1954) próbáltam megfogalmazni. Ebben a
tudattalan es a tudatos összjátékáról van szó, a tudat* kibon-
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takozásáról a tudattalanból es arról, hogy az erősebb személyiség, a „bels ő ember" mindenki életébe behatol.
Az alkimia es a tudattalant vizsgáló lélektanom szembeállításának lezárása a Mysterium Coniunctionis. Ebben a
könyvben még egyszer kifejte tt em az indulatátvitel problémáját, de mindenekel őtt, eredeti szándékomnak megfelel ően, az alkimia teljes anyagát mint az alkímia egyfajta lélektanát, vagy mint a mélylélektan alkimista alapjait akartam
bemutatni. Pszichológiám csak a Mysterium Coniunctionis
révén illeszkedett bele végérvényesen a valóságba es kapo tt
történelmi alapozást, mint befejeze tt egész. Ezzel teljesítettem feladatomat, bevégeztem m űvemet, amely most már
megállhat. Abban a pillanatban, amint földet értem, nyomban ott meredt el ő tt em az általam tudományosan fölfoghatónak a végs ő határa, a transzcendens, az önmagában vett
archetípus lényege, amir ől már semmiféle tudományos kijelentés nem tehet ő .
Az életművemről fentebb vázolt áttekintés természetesen
csak summázat. Tulajdonképpen sokkal többet vagy sokkal
kevesebbet kellene mondanom. Mer ő rögtönzés ez a fejezet
es a pillanat szülö tt e, mint minden, amit magának elmondok.
Műveimet életem egyes állomásainak lehet tekinteni, kifejezik bels ő fejlődésemet, mert a tudattalan tartalmaival való
foglalkozás alakítja es meg is változtatja az embert. Az én
életem a tevékenységem, a szellemi munkám. A ke tt ő nem
választható el egymástól.
Minden írásom úgyszólván bens ő megbízatás; mind sorsszerű kényszer hatására jöttek létre. Amit inam, belülr ől támadott rám. Szóhoz juttattam az engem mozgató szellemet.
Soha nem számítottam arra, hogy írásaim nagy visszhangra
lelnek. Kortársi világom kompenzációját képviselik mind,
es ki kellett mondanom, amit senki sem akar hallani. Ezért

285

i
z

^..^,.^,,^......^^:

éreztem magamat, helyzetemet, kivált eleinte, olyan reménytelennek. Tudtam, hogy az emberek elutasítóan reagálnak
majd, mert nehéz dolog a tudatos világ kompenzációját elfogadni. Ma kijelenthetem: valóságos csoda a sikerem, több,
mint amire valaha is számítottam. De a fő dolognak mindig
azt ta rt ottam, hogy kimondtam, amit ki kellett mondanom.
Úgy érzem, megtettem, ami t őlem telle tt . Ez persze lehetett
volna több es jobb is, de nem az én képességem szerint.
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Tudományos munkám révén lassanként szilárd alapra
helyeztem fantáziáimat es a tuda tt alan tartalmakat. Csakhogy a szót es a papírt nem tarto tt am eléggé reálisnak; kellett hozzá még valami. Legbens őbb gondolataimat es tulajdon tudásomat kőben kelle tt ábrázolnom, vagy k őben vallomást tennem. Igy kezd ődött Bollingenben a torony építése. Meglehet, abszurd ötlet, mégis véghezvittem, es nemcsak hogy hallatlan módon kielégített, hanem érzékeimet is
kiteljesítette. 1
Kezde tt ő l fogva eltökélt szándékom volt vizparton építkezni. Mindig is elb űvölt a Zürichi-tó fels ő részén a partvidék páratlan báj a, így hát 1922-ben megvettem a bollingeni birtokot. Gotteshauslandnak hívják ezt a területet,
azel ő tt a St. Gallen-i kolostorhoz ta rt ozo tt es a Hi. Meinrad
körzet egy részét alkotja.
Elő ször nem is igazi házat terveztem, hanem csak egy
egyszintes építményt, középen a t űzhellyel, a falak mentén
fekvő helyekkel, afféle primitív lakhelyet. Eközben egy afrikai kalyiba képe lebege tt a szemem el őtt, ahol a tűz, néhány
kő darabbal körülkeritve, a középen ég, es a család egész
élete e körül a centrum körül zajlik. Alapjában véve ezek a

1. A bollingeni torony Jungnak nem csak nyaralót jelentett: id ős
korában ott töltötte az év felét, munkával es pihenéssel. „Megfelel ő há tt ér
nélkül nem jöhetett volna létre az, amit alkottam." Még öregkorában is
kikapcsolódást jelentett Jungnak a faapritás, ásás, ültetés es gyümölcsszedés. Fiatalabb éveiben szenvedélyesen vitorlázott es kedvelt minden
vízi sportot. (Aniela Jaffé jegyzete.)
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primitív kunyhók az összesség eszméjét valósítják meg —
úgy is mondhatnánk: egy családi összességét, es ebbe még
mindenféle aprójószág is belefér. Valami hasonlót akartam
építeni: olyan lakhelyet, amelyik megfelel az ember ősi
érzéseinek. A védettség érzését kellett közvetítenie — nemcsak testi, hanem lelki értelemben is. De már az els ő építési
fázisban változtattam a terven; túlságosan primitívnek találtam. Rájöttem, hogy igazi, kétemeletes házat kell építenem,
nem pedig egy földön kucorgó kalyibát. Így jött létre 1923ban a kör alakú els ő ház. Elkészültekor megállapítottam,
hogy valóságos lakótorony lett bel őle.
Kezde tt ől fogva roppant er ő sen kötö tt a toronyhoz a nyugalom es megújulás érzése. Úgyszólván anyai otthont jelentett nekem. Lassan-lassan mégis olyan benyomásom támadt,
hogy még mindig nem fejez ki minden mondanivalót, hogy
valami még hiányzik belő le. Így került hozzá négy év múlva, 1927-ben, a középszárny, egy toronyszer ű toldalékkal.
Egy bizonyos idő múltán ismét elfogott a befejezetlenség
érzése. Még ebben a formájában is túlságosan primitivnek
láttam az épületet. Így hát 1931-ben — újabb négy év elteltével — a toronyszerű toldalék átépült igazi toronnyá. Ebben
a második toronyban egy helyiséget kizárólag magamnak
tarto tt am fenn. Eközben az indiai házak lebegtek szemem
elő tt , amelyekben többnyire van egy helyiség — még ha csupán egy szobának függönnyel leválasztott sarka is —, ahová
visszavonulhat, aki akar. O tt meditálnak egy fél- vagy
negyedórányit, vagy j ógagyakorlatokat végeznek.
Az elkülönített helyiség az egyedüllétet jelenti számomra.
A kulcsa mindig nálam van; senki oda be nem léphet, hacsak
nem az en külön engedélyemmel. Az évek során telepingáltam a falakat, es ezáltal kifejeztem mindazt, ami az
időbő l az elkülönülésbe, a jelenb ő l az id ő telenségbe
helyezett át. A töprengés es a képzel ő dések kuckója ez
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gyakran n agyon kellemetlen képzel ődéseké es roppant keserves gondolkodása, a szellemi összpontosítas helye.
1935-ben felébredt bennem a vágy egy darabka körülkerített föld után. Nagyobb térségre volt szükségem, amely
nyitva áll az égbolt es a természet felé. Hozzáillesztettem
tehát — ismét eltelt négy év — egy udvart es egy tóra néző
loggiát. Ezek alkották az egésznek a negyedik részét, elkülönítve a három részb ő l álló fő épületkomplexumtól. Egy
négyes egység keletkeze tt ilyenformán, négy különböz ő
épületrész, éspedig tizenkét év ala tt .
1955-ben, feleségem halála után bels ő kötelezettséget
éreztem, hogy azzá legyek, aki tulajdonképpen vagyok. A
bollingeni ház hasonlatával élve: egyszer csak fölfedeztem,
hogy a középs ő házrész, amely mindeddig olyan alacsonyan
es megbújva gunnyasztott a két torony között, úgyszólván
engem ábrázol vagy az en énemet. Ekkor egy emelet
ráépítésével felmagasítottam. Azel őtt erre nem lettem volna
képes; önmagam merész el őtérbe tolásának tekintettem
volna. Valójában pedig az énnek vagy a tudatnak id ős korra
megszerze tt fölényét fejezi ki. Ily módon egy évvel feleségem halála után kitelj esedett az összesség. Az els ő torony
építése 1923-ban, két hónappal anyám halála után
kezdő dött. Mély értelmű dátumok ezek, mert a torony, amint
majd meglátjuk, a halottakhoz kapcsolódik.
Kezde tt ől fogva az érlel ődés helye lett számomra a torony
afféle anyaöl vagy más anyaszer ű alakzat, amelyben ismét az
lehettem, ami vagyok, voltam es leszek. Olyan érzéssel ajándékozott meg a torony, mintha k ő formájában születtem volna
újjá. Úgy tetsze tt : az előre megsejtettnek a megvalósulása és az
individuáció egyféle ábrázolata. „Ercnél maradandóbb"
emlékeztet ő jel. Jótékonyan hatott rám, mintha igent mondott
volna arra, hogy olyan vagyok, amilyen. Külön-külön szakaszokban építettem fel a házat, a mindenko ri konkrét igénynek
--
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megfelel ően. Soha nem latolgattam a bels ő összefüggéseket. A
tornyot, mondhatni, egyfajta álomban építettem. Csak kés ő bb
láttam meg, mi lett bel őle, es hogy értelmes mondanivalót kifejező alakzat jött létre: a pszichikus teljesség szimbóluma. Úgy
bontakozo tt ki, mint ahogy a mag kicsirázik.
Bollingenben legsajátabb lényemben vagyok jelen, abban,
ami megegyezik velem. Itt úgyszólván „az anya vénséges vén
fia" vagyok. Igy mondja nagyon bölcsen az alkímia, merthogy az „öregember", az „aggastyán", akit már gyerekfejjel
megtapasztaltam, nem más, mint a 2. számú személyiség, ez
pedig örökt ől fogva el es élni fog. Az idő n kivül áll es az anyai
tudattalannak a fia. Fantáziáimban az „aggastyán" Philémon
alakját öltötte magára, Bollingenben pedig életre kelt.
Olykor szinte feloldódom a tájban es a dolgokban, magam
élek minden fában, a hullámok csobogásában, a felh őkben,
a jövő-menő állatokban es a dolgokban. Nincs a toronyban
semmi, ami ne az évtizedek során keletkezett es növekedett
volna, es amihez ne fűzne szoros kötelék. Mindennek megvan a maga története, benne az enyém is, es tere van a rejtett
okok nem térbeli tartományának.
Lemondtam az elektromosságról, es magam fűtöm a kályhát meg a tűzhelyet. Esténként meggyújtom a régi lámpásokat. Folyó víz nincs, magamnak kell a vizet a szivattyús
kútról hordanom. Fát vágok, es megfőzöm az ételemet. Az
ilyen egyszerű dolgok teszik egyszer űvé az embe rt ; pedig
milyen nehéz egyszer űnek lenni!
Bollingenben csönd ölel körül, es az ember „in modest
harmony with nature" 61. 2 Olyan gondolatok támadnak,
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amelyek évszázadokra nyúlnak vissza es ennek megfelel ően
távoli jöv ő t anticipálnak. Kisebb lesz i tt az alkotás kínja;
egym ás mellett, egyedül van a játékosság es a teremt őerő.
1950-ben k őbő l egyfajta emlékművet állítottam annak,
aminek a tornyot érzem. Különös története van annak, hogy
miként jutottam a k őhöz: az úgynevezett ke rt et kerítő fal
építésekor kövekre volt szükségem, es egy Bollingen környéki kőbányában rendeltem meg. A k őműves az én jelenlétemben diktálta a k őbánya tulajdonosának az összes méreteket, az pedig beveze tt e az adatokat a noteszába. Amikor
azután a hajó meghozta a köveket, kisült, hogy az úgynevezett sarokkő teljesen elhibázott méretű : háromélű kő helyett
kockakövet hoztak. Szabályos kocka volt, sokkal nagyobb
méretű a megrendeltnél, mintegy ötven centiméteres éllel. A
kőmű ves dühöngött, es azt mondta a hajósoknak, vihetik is
mindjárt vissza.
En azonban, megpillantva a követ, igy szóltam: „Nem, ez
az én kövem — nekem kell!” Rögtön megláttam rajta ugyanis, hogy éppen nekem való, es tudok vele mit kezdeni. Csak
még azt nem tudtam, mit.
Legelő ször Arnaldus de Villanova alkimistának (megh.
1313) egy latin verse juto tt az eszembe, és ez lett az els ő,
amit be is véstem a kőbe. Fordításban ilyesféleképp hangzik:
I tt áll a kő, a jelentéktelen.
Arát tekintve is olcsó. —
Megvetik mind az ostobák,
Annál jobban szereti, aki tudó.

2. Egy régi kínai fametszet címe („igénytelen harmóniában a természettel"), amelyen heroikus tájban egy apró öregember látható. (Aniela
Jaffé jegyzete.)

A mondóka az alkimisták kövére, a lapisra vonatkozik,
amelyet a tudatlanok lenéztek es megvetettek.
Csakhamar másvalami is történt. Észrevettem az elüls ő sik
természet adta struktúrájában egy kis kört, mintha szem
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volna, ami engem néz. Ezt is bevéstem a k ő be, a közepén
egy kis emberkét helyeztem ei. Ez az a babácska, amely a
szemben a pupillának felel meg, egyfajta kabir, vagy Aszklépiosz Théleszphórosza. Csuklyás köpenybe van bújtatva,
es laternát visz, amint némely ókori ábrázoláson látható.
Egyúttal az utat is mutatja! Neki szenteltem néhány szót,
amely munka közben jutott az eszembe. A felirat görög
fordítása igy hangzik:
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Az idő gyermek játékos, mint egy gyermek — táblajátékkal
játszó gyermek — a gyermek királysága.
Ez i tt Théleszphórosz, aki bejárja e kozmosz sötét régióit és
csillagként világít fölfelé a mélységb ő l.
Ő mutatja az utat a nap kapui es az álmok földje felé. 3
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Egymás után juto tt ak eszembe ezek a szavak, miközben a
követ munkáltam.
A tóra néző harmadik oldalán úgyszólván magát a követ
szólaltattam meg egy latin nyelvű feliratban. Íme a fordítás:
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Árva vagyok, magányos; mégis mindenütt rám akadnak.
Vagyok valaki, de önmagamnak ellentéte.
Ifjú vagyok es egyúttal aggastyán.
Nem volt apám, sem anyám, mert a mélyb ől kell
engem kiemelni, akár egy halat.
Vagy mert fehér k ő módjára az égb ől hullok alá.
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3. Az els ő mondattöredék Hérakleitosztól, a második mondat a
Mithrász-liturgiára céloz, az utolsó mondat Homérosz Odiisszeici jóra. A
felirat többi részére vonatkozóan lásd a Glosszárium „Alkimia " szócikkét. (Aniela Jaffé jegyzete.)
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Erdő kben es hegyekben kóborlok, de az ember
bens ő] ének legmélyén vagyok elrejtve.
Mindenki számára halandó vagyok,
az id ő k váltakozása mégsem érint.

Végezetül Arnaldus de Villanova mondása alá ezt írtam,
latinul: „75. születésnapja emlékére hálából készítette es
1950-benidhlyztC.GJug"
Amikor a kő elkészült, újra meg újra megnézegettem,
elcsudálkoztam rajta, es azon töprengtem: ugyan mit jelenthet, hogy egyáltalán ilyesmit m űvel az ember.
A kő a tornyon kívül áll es mintegy magyarázatul szolgál.
A torony lakójának megnyilatkozása az emberek számára
azonban érthetetlen marad. Tudják, mit aka rt am rávésni a k ő
hátlapj ára? „Le cri de Merlin!" Mert amit a k ő kifejez, az
Merlinnek az erd őbő l hangzó megnyilvánulására emlékeztet, miután a világból már elt űnt. Még ma is hallják a kiáltó
sát az emberek, így sz ől a monda, csak éppen nem tudják
megérteni vagy megfejteni.
Merlin alakját a középkori tudattalannak az a kísérlete
hozta létre, hogy megalkossa a Parsifal párhuzamát. Parsifal
a keresztény h ő s, Merlin pedig, mint az ördögnek es egy
tiszta sz űznek a fia, az 6 sötét fivére. A XII. században, a
monda keletkezése idején még nem volt meg a feltétele,
hogy megértsék, mit akar kifejezni. Ezért végzi életét számű zetésben, es innen a „cri de Merlin", amely meg halála után
is hallatszik az erd őből. Ez a kiáltás, amit senki sem érthetett
meg, arra vall, hogy Merlin meg nem váltott alakban tovább
élt. Története alapjában véve mindmáig befejezetlen, es meg
ma is bolyong. Mondhatnánk: Merlin titkát az alkímia tartotta fenn, mindenekel őtt Mercurius alakjában. Azután
fölelevenítette az en pszichológiám a tudattalanról, es —
mind a mai napig nem értik meg! Mivelhogy az együttélés a
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volt, vagy legalábbis annak látszott, hogy alig tudtam eligazodni a kétféle valóság között. Nem találtam rá magyarázatot. Mit jelentsenek a hosszú sorban elvonuló, muzsikáló
parasztlegények? Mintha a kíváncsiság hajtotta volna őket,
hogy megnézzék a tornyot.
Ehhez foghatót kés őbb soha nem éltem át, nem is álmodtam. Erre az élményre azonban nem találtam szavakat, arra
sem emlékszem, hogy valaha is hallottam volna hasonló
dologról. Némi értelmét csak kés ő bb fogtam föl, amikor
megismertem Rennward Cysatnak a XVII. századból származó Luzerni Krónikáj át. Ebben a következ ő történet olvasható: a Pilátus-hegység egyik havasi legel őjén, amely
különösen hírhedt a kísérteteir ő l — hiszen Wotan állítólag
még ma is o tt tevékenykedik! — Cysatot a Pilátus megmászása során éjszaka felriasztotta egy felvonulás, amelyben muzsikáló es daloló emberek özönlötték el kétfel ől a
kunyhóját — szakaszto tt ügy, mint ahogy én tapasztaltam a
toronyban.
Másnap megkérdezte a havasi pásztort, akinél az éjszakát
töltö tt e, hogy mit jelentsen ez. A pásztor nyomban tudta a
választ: csakis a „megbódogultak" lehettek, mármint Wotannak az elhunyt lelkekb ől álló serege. Azok szoktak igy
„bolyongani", es így mutogatják magukat.
Élményem magyarázatául azt mondhatnánk, hogy magányjelenség lehete tt , amelynek során a küls ő ürességet es
csöndet egész embertömeg képe kompenzálta. Ez megegyezne a remeték hallucinációival, amelyek szintén kompenzációk. De tudjuk-e, miféle realitásokra vezethet ők viszsza az ilyen históriák? Netán olyan érzékennyé tett a magány, hogy érzékelni tudtam a „megbódogultak" arra vonuló
menetét?
Az élménynek mint lelki kompenzácíónak a magyarázata
sohasem elégített ki maradéktalanul, azt pedig, hogy hallu-
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cináció lett volna, nem találtam elegend őnek. KötelesS égemnek éreztem, hogy figyelembe vegyem realitásjellegét
is, mivel létezik egy XVII. századi párhuzamos beszámoló.
Leginkább egyféle szinkrón jelenségr ől lehet szó. Hiszen
ezek a jelenségek azt mutatják, hogy bizonyos történéseknek, amelyekr ől tudni vélünk, mert bels ő érzékünkkel
észleljük vagy megsejtjük őket, nagyon gyakran megvan a
megfelel őjük a külső valóságban is. Nos, az én élményemnek csakugyan van konkrét megfelel ője, a középkorban
ugyanis fiatal férfiak vonultak fel ekképpen. Ezek azok a
zsoldosmenetek, amelyek — többnyire tavasszal — Svájc beisej ébő l vonultak Locarno felé, ott összegy űltek a „Casa di
Ferró"-ban, Minusióban, majd továbbmeneteltek Milánóba.
Itáliában katonának álltak es idegen zsoldban harcoltak. Az
álom tehát egy ilyen rendszeresen ismétl ődő menetet
idézhetett fel, amely tavasszal állt össze, es dalolva, vidáman búcsúzott a hazától.
Képzeletemet meg sokáig foglalkoztatta ez a különös
álomélmény.
Amikor 1923-ban hozzáláttunk az itteni építkezéshez,
meglátogatott legid ősebb lányom, es felkiáltott: „Csak nem
i tt építkezel? Hiszen itt hol tt estek vannak!"r Természetesen
azt gondoltam: szamárság! Szó sincs róla! Am amid őn négy
évvel kés őbb újra épitkeztünk, csakugyan rábukkantunk egy
csontvázra. Két méter húsz centi mélyen feküdt. Jobb
könyökénél régi puskagolyó. A csontok helyzetén látszott,
hogy a hulla valószínűleg már erő sen oszlásnak indult,
amikor a gödörbe dobták. A soktucamyi francia katona közé
tartozott, akik 1799-ben belefulladtak a Linthbe, es később a
Felső -tó partján vetette ki őket a víz. Ez azután történt, hogy
az osztrákok a leveg őbe röpítették a franciák által ostromlott
grynaui hidat. A nyitott sír fényképe a csontvázzal es a di-
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tummal, amikor a tetemet megtaláltuk — 1927. augusztus 22.
— ma is o tt van a toronyban.
A házhoz tartozó telken ekkor szabályszer ű temetést rendeztem a katonának, es három lövést adtam le a sir fölött.
Sírkövet is állítottam neki, felirattal. A lányom megérezte a
hol tt est közelségét. Megérz őképességét anyai nagyanyámtól
örökölte. 4
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1955-1956 telén rávéstem apai ő seim nevét három k őtáblára, es elhelyeztem ő ket a loggián. A mennyezetre a magam
es a feleségem, valamint vejeim címeréb ő l való motívumokat festettem.
A Jung család címerállata eredetileg egy f ő nix volt, ami
nyilvánvalóan összefügg a „jung", „Jugend", „Verjüngung"
(fiatal, ifjúság, megfiatalít) szavakkal. Nagyapám megváltoztatta a címer elemeit, bizonyára az apjával szembeni
ellenállás jeleként. Lelkes szabadk őmű ves volt es a svájci
páholy nagymestere. Valószín ű leg ennek a körülménynek
köszönhető címermódosításának sajátos volta. Azért említem
ezt a magában véve jelentéktelen dolgot, mert hozzátartozik
gondolkodásmódom es életem történeti összefüggéseihez.
Az en címeremben, a nagyapai módosításnak megfelel ően, már nincs meg az eredeti főnix, hanem jobbra fent egy
kék kereszt, balra lent pedig arany mez őben kék galamb,
közöttük kék sávban arany csillag. Ez a szembeszök ő szimbolika szabadkőműves, illetve rózsakeresztes jelleg ű. Amiképpen a kereszt es a rózsa a rózsakeresztes ellentét-problematikát („per crucem ad rosam") jelképezi, nevezetesen a
krisztusit es a dionüszoszit, ugyanúgy a kereszt es a galamb
is, mint a mennyei es a föld mélyében lakozó szellem je!-
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képei. Az egyesít ő jelképet az arany csillag jelzi, az gurum
philosophorum. 5
A rózsakeresztesek filozófiája a hermetikus, illetve alkimista bölcseletb ől ered. Egyik alapítójuk Michael Majer
volt (1568-1622), ismert alkimista es ifjabb kortársa a nem
annyira isme rt , de nála jelent ő sebb Gerardus Dorneusnak
(XVI. század vége), akinek traktátusai megtöltik az 1602-es
Theatrum chemicum els ő kötetét. Úgy látszik, Frankfurt,
ahol annak idején ők ketten éltek, az alkimista filozófia
központja lehetett. Michael Majer mindenesetre az egész
környéken ismert es köztiszteletben álló személyiség volt
mint comes palatinus (palotagróf) es II. Rudolf udvari
orvosa. A szomszédos Mainzban élt ugyanakkor egy dr.
med. et jur. Carl Jung (megh. 1654), akir ől semmi mást nem
tudni, mivel a családfa megszakad a XVIII. század elején
születe tt ükapámnál, Sigismund Jungnál, egy „cívis Moguntinus"-nál (mainzi polgárnál). Ennek oka, hogy Mainz
városi levéltára a spanyol örökösödési háború egyik ostroma
során a lángok martaléka lett. Több mint valószín ű, hogy a
nyilvánvalóan tudós dr. Carl Jung isme rte a két alkimista
írásait, az akkori farmakológia ugyanis még nagyon is
Paracelsus befolyása alatt állt. Dorneus határozottan paracelsista volt, ráadásul terjedelmes kommentárt irt Paracelsus
De vita longa (A hosszú életről) című értekezéséhez. Az
összes alkimisták közül 6 foglalkozo tt a legtöbbet az individuációs folyamattal. Ha fi gyelembe vesszük, hogy tudományos munkám nagy részét az ellentét-problematika,
kivált pedig ennek alkimista szimbolikája kutatásának szenteltem, figyelemre méltóak ezek az el őzmények, ezért is
nem akartam elhallgatni őket olvasóim előtt,

5. A filozófusok aranya, vagyis az alkimistzké. (Aniela Jaffé jegyzete.)

4.L: Függelék, 435. old.
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Miala tt a leszármazási táblázaton dolgoztam, világossá
vált el őttem a sorsközösség, amely el ő deimmel összeköt.
Nagyon erő s bennem az érzés, hogy olyan dolgok vagy
kérdések befolyása alatt állok, amelyeket szüleim es
ő seim befejezetlenül vagy megvá- nagyszüleimkoráb
laszolatlanul hagytak. Gyakran úgy látszik, mintha egy-egy
családban élne egy személytelen karma, amely átszáll a
szülőkről a gyermekekre. Igy en mindig úgy éreztem, meg
kell válaszolnom olyan kérdéseket, amelyeket a sors már
eleimnek is föltett, de meg ma is megválaszolatlanok, vagy
mintha befejeznem vagy akár csak folytatnom kellene olyan
dolgokat, amiket a régi kor elintézetlenül hagyott ránk.
Nehéz kibogozni, vajon ezek a kérdések inkább személyes
vagy inkább általános (kollektív) jelleg ű ek-e. Szerintem ez
utóbbiról van szó. Egy kollektív probléma — ameddig nem
ismerik el ilyennek — mindig személyesnek látszik, es ado tt
estbnolyaiúzók,mthseélypzic
területén nem volna rendben valami. A személyes tartomány
csakugyan fel van dúlva, de ez nem szükségszer ű en primer
jelenség, hanem sokkal inkább másodlagos, a társadalmi
atmoszféra ártalmas megváltozásának következménye. A
zavar oka tehát ilyen esetben nem a személyes környezetben, hanem sokkal inkább a kollektív szituációban keresendő . Az eddigi pszichoterápia ezt a körülményt alig-alig
ve tt e figyelembe.
Eleinte természetesen — mint mindenki, aki csak valamenynyire is képes az önvizsgálatra — jómagam is úgy véltem:
személyem meghasonlása az en legszemélyesebb magánügyem es felel ő sségem. Faust ugyan kimondta a megváltó
szókat: „Jaj nékem, kett ő lakja lelkemet...", 6 de nem világi-
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6. Faust I. (Jékely Zoltán fordítása.)
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tott rá a meghasonlás okára. Faust felismerését mintha
éppen rám szabták volna. Akkor ugyanis, amikor a Faust-ot
rnegismertem, nem sejthettem, mennyire kollektív Goethe
sajátos h ő si mítosza, es milyen prófétai módon el őrevetítette
a német sorsot. Ezért éreztem magam személyemben érintve, es amikor Faust önteltségében es felfuvalkodottságában
Philémon es Baukisz meggyilkolását idézte el ő, bűntudatot
éreztem, mintha bizony hajdanán részem lett volna a két
öregember meggyilkolásában. Megrémített ez a különös
gondolat, es kötelességemnek éreztem, hogy a bfinh ődés részesévé váljak, vagy hogy megakadályozzam a b űn megismétlődését.
Téves következtetésemet csak er ősítette egy híresztelés,
amit gyerekkoromban hallottam idegenekt ől. Tudomásomra
jutott ugyanis, hogy Jung nagyapámat Goethe természetes
fiának tartja a szóbeszéd. Ezt a bosszantó históriát annyib an
ősítette es egyúttal szinte éreztmaláónk,hogyer
megvilágította a Faust-tal kapcsolatos különös reakcióimat.
Nem hittem ugyan a reinkarnációban, de azért ösztönösen
ismer ősnek éreztem azt a fogalmat, amelyet az indek karmának neveznek. Mivel , akkor még sejtelmem sem volt a
tuda tt alan létéről, távol áll
t reakcióim lélektani megértése is. Arról sem tudtam semmit — amennyire általában
ma sem igen tudják —, hogy a tudattalanban hosszú távon
elő re készülődik a jövendő, es ezért tisztán látó emberek jó
elő re kitalálhatják. Így például Jakob Burckhardt, amikor
hírét ve tt e a versailles-i császárkoronázásnak, így kiáltott
fel: „Ez Németország veszte!" Wagner archetipusai már a
kapukat döngették es velük együtt jelentkezett Nietzsche
dionüszoszi élménye, amit helyesebb Wotannak, a mámor
istenének rovására írni. A vilmosi korszak pöffeszkedése
egész Európát meghökkentette, es el őkészitette az 1914-es
katasztrófát.
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Ifjú éveimben (úgy 1893 táján) ez a korszellem ragadott
magával tudtomon kívül es nem volt semmi, ami kivonhatott volna a hatása alól. A Faust megpendített bennem egy
húrt, es oly módon ütött szíven, hogy nem is értékelhettem
másként, csak mint személyes ügyemet. Mindenekel ő tt a jó
es a rossz, a szellem es az anyag, a világos es a sötét ellentétének problémája érintett lelkem mélyéig. Faust, az ostoba, gyanútlan filozófus összeütközésbe kerül a maga sötét
oldalával, a tulajdon félelmetes árnyékával, Mefisztofelésszel. Tagadó természete ellenére Mefisztofelész tulajdonképpen az életer őt képviseli a kiszikkadt tudóssal szemben, aki már az öngyilkosság határán áll. Bels ő ellentéteimet
láttam i tt dramatizálva. Goethe bizonyos fokig tulajdon
konfl iktusainak az alaprajzát es a sémáját adta meg. A kettéosztott Faust-Mefisztofelész el ő tt em egyetlen emberré állt
össze, az pedig én voltam. Más szóval: megdöbbentem és
úgy éreztem, felismertek, s mivel mintha egyenesen rólam
lett volna szó, a dráma minden sorsfordulója személyesen
érintett; i tt szenvedélyesen kelle tt bizonyítanom, amo tt
pedig leküzdenem valamit. Egyetlen megoldás sem hagyott
közönyösen. Életművemben kés ő bb tudatosan olyan gondolatokkal kerestem a kapcsolatot, amelyeket Faust szem el ől
tévesztett: az örök emberi jogok tiszteletével, a régen történtek jelent ő ségének elismerésével es a művelő dés- es
szellemtörténet kontinuitásával. 7
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7. Jung beállítottsága jól látszik abban a feliratban is, amelyet eredetileg bollingeni házának kapuja fölé írt; „Philemonis Sacrum -- Fausti
Poenitenitia" (Philémon ereklyetartója — Faust vezeklése). Amikor ezt a
helyet befalazták, a második torony bejárata fölött helyezte el
ugyanezeket a szavakat. (Aniela Jaffé jegyzete.)
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lelkünk olyan elemekb ől áll, amelyek mind
Testünk
megvoltak már ő seinkben is. Az „új" az egyéni lélekben az
ő srégi alkotóelemek szüntelenül variált újraegyesülése, test
es lélek tehát elsorenduen történelmi karaktere, es nem talál
igazi lakóhelyre az újban, a frissen keletkezettben, vagyis az
ő si vonások csak részint o tt honosak benne. Még korántsem
dolgoztuk fel annyira a középkort, az ókort es a történelem
elő tt i időket, amint azt pszichénk megkívánja. Ehelye tt
belvtükmagunhldásztba,meynál
vadabb erő vel nyomul bele a jövőbe, minél inkább elszakít
bennünket gyökereinkt ől. Ám ha a régi egyszer átszakadt,
akkor többnyire már meg is semmisül, es többé egyáltalán
nincs megállás. Éppen ennek az összefüggésnek a kiesése, a
gyökértelenség az, ami ilyen mérv ű „rossz kulturális
közérzetet" es olyan sietséget szül, hogy az ember inkább a
jövő ben es annak aranykort Ígér ő csalóka reményében él,
semmint a jelenben, pedig ma még egyáltalán nem hatoltunk
fejlő déstörténetünk mélyére. Gátlástalanul, az elégtelenség,
az elégedetlenség es a nyughatatlanság érzését ől hajtva,
belevetjük magunkat az újba. Már nem abból él az ember,
amije van, hanem az ígéretb ől, nem a mai nap világosságában, hanem a homályos jöv őben, onnan várja az igazi
napkeltét. Nem akarják tudomásul venni, hogy minden, ami
jobb, csak valami rosszabb árán szerezhet ő meg. A nagyobb
szabadság reményét semmivé teszi az egy re növekvő mértékű rabszolgai kiszolgáltatottságunk az államnak, nem is
szólva azokról a szörny ű veszélyekről, amelyeknek a
tudomány ragyogóbbnál ragyogóbb fölfedezései tesznek ki
bennünket. Minél kevésbé értjük azt, ami után apáink és Osapáink kutattak, annál kevésbé értjük önmagunkat, es minden erő nkkel csak ösztönvilágától és gyökereit ől fosztjuk
meg az egyes embert, úgyhogy mar csupán a „nehézségi er ő
szellemének" enged mint a tömeg részecskéje.
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Az el őretekint ő jobbitások, amelyek új módszerek Vagy
„gadget"-ek útján történnek, rövid távon meggy ő zőek
ugyan, de hosszú távra igencsak kérdésesek, es mindenképpen nagy árat kell értük fizetni. Nagy általánosságban semmiképp nem növelik a jó közérzetet, az elégedettséget vagy
a boldogságot. Többnyire ingatag módon édesítik meg az
életet, mint például az id őrövidítő intézkedések, amelyek
csak a tempót gyorsítják igen kellemetlenül, es ezáltal
kevesebb id ő nk marad, mint valaha. „Omnis festinatio ex
part e diaboli est" (minden sietség az ördög m űve) — tartották
a régi mesterek.
A visszatekintő jobbitások viszont általában kevésbé költségesek, ráadásul tartósak, mert visszatérnek a múlt egyszerűbb es jól bevált ütjaihoz, es csak a lehet ő legmértékletesebben használják fel az újságokat, rádiót, televíziót es minden úgynevezett időmegtakarító újítást.
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évszázadon át. Túlél majd engem, es fekvése, valamint stílusa révén a rég elmúltra utal. Nagyon kevés dolog emlékeztet benne a mára.
Ha egy XVI. századi ember költözne a házba, csak a
petróleumlámpa meg a gyufa jelentene neki újdonságot;
különben minden nehézség nélkül el tudna igazodni benne.
A holtakat semmi sem zavarja, sem villanyvilágitás, sem
telefon. Oseim lelkére ezenkívül jó hatással van a ház szellemi légköre is, mivel jói-rosszui, ahogy éppen sikerül,
megválaszolom az életük során egykor felelet nélkül maradt
kérdéseiket. Képek formájában még a falakra is felrajzoltam
ő ket. Olyan ez, mintha egy évszázadokra kiterjed ő nagyobb
csöndes család népesítené be a házat. Én ott „második személyben" élek, es a jelentéktelen dolgokon felülemelkedve
szemlélem az életet, amely lesz es elmúlik.
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Jelen könyvemben sokat beszélek szubjektív nézetemr ől,
amely azonban korántsem jelent kifundált okoskodást. Sokkal inkább olyasféle szemlélet ez, amely akkor jön létre, ha
az ember szándékosan félig csukott szemmel es egy kissé
süket füllel próbálja a lét alakját es hangját látni es hallani.
Ha túlságosan tisztán látunk es hallunk, akkor órára es percre pontosan a mára korlátozódunk es semmit nem érzünk
meg abból, hogy ősi lelkünk felfogja es érti-e a mát, s ha
igen, miként, más szóval: hogyan reagál rá a tudattalan. Igy
tehát a sötétben tapogatózunk a tekintetben, hogy őseink
világa zava rt alan jókedvvel vesz-e részt életünkben, vagy
pedig megfordítva, undorral fordul el t őle. Bens ő nyugalmunk es elégedettségünk nagymértékben függ a tt ól, vajon a
történelmi család, amelyet az individuum személyesít meg,
összhangban van-e napjaink átmeneti feltételeivel vagy sem.
Bollingeni tornyomban úgy lehet élni, mint lehetett sok
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éppen most emelkednének ki az ősidő k óta fennálló homály
kezdetleges állapotából, es — az észak fel ől fenyeget ő beolvasztás veszélye eilen védekezve — kezdenének tudatára
ébredni önnön létüknek.
Még a végtelenül hosszú állandóság es a statikus lét leny űgöző hatása alatt álltam, amikor váratlanul eszembe juto tt a
zsebórám, es az európai ember gyorsuló idejére emlékeztetett. Bizonyára ez az a nyugtalanító sötét felh ő , amely az
i tt eni gyanútlan lényeket fenyegeti. Hirtelen űzött vadaknak
láttam őket, akik nem látják a vadászt, ámde meghatározhatatlan elfogódottsággal megszimatolják, mármint az id őistent, aki az ő , még az örökkévalóságra emlékeztet ő állandóságukat kérlelhetetlenül szétdarabolja, es napokra, órákra,
percekre es másodpercekre aprózza.
Tozeurb ől a neftai oázisba mentem. Kisér ő mmel kora
reggel, nyomban napkelte után nyeregbe szálltunk. Sebesen
ügető , nagy lóöszvéreinkkel gyorsan haladtunk. Az oázishoz
közeledvén, egy tiszta fehérbe burkolt lovassal találkoztunk;
büszke tartással, köszönés nélkül ügetett tova ezüstveret ű
lószerszámos, szép fekete lóöszvére hátán. Tekintélyes,
elegáns jelenség volt. Bizonyára nem volt még zsebórája, a
karóráról nem is szólva, me rt 6 nyilvánvalóan az volt, aki
mindig is volt, es úgy, hogy nem is tudo tt róla. Még semmi
sem mutatta rajta azt az enyhe hóbortosságot, ami úgy rátapad az európaira. Az európainak meggy őződése ugyan, hogy
6 már rég nem az, ami ősidők óta volt, de még nem tudja, mi
lett bel őle azóta. Az óra közli vele, hogy az úgynevezett
középkor óta beosont hozzá az id ő es szinonimája, a haladás, es olyasmit ve tt ek el tő le, ami soha többé vissza nem
hozható. Megkönnyült poggyásszal folytatja vándorútját,
fokozódó gyorsulással, ködös célok felé. A súlyveszteséget
es az ennek megfelel ő „hiányérzetet" olyan sikerek illúziójával kompenzálja, mint vasutak, motoros hajók, repül ő-

i
z

u
a

c
.

d
b

i
r

.
i
w
z
w
u
w
a
/
h
/
t
:
r
p
a
K tt
h

c
s

h
t

r
a

k
/

m
o

g épe k es rakéták, amelyek sebességük révén minduntalan
elvesznek valamit állandóságából, es egyre nagyobb mértékben ültetik át a sebességek es a robbanásszerű gyorsulások mer ő ben más valóságába.
Minél mélyebbre hatoltunk be a Szaharába, annál inkább
lelassult számomra az id ő es végül azzal fenyegete tt , hogy a
végén még visszafelé halad majd. Az egyre növekv ő, szinte
villódzó hő ség is nagyban hozzájárult, hogy valósággal
álomban éreztem magam, de mire eljutottunk az oázis els ő
pálmáihoz es házaihoz, minden olyan lett, mint amilyen
mindig is szoko tt lenni.
Szállásomon másnap kora reggel bábeli hangzavarra
ébredtem. A ház el ő tt i nagy nyito tt térségen, amely este még
üresen tátongott, most csak úgy nyüzsögtek emberek, tevék,
öszvérek es szamarak. A tevék nyögdécseltek es többféle
hangnemváltozatban adták tudtul krónikus nemtetszésüket,
a szamarak pedig versenyt orditoztak, förtelmes hangon.
Látható izgalommal, kiáltozva es gesztikulálva szaladgáltak
közöttük az emberek. Vadnak es nem valami bizalomgerjesztő nek látszottak. Kísér őm megmagyarázta, hogy nagy
ünnepet ülnek aznap. Éjszaka megérkezett néhány sivatagi
törzs, hogy kétnapi mezei munkát végezzenek a marabutnak, akinek a neve egyenértékű egy jótékonysági intézményével, es sok szántója van. Az emberek most éppen egy új
földdarabot készítenek el ő megmunkálásra a hozzá tartozó
öntözőcsatornákkal együtt.
Egyszer csak porfelh ő támadt a térség távoli végében, zöld
lobogó bontakozott ki bel őle, es dobszó hallatszott. Hosszú
sorban száz es száz vadember érkezett, gyékénykosarakkal
es széles kapákkal fölszerelve, élükön tiszteletre méltó, fehér szakállú vénember haladt, utánozhatatlan es magától
értetődő méltósággal, mintha legalábbis százéves volna. Ez
volt a marabut, fehér lóöszvér hátán, tamburinos férfiak tan-
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tolták körül. Mindenütt izgalom, vad, nyers ordítozás, por es
őség. A menet fanatikus, felajzott igyekezettel kígyózott h
előre, kifelé az oázisba, mintha csatába indult volna. Tisztes
távolból köve tt em a tumultust, mivel tolmácsom nemigen
bátorított a közeledésre, míg végül megérkeztünk arra a
helyre, ahol a „munka" folyt. Itt, ha egyáltalán lehetséges,
még izgatottabb hangulat uralkodo tt . Mindenfelől dobszó és
vad kiáltozás hallatszo tt ; a munkahely leginkább felbolydult
hangyabolyra emlékeztetett; minden a legnagyobb sietséggel
ment végbe. Kosarukban a homok súlyos terhével sokan a
dobszó ritmusára táncoltak, mások dühödt sietséggel vágtak
bele a földbe, árkokat húztak es gátakat emeltek. Ebben a lármás káoszban ide-oda lovagolt fehér öszvérén a marabut,
magas életkorának megfelel ő méltóságteljes, szelíd es fáradt
mozdulataival bizonyára utasításait osztogatva. Ahova éppen
megérkezett, o tt fokozódott a sietség, a kiáltozás es a ritmus,
olyan hátteret képezve, amelyb ő l a leghatásosabban emelkedett ki a szent ember alakja. Estefelé láthatóan kimerült és
eltompult a tömeg, s az emberek csakhamar mély álomba
zuhantak a tevék melle tt . Éjjel, a kutyák szokásos koncertje
után, néma csönd uralkodott, míg csak a fölkel ő nap els ő sugaraira föl nem hangzott a müezzin reggeli imádságra szólító
kiáltása, amely mélységesen megindított.
A látottak a következ ő tanulsággal szolgáltak: ezek az emberek az indulataikból élnek, illetve azok élik őket. Tudatukat, mely egyrészt a térben való tájékozódást es a kívülrő l
érkező benyomásokat közvetiti, másrészt bels ő ösztönzések
es indulatok mozgatják; de ez a tudat nem gondolkodik, az
évből pedig hiányzik mindennem ű önállóság. Nagyon sokban nem különbözik e tt ő l az európai ember sem, de azért mi
mégis egy kissé bonyolultabbak vagyunk. Mindenesetre van
bennünk egy bizonyos mérték ű akarat es meggondolt
szándék. Híjával vagyunk ellenben az élet intenzitásának.
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Ne m kívántam volna cserélni velük, de lelkileg megfertőz ő dtem, ami küls őleg egy fert őző enteritisben nyilvánult
meg, amelyet néhány nap ala tt kikúráltam az errefelé szokásos módon, rizsnyákkal es bélfertőtlenítő gyógyszerekkel.
Benyomásokkal es gondolatokkal csordultig telten utaztam vissza Tuniszba, es mielő tt behajóztunk volna Marseille
felé, az utolsó éjszakán olyasmit álmodtam, ami érzésem
szerint lezárta számvetésemet. Így is illett; hozzászoktam
ugyanis, hogy egyidej űleg mindig két síkon éljek, egy
tudatos síkon, amely a megértésre törekede tt , de hiába, es
egytudalno,mzkrtaifejn,dmu
jobban, csak álom formájában.
Azt álmodtam, hogy egy arab városban vagyok, és a
legtöbb arab városhoz hasonlóan itt is volt fellegvár, kasba.
A város nagy kiterjedés ű síkságon terült el, körös-körül fal
övezte. Ennek alaprajza négyszöglet ű volt, es négy kapu
nyílt rajta.
A város belterületén álló kasbát széles vizesárok vette
körül, ami errefelé nem szokásos. Én fahid el őtt álltam,
amely a víz fölött egy patkó formájú, sötét kapuhoz vezetett
A kapu nyitva. Mohó vágyamban, hogy belülről is lássam a
kasbát, a hídra léptem. Nagyjából a közepén lehettem,
amikor a kapu fel ől sötét b őrű, szép arab jött velem szemben, elegáns, szinte királyi alak, fehér bumuszos fiatalember. Tudtam, hogy ő az ott székel ő fejedelem. Amint szembekerült velem, megragado tt es le akart teperni. Küzdöttünk,
birkóztunk egymással. Eközben nekiütköztünk a korlátnak,
az engedett a nyomásnak, es mi beleestünk az árokba; ő
megpróbálta a fejemet a víz alá nyomni, hogy belefulladjak.
No nem, gondoltam, ez már sok, es most én nyomtam az ő
fejét a víz alá. Megte ttem, noha nagy csodálat töltött el iránta, de nem hagyhattam, hogy elpusztitson. Nem akartam
megölni, csak elkábítani, hogy hareképtelenné tegyem.
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Ezután változott az álom színhelye, es a citadella közepén
levő hatalmas, boltíves, nyolcszög ű helyiségben tartózkodtam vele együtt. A terem tiszta fehér volt, roppant egyszer ű
es lenyűgöző . A világos márványból készült falak mentén
alacsony kerevetek álltak, el ő tt em a földön pedig nyitott
könyv heve rt , fekete betűkkel, amelyeket rendkívül szépen
Írtak rá a tej szín ű pergamenre. Nem arab írás volt, inkább
nyugat-turkesztáni, ujgur Írásnak látszott, amelyet a turfani
manicheus töredékekb ől ismertem. Tartalmáról ugyan mit
sem tudtam, mégis úgy éreztem, az „én könyvem", amelyet
en írtam. Az ifjú fejedelem, akivel az imént még birkóztam,
tőlem jobbra a földön ült. Közöltem vele, hogy miután lebírtam őt, most el kell olvasnia a könyvet. Ő berzenkedett. Én
átkaroltam, es úgyszólván atyai jósággal es türelemmel
kényszerítettem a könyv olvasására. Tudtam: ennek okvetlenül meg kell lennie, es végül engedett is.
Az álom mély benyomást te tt rám. Az arab ifjú annak a
büszke arabnak a hasonmása, aki köszönés nélkül ellovagolt
mellettünk. Mint a kasba lakója, a mély-én figurája, helyesebben: a mély-én hírnöke vagy küldötte. A kasba ugyanis,
amelyből kifelé jön, tökéletes mandala: fellegvár, körülötte
négyzet alapú fal, a négy kapuval. A fiatalember abbéli
szándékában, hogy engem megöljön, Jákob es az angyal
küzdelmének motívuma jelenik meg; ő , akár az Or angyala
— hogy a Biblia nyelvezeténél maradjunk —, Isten hírnöke,
aki meg akarja ölni az embert, mert nem ismeri.
Az angyalnak tulajdonképpen bennem kellene lakoznia.
Ám ő csak az „angyali" igazságot ismeri, es az embert nem
érti. Ezért eleinte mint ellenség lép fel, en azonban megállom vele szemben a helyemet. Az álom második részében en
es kénytelen megis- vagyokfeláru;6bamnül
merkedni gondolataimmal, ezáltal pedig az emberrel is.
Találkozásom az arab kultúrával tagadhatatlanul leny ű-
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göz ő en hatott rám. Ezeknek az indulataikból él ő, emocionális, életközeli, nem töpreng ő embereknek a lénye er ősen
Szuggesztív hatást gyakorol azokra a bennünk lev ő történelmi rétegekre, amelyeket éppen hogy leküzdöttünk, vagy
legalábbis leküzdöttnek vélünk. Olyan ez, mint a gyermekkori paradicsom, amelyr ől azt hisszük, hogy kinőttük már,
fölébe kerekedtünk, de a legcsekélyebb kihívásra megint
csak vereséget mér ránk. Bizony, hitünket a haladásban az a
veszély fenyegeti, hogy minél inkább eltávolodik a tudatunk
a múlttól, annál gyerekesebb álmokat kergetünk a jöv őről.
Másfelő l azonban a gyermekkor sajátsága, hogy naivitása
es öntudatlansága jóvoltából teljesebb képet alkot a mélyénrő l, az egész emberr ől, a maga hamisítatlan individualitásában. Következésképpen a gyermek es a primitív ember
látványa a feln őtt kultúremberben olyan vágyakat ébreszt,
amelyeket beteljesületlen kívánságok es szükségletek szülnek. Ezek megegyeznek a személyiség azon részeivel, amelyek a beilleszkedettség, a persona javára kiretusáltattak az
ember összképéb ől.
Amikor Afrikába utazom, hogy az európai embert ől távol
eső pszichikus helyre találjak, akkor öntudatlanul is személyiségemnek azt a részét kívánom felkutatni magamban,
amely az európaiság hatására es nyomására láthatatlanná
lett. Ez a rész egyfajta nem tudatosult oppozíciót képvisel
velem szemben, mivel nem hagyom őt érvényesülni. Természete parancsára engem akar tudattalanná tenni (a víz alá
nyomni), hogy megöljön; en pedig a megismerés révén
szeretném ő t tudatosabbá tenni, miáltal rátalálhatnánk a
közös modus vivendire. Majdnem fekete b őrszíne őt mint
„árnyékot" jellemzi, de nem mint személyeset, sokkal inkább mint etnikait, amely nein a tudatos személyemmel,
hanem inkább személyiségem egészével, vagyis a mélyénemmel áll kapcsolatban. A kasba uraként ő úgyszólvän a

313

i
z

mély-én egyfajta árnyéka. A nagyrészt racionálisan gondolkodó európainak idegen sok minden, ami emberi, es ebben
valamiféle jót lát, észre sem véve, hogy ez életintenzitásának rovására megy, es hogy következésképpen személyiségének primitív része egyoldalú, föld alatti létre ítéltetett.
Az álomból világosan kitetszik, milyen értelemben hato tt
őtt európai rámtalkozsÉ-Afriával:mndek
tudatomat fenyege tt e vereséggel a tudattalan psziché részérő l egy váratlanul heves támadás. Magában a tudatban
egyáltalán nem észleltem ilyen helyzetet; ellenkez ő leg, nem
háríthattam el magamtól a fels őbbrendű ség érzését, mivel
lépten-nyomon európai mivoltomra emlékeztetett minden.
Ez óhatatlanul bekövetkezett, es csak hangsúlyozta azt a
távolságot es idegenséget, ami ezekt ő l a másfajta emberektől elválasztott. Arra azonban nem voltam felkészülve, hogy
rejlenek bennem tudattalan er ő k, amelyek olyan intenzitással fogadják be más emberek ügyét, hogy ebb ő l heves konfliktus keletkezhessen. Az álom ezt gyilkos szituáció
képében fejezte ki.
A zavar valóságos jellegét csak néhány évvel kés őbb ismertem fel, amikor a trópusi Afrikában tartózkodtam: els ő
jelzése volt a „going black under the skin"-nek, a lelki
elnégeresedésnek, egy nagyon is kevéssé értékelt szellemi
veszélynek, ami Afrikában fenyegeti a gyökértelen európait.
Ilyen helyzetben többször is eszembe juto tt ak Hölderlin
szavai: „De ahol veszély fenyeget, fölmagaslik a menedék
is." 1 A „menedék" abban áll, hogy a tudattalan benyomásokat figyelmeztet ő álmok segítségével tudatosíthatjuk. Az
álmok megmutatják, hogy valami nem egyszer ű en csak tét-
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lenül elszenvedi bennünk a tuda tt alan hatást, hanem ellenkező leg: mohón azonosulni törekszik az árnyékkal. Olyanformán, ahogy egy gyerekko ri emlék egyszer csak fellobbanó szenvedéllyel hajtja uralma alá a tudatot, s az ember
valósággal visszahelyezve érzi magát általa az eredeti szituációba: hasonlóképpen ez a látszólag másmilyen es idegen
arab kö rnyezet is felébreszti bennünk a nagyon is jól isme rt
ő idők már mindenestül elfeledettnek hitt ő semlékét. el
Visszaemlékezés ez egy még fennálló életlehet őségre, amelyet azonban már ben őtt a civilizáció. Hogyha naiv módon
újra életre keltenénk, az a barbárságba való visszaesést jelentené. Ezért inkább elfelejtjük. Ha ellenben valamilyen
konfliktus formájában szembekerül velünk, jobb, ha a tudatunkban tartjuk es szembeállítjuk egymással mindkét lehető séget: a megéltet es az elfeledettet; elégséges ok híján
ugyanis az, ami látszólag elvesze tt, nem kért volna szót. Az
élő lelki struktúrában semmi sem mer őben gépiesen, hanem
az összesség ökonómiájának a keretében történik, es az
összességet érinti: célszer ű es értelme van. De mivel a tudatnak soha nincs áttekintése az összességr ől, rendszerint nem
foghatja föl ezt az értelmet. Ezért kezdetben be ke ll érnünk
a tény megállapításával, es a jövőre meg a további kutatásokra bízni annak a kérdésnek a megválaszolását hogy
vajon mit jelenthet ez az összeütközés a „mély-én árnyékával". Nekem annak idején sejtelmem sem volt ennek az
archetípusos tapasztalatnak a természetér ől, még kevésbé a
történelmi párhuzamokról. Az álom végs ő jelentése ugyan
nem vált el ő ttem világossá, mégis feledhetetlenül megmaradt emlékezetemben, es ébren ta rt otta bennem azt a
heves vágyat, hogy a legközelebb adódó alkalommal újra
elutazzam Afrikába. Vágyam csak öt évvel kés őbb teljesült.

I. Patmosz. (Kálnoky László fordítása.)
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saságában az új-mexikói indiánokhoz vitt, mégpedig a városépít ő pueblókhoz. A „város" mindenesetre nagy szó. Valójában csupán falvak ezek, de szorosan egymás mellé es

A PUEBLO INDIÁNOK

Mindig a vizsgált problémán kívül álló néz ő pontra van
szükségünk, ha a kritikát eredményesen akarjuk alkalmazni.
Ez kivált a pszichológiában érvényes, mert itt szükségképpen sokkal szubjektívebben vagyunk elfogultak, mint bármely más tudományban. Hogyan tudatosodhatnak bennünk
például nemzeti sajátosságok, ha soha nem nyílik alkalmunk
arra, hogy nemzetünket egyszer kívülr ől szemlélhessük?
Kívülről, vagyis egy másik nép szemszögéb ől nézve. Ehhez
kellő ismeretet kell szereznünk az idegen kollektív lélekr ől,
es az ilyen asszimilációs folyamat során ütközünk azután
bele azokba az elviselhetetlen dolgokba, amelyek a nemzeti
előítéletet es a nemzeti sajátosságot alkotják. Minden, ami
engem a másik emberben ingerel, ilyenformán önmagam
megismerésévé válhat. Angliát csak akkor értem meg, ha
meglátom, hogy svájci lévén hol nem illek bele. Legnagyobb problémánkat, Európát csak akkor érthetem meg, ha
meglátom, hogy jómagam mint európai hol nem illek bele a
világba. Végtelenül sokat köszönhetek az európaiság
lényegének meglátása es kritikája tekintetében az amerikaiakkal való ismeretségemnek es amerikai utazásaimnak; úgy
éreztem o tt , hogy egy európainak mi sem lehet hasznosabb,
mint ha egyszer egy felh őkarcoló tetejér ől nézi Európát.
Legelőször a Szaharából szemléltem az európai színjátékot,
olyan civilizáció közepe tt , amely nagyjából úgy viszonylik
a miénkhez, mint a római ókor az újkorhoz. Ekkor
tudatosodott bennem, hogy mennyire elfogulttá tett es rabul
ejtett még Amerikában is a fehér ember kulturális tudata.
Akkoriban érlelő dött meg bennem a vágy, hogy még tovább
jussak a történelmi egybevetés terén, alászállva egy meg
mélyebb kulturális színvonalra.
Legközelebbi utam néhány amerikai barátom tár-
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szintén az indiánok beszéde es egész magatartása. I tt sikerült, legnagyobb örömömre, el ő ször beszélnem nem európaival, illetve nem fehér emberrel. A taosi pueblók főnöke
volt, negyven es ötven év közö tt i, intelligens férfi. Ohvie
Bianónak (Hegyi-tó) hívták. Úgy tudtam beszélni vele, ahogyan európaival sem igen beszéltem addig. Természetesen
őt is fogva ta rt o tt a a maga világa, aminthogy egy európait is
fogva ta rt a magáé. No de micsoda világ! Ha európaival
beszél az ember, mindenütt a rég ismertnek es mégis soha
meg nem értettnek a zátonyába ütközik, i tt azonban idegen
es mély tengereken úszik a hajó. Közben azt sem tudni, mi
az elbűvölő bb, az új partok látványa-e, vagy az a felfedezés,
hogy új utak nyílnak az ősidők óta ismerthez es majdnem
elfeledetthez.
— Nézd csak — mondta Ohvie Biano —, milyen förtelmesek
a fehérek. Vékony az ajkuk, az orruk hegyes, arcuk torz es
ráncok barázdálják, a szemük pillantása merev, örökké
keresnek valamit. Mit keresnek? A fehérek örökké akarnak
valamit, örökké nyugtalanok es nyughatatlanok. Nem
tudjuk, mit akarnak. Nem értjük őket. Ugy véljük, bolondok.
Megkérdeztem, miért gondolja, hogy a fehérek bolondok.
-- Azt állitj ák, hogy a fejükkel gondolkoznak — válaszolta.
— Természetesen. Miért, te hol gondolkozol? -- kérdeztem.
-- Mi i tt gondolkozunk — felelte, es a szívére mutatott.
Hosszan eltűnő dtem. Ugy éreztem, életemben most el őször
rajzolta meg nekem valaki a fehér ember valódi képét. Mintha addig csupa szentimentálisan megszépít ő színes nyomatot láttam volna. Ez az indián eltalálta a sebezhet ő pontunkat, és olyasmit érintett, amihez nekünk nincs szemünk.
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Éreztem, amint valami alaktalan köd tölt , el, ami egyszerre
ő s. Es ebb ő l a ködb őlismertlnéghiesmr
most egyik kép a másik után vált ki, el ő bb római légiók,
amint betö rn ek Gallia városaiba, Julius Caesar éles metszésű arcvonásai, Scipio Africanus, Pompeius. Láttam a római sast az Északi-tenger es a Fehér-Nílus pa rtjain. Azután
láttam Augustinust, amint római lándzsahegyeken nyújtja át
a briteknek a keresztény Credót, es Nagy Károly híres-nevezetes pogány téritéseit; azután a keresztes hadak fosztogató es gyilkos csapatait, es valami titkos nyilallással megvilágosodott el ő tt em a hagyományos keresztes-romantika
kongó üressége. Ezután jö tt Kolumbusz, Cortez es a többi
konkvisztádor, akik tűzzel-vassal, kínzásokkal es már magával a kereszténységgel is megrémítették ezeket az isten háta
mögö tt i, atyjuknak, a Napnak fényében békésen álmodozó
pueblókat. Láttam a dél-tengeri szigetek elnéptelenedését is,
ami a skarláttal fe rt őzö tt ruhák, a tüzesvíz es a szifilisz
nyomán következett be.
Ezzel betelt a mérték. Mindannak, amit gyarmatosításnak,
pogányok közötti missziónak, a civilizáció terjesztésének
stb. nevezünk, van egy másik arca: ragadozómadár-arc,
amely kegyetlen, feszült figyelemmel lesi a távoli zsákmányt, afféle kalóz- es zsiványarc. A sasok es a többi
ragadozók, amelyek címereinket díszítik, úgy láttam, pszichológiai tekintetben méltóan testesítik meg valódi természetünket.
Megmaradt bennem még valami, amit Ohvie Biano mondott. Ugy érzem, annyira összefügg azzal a sajátos atmoszférával, hogy hiányos lenne a beszámolóm, ha nem
említeném. A főépület ötödik emeletének tetején beszélgettünk. Más háztetőkön álldogáló alakok látszottak innen,
amint gyapjútakaróba burkolózva elmerültek a vonuló nap
látványában, a napéban, amely minden reggel tiszta ég-
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bolton kel föl. Körülöttünk szabadban szárított téglából
adobéból — épült, alacsony kockaházak alko tt ak különböz ő
csoportokat a , jellegzetes létráikkal, amelyek a földr ől a
tető re vagy tetorol tetore vezettek a fels őbb emeletekhez. (A
hajdani nyugtalan id őkben a bejárat általában a tet őről
nyílt.) Elő ttünk a taosi fennsík terült el (kb. kétezer-háromszáz méter a tengerszint fölött), egészen a láthatár széléig,
ahol kúp alakú hegycsúcsok (egykori vulkánok) emelkedtek
mintegy négyezer méter magasságban. Mögöttünk tiszta
vizű folyó csordogált a házak tövében, es a túlparton egy
másik pueblo — falu — állt, ugyanilyen vöröses adobéházakkai, amelyek a település középpontja irányában egymás fölé
épültek, különös módon el őre vetítve egy amerikai nagyváros perspektíváját, középpontjában a felh őkarcolókkal. A
folyón fölfelé haladva, talán félórányira, hatalmas, egyedülálló hegy emelkedett, a Hegy, más neve nem volt. A monda
szerint olyan napokon, amikor felh őkbe burkolózik a Hegy,
a férfiak, titokzatos rítusuk végrehajtására, elt űnnek a Hegy
irányában.
A pueblo indián hallatlanul zárkózott, vallása ügyeiben
pedig teljességgel megközelíthetetlen. Vallása gyakorlását
szántszándékkal tartja titokb an . Olyan szigorúan óvja, hogy
a közvetlen kérdezés útját eleve reménytelennek ítéltem es
feladtm.Aigésohnerztmaiklyen
légkörét; a mai kultúrnépek vallása ugyanis bárki számára
hozzáférhet ő ; szentségeik réges-rég nem misztériumok már.
Itt azonban olyan titok s űrűsödött a leveg őben, amelyet mindenki tudott, csak a fehér ember számára maradt hozzáférhetetlen. Ez a különös szituáció némi sejtelmet ado tt
Eleusziszról, amelynek titkát egy egész nemzet tudta, es
mégsem árulta el soha senki. Megértettem, mit érezhetett
e gy Pauszaniász vagy Hérodotosz, amikor ezt írta; ,,...amaz
Isten nevét kimondani énnékem nem szabad." Semmi-

319

i
z

képpen sem holmi titokzatoskodásnak éreztem ezt, hanem
éltető titoknak, amelynek elárulása veszélyt hoz mind az
egyedre, mind a közösségre. A titok meg ő rzése adja a
pueblo indiánnak büszkeségét es ellenálló erejét a túler őben
levő fehér emberrel szemben. Összetartást es egységet ad
neki, és bizonyosnak tekinthet ő, hogy a pueblók mint individuális kollektívák addig fognak fennmaradni, ameddig
misztériumukat föl nem számolják vagy meg nem
szentségtelenítik.
Csak ámultam, látva, mennyire megváltozik az indián
arckifejezése, amint vallási hiedelmeir ő l beszél. A mindennapi életben nagyfokú önuralmat es méltóságot tanúsít,
mely gyakran majdnem közönyös érdektelenséggel párosul.
Ha ellenben olyasmir ő l beszél, ami a misztériumai körébe
tartozik, meglep ő izgalom ragadja magával, amit nem tud
leplezni; es ez igencsak kapóra jö tt kíváncsiságom kielégítéséhez. Mint már említettem, a közvetlen kérdezgetésr ől
mint eleve kilátástalanról le kellett mondanom. Ha mégis
valami lényegeset aka rt am megtudni, akkor tapogatózó
megjegyzéseket tettem es közben beszélget őtársam arcát
figyeltem, felvillant-e rajta a jól ismert érzelmi megnyilvánulás. Ha rátapintottam a lényegre, akkor hallgatott
ugyan, vagy kitér ő en válaszolt, de a mély érzelem összes
jeleivel, néha még könny is szökö tt a szemébe. A nézetei az
ő számára nem elméletek (noha igazán sajátságos jelleg űek
lehetnek, ha az ember könnyre fakad t ő lük), hanem
ugyanolyan nagy es mély jelentőség ű tények, mint a nekik
megfelel ő külső valóság.
Amidőn a tetőn ültem Ohvie Bianóval, es a nap vakító fénynyel egyre magasabbra hágott, ő a napra mutatva igy szólt:
„Az, aki ott megy, tán nem a mi apánk? Hogy lehet mást
mondani? Hogy lehet más az Isten? A nap nélkül nem lehet
meg semmi." Már akkor is észrevehet ő izgalma egyre
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fokozódott, kereste a szavakat, végül felkiáltott: „Mihez
kezd egy ember egyedül a hegyekben? Hiszen még tüzet
sem csiholhat nélküle."
Megkérdeztem, nem gondolja-e, hogy a nap tüzes golyó, s
egy láthatatlan istenség formálta ilyenre. Kérdésemen még
csak nem is csodálkozott, nemhogy bosszankodott volna.
Nyilvánvalóan semmi sem reagált benne, de még csak butának sem tarto tt a a kérdésemet. Egyszer űen hidegen hagyta.
Úgy éreztem, áthághatatlan falba ütköztem. Az egyetlen
válasz, amit kaptam, ez volt: „A nap az Isten. Ezt mindenki
láthatj a."
Igaz, a nap leny űgöző hatása alól senki sem vonhatja ki
magát, mégis új es Lelkem mélyéig megindító tapasztalatot
jelente tt , hogy ezeket az érett, méltóságteljes férfiakat olyan
érzelemt ő l elragadtatva láttam, amelyet nem tudtak leplezni,
ha a napról beszéltek.
Egy másik alkalommal a folyóparton álltam es fölnéztem
a hegyre, amely még a fennsíkról is jó kétezer méternyire
magasodik fel. Éppen arra gondoltam, hogy ez az ame ri kai
kontinens teteje, es az emberek úgy élnek itt a nap látványában, mint ahogyan azok álltak ott a település, a pueblo
legmagasabb háztetőin, takarókba burkolva, némán es mélyen elmerülve a nap látványában. Ekkor váratlanul megszólalt a bal fülem mögött egy titkolt megindultságtól
vibráló mély hang: „Nem gondolod, hogy minden élet a
hegytől származik?" Nesztelen lépt ű mokaszinjában egy
idő sebb indián jött oda hozzám, es tette föl ezt a — nem
tudom, milyen súlyú — kérdést. Egyetlen pillantás a hegyr ől
lezúduló folyóra megmutatta azt a küls ő képet, amely szemléletét szülte. Itt nyilvánvalóan minden a hegynek köszönhető , me rt hiszen ahol víz van, o tt van élet is. Ennél mi sem
nyilvánvalóbb. Kérdésében felfokozott emóciót éreztem a
„hegy" szónál, es eszembe juto tt a hegyen celebrált titkos
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rítusok regéje. „Mindenki láthatja, hogy igazat szólsz" _
válaszoltam.
Társalgásunk, sajnos, csakhamar megszakadt, így nem
sikerült mélyebb betekintést nyernem a víz es a hegy
jelképrendszerébe.
Észrevettem, hogy a pueblo indiánok, amennyire nem szívesen beszélnek a vallásukra vonatkozó kérdésekr ől, annyira készségesen es szenvedélyesen szólnak az amerikaiakról.
„Miért nem hagynak bennünket békében az amerikaiak? —
kérdezte Mountain Lake. — Miért akarnak eltiltani minket a
táncainktól? Miért nem engedik el a fiatalj ainkat az
iskolából, amikor a kiväba visszük es a vallásunkra tanítjuk
őket? Hiszen nem ártunk mi az amerikaiaknak! — Hosszabb
hallgatás után így folytatta: — Az amerikaiak be akarják
tiltani a vallásunkat. Miért nem hagynak minket békességben? Hiszen amit teszünk, nemcsak magunkért tesszük,
hanem az amerikaiakért is. Úgy bizony, az egész világért
tesszük. Hiszen mindenkinek a javára válik."
Izgalmán lemérhettem, hogy vallásának valamiféle roppant fontosságú vonására céloz. Ezért megkérdeztem: „Ugy
vélitek, hogy az, amit a valiásotokban tesztek, javára válik
az egész világnak?" „Természetesen — válaszolta roppant
hévvel — mert ha nem tennénk, mi lenne a világból?" Es
sokatmondó mozdula tt al mutato tt fel a napra.
Éreztem, hogy kényes területre jutottunk, amely a törzs
misztériumaival határos. „Hiszen olyan nép vagyunk — folytatta —, amely i tt lakik a világ tetején, Nap atyánk fiai
vagyunk es vallásunk révén naponta segítünk atyánknak,
hogy bejárja az eget. Ezt pedig nemcsak magunkért tesszük,
hanem az egész világért. Ha nem gyakorolhatjuk tovább a
vallásunkat, még tíz év sem telik bele, es nem kel fel többé
a nap. Akkor aztán örökre éjszaka lesz."
Ekkor értettem meg végre, min alapszik az egyes ember
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„méltósága", szenvtelen magától értet ődősége: 6 a Nap fia,
életének kozmológiai szempontból van értelme, hiszen az
atyának es az élet fenntartójának segít mindennapi fel- es
leszálltában. Ha ezzel hasonlítjuk össze a mi önigazolásunkat, az életünk értelmét, amely gondolkodásmódunkat
kialakítja, szegényessége óhatatlanul nyomasztó hatással
lesz ránk. Már csak irigységb ő l is meg kell mosolyognunk
az indián naivitást, es már csak azért is fölöttük állónak kell
éreznünk magunkat a nagy bölcsességünkkel, nehogy
rádöbbenjünk, mennyire elsivárodtunk es milyen mélyre
süllyedtünk. A tudás nem gazdagit, hanem egyre messzebbre
távolít el bennünket attól a mitikus világtól, amely egykor
otthonunk volt.
Tekintsünk el egy percre minden európai racionalizmustól, es képzeljük bele magunkat annak a magányos fennsiknak a tiszta magaslati leveg őjébe, amely egyik oldalán a
tágas szárazföldi prérik, a másikon a Csendes-óceán felé
ereszkedik le, mondjunk le egyúttal nagyvilági tudatunkról,
es cseréljük fel egy mérhetetlennek tetsz ő horizontra, amelyen túl nem létezik számunkra semmi, es akkor majd kezdjük megérteni a pueblo indián álláspontját. „Minden élet a
hegytől származik" — az 6 szemében ez közvetlen meggyőződés. Éppen ilyen mélyen él a tudatában, hogy a felmérhetetlen világ tetején lakik, Istenhez a lehet ő legközelebb. Az 6 szavát hallja meg els őnek az istenség, es az ő
kultikus cselekvése fogja leghamarabb elérni a távoli napot.
A hegyek szentsége, Jahve kinyilatkoztatása a Sinai-hegyen,
a sugallat, amely Nietzschét Engadinban eltöltötte, egy és
ugyanazon sorba ta rt oznak. Az a nekünk képtelennek látszó
ötlet, hogy valamiféle kultikus cselekedet mágikus „befolyással" lehet a napra, közelebbr ől szemlélve ugyan semmivel sem kevésbé irracionális, de nekünk mégis sokkal
rneghittebb, mint els ő hallásra gyaníthatnánk. A mi keresz-
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tény vallásunkat, csakúgy, mint minden más vallást, teljesen
áthatja a gondolat, hogy különleges cselekedetek vagy a cselekedet különleges módja által befolyásolhatjuk Istent,
például rítusok vagy imádság vagy az Istennek tetsz ő
erkölcs által.
Istennek az emberre gyakorolt hatásával az ember kultikus eljárása mint válasz es visszahatás áll szemben, és
talán nem is csak mint ilyen, hanem akár mint aktív „ráhatás", mint mágikus kényszer is. Az, hogy az ember képesnek érzi magát teljes érvénnyel válaszolni Isten mindenhatóságára es valamilyen, még Istennek is fontos viszontszolgálatot tenni, büszkeséggel tölti el, amely az egyént a
metafizikai tényez ő méltóságára emeli. „Isten es mi" — még
ha ez csak afféle tuda tt alan beleérzés is —, mégiscsak ez az
egyenértékű viszony az alapja ennek az irigylésre méltó
szenvtelenségnek. Az ilyen ember a szó legteljesebb
értelmében a helyén van.
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Minden ügy jó, ahogy a dolgok
Teremtőjének kezéb ő l kikerül.
Rousseau

Amikor megtekintettem Londonban a Wembley Exhibitiont
(1925), roppant mód felvillanyozott a nagyszer ű kiállítás az
angol uralom alatt él ő népességről, es elhatároztam, hogy
minél elő bb utazást teszek Afrika trópusi részébe. Már régóta vágytam rá, hogy hosszabb id őt töltsek egy olyan országban es olyan emberek között, amelynek es akiknek a
lehető legkevesebb közük van Európához.
1925 őszén két barátommal, egy angollal es egy amerikaival, elindultam Mombasába. Woermann-féle g ő zhajón
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utaztunk, sok ifjú angollal együtt, akik különböz ő afrikai
gyarmatokon vállaltak állást. A hangulaton érz ődött, hogy az
utasok többsége nem valamiféle kéjutazásra indult, hanem
egész sorsukat meghatározó szerepe van annak, ami várja
ő ket. Természetesen gyakran uralkodo tt hangos jókedv, de
félreismerhetetlenül belehangzott egy komoly mellékzönge
is. Es valóban: még hazautazásom el őtt értesültem néhány
útitársam sorsáról. Némelyiküket már a következ ő két
hónap folyamán utolérte a halál. Trópusi maláriába, am őbás
dizentériába es tüdőgyulladásba haltak bele. Az elhunytak
közé ta rt ozott az a fiatalember is, aki mindig velem szemközt ült az asztalnál. Egy másik áldozat dr. Akley volt, aki a
gorillák megmentésében szerze tt érdemeket, es akivel nem
sokkal afrikai utam el őtt találkoztam New Yorkban. Velem
egy id ő ben indult útnak, de 6 nyugat fel ől, a gorillák földjére, ott is halt meg, mialatt én még az Elgon-hegység
lábánál id ő ztem. Haláláról csak hazatértem után értesültem.
Emlékeimben Mombasa nyirkos-forró, pálma- es mangófák erdejében megbúvó európai, valamint indiai es néger
település; hallatlanul fest ő i kö rn yezetben, természetes
kiköt ő partján fekszik, es egy ódon portugál er őd magasodik
fölötte. Két napot töltöttünk itt, majd estefelé egy keskeny
nyomtávú vasúton továbbutaztunk Bels ő-Afrikába, Nairobi
felé es egyúttal bele a trópusi éjszakába.
A pa rt menti sávon számos néger falu mellett haladtunk el,
ahol kis tüzek mellett üldögéltek es társalogtak az emberek.
A vasút csakhamar hegynek föl haladt. Elmaradtak a települések, koromfekete éjszaka terült ránk. Lassan h űvösebb
lett, én pedig mély álomba merültem. Akkor ébredtem föl,
amikor az els ő napsugár a hajnalhasadást jelezte. A vonat
vörös porfelh ő ben, éppen egy vörös sziklák alkotta meredély lábánál kanyargott -- épp fölöttünk pedig az egyik szik-
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laormon o tt állt mozdulatlanul egy karcsú, barnásfekete
alak, hosszú dárdára támaszkodva, es lenézett a vonatra,
Melle tt e óriási kandeláberkaktusz nyúlt az égnek.
A kép valósággal elbűvölt. Soha nem látott, idegenszer ű
látvány volt, de mégis nagyon intenzíven a „déj á vu"-nek, a
már látottnak az érzését kelte tt e, mintha egyszer már átéltem
volna ezt a percet, es mindig is ismertem volna ezt a világot,
amelyet csak az id őbeli távolság választott el t őlem. És
mintha ifjúkorom honába térnék éppen vissza es ismerném
azt a sötét b őrű férfit, aki immár ötezer éve rám vár.
Ennek az élménynek az érzelmi színezete végigkísért
egész utamon a vad Afrikán keresztül. Az ismeretlennek
csak egyetlen más megtapasztalására emlékszem még:
amikor els ő ízben figyeltünk meg régebbi f ő nökömmel,
Eugen Bleuler professzorral együtt egy parapszichologikus
jelenséget. El őtte úgy képzeltem, szemem-szám elállna a
csodálkozástól, ha ilyesféle képtelenséget látnék. Am
amikor megtörtént, egy csöppet sem csodálkoztam, hanem
teljesen rendjén valónak tekintettem a jelenséget, mint ami
magától értet ődik es régóta ismerős elő tt em.
Nem is sejtettem, milyen húrt pendített meg bennem a
magányos sötét vadász látványa. Csak annyit tudtam, hogy
világa megszámlálhatatlan évezredek óta az én világom is.
Az alvástól némiképp kábultan érkeztem meg délid őben az
ezernyolcszáz méter magasan fekv ő Nairobiba, leírhatatlanul
vakító fényáradatban, amely Engadin ragyogó ver őfényére emlékeztetett, amikor az ember a sík vidék téli ködéb ől jut föl oda.
Legnagyobb csodálkozásomra a pályaudvaron összegy űlt rengeteg boy mind olyan régimódi szürke es fehér gyapjú sísapkát
viselt, amilyent Engadinban lehet látni vagy szokás viselni.
Ezek a sapkák nagy becsben álltak, me rt felgyűrt szélüket le
lehete tt hajtani, mint valami sisakrostélyt, ami az Alpokban jó
védelmet nyújt a jeges szél ellen, itt pedig a t űz ő forróság ellen.
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Nairobiból kiindulva egy kis Forddal ellátogattunk az Athi
Plainsbe, egy nagyvad-rezervátumba. Egy alacsony dombról páratlan kilátás tárult elénk a végeláthatatlan szavannára.
A távoli láthatár pereméig láttuk az óriási csordákat: gazellákat, antilopokat, gnúkat, zebrákat, varacskos disznókat stb.
Lassú áradatban, legelészve, fejükkel bólogatva mozogtak a
csordák — legföljebb egy-egy ragadozó madár melankolikus
hangja hallatszo tt . Az örök kezdet csöndje honolt i tt , olyan
világé, amely mindig is volt, a nemlét állapotában; me rt a
közelmúltig senki sem akadt, aki tudta volna, hogy ez „az a
világ". Eltávolodtam kísér őimtől, míg végül már nem láttam
őket, es úgy érezhettern, egyedül vagyok. Most tehát én
voltam az els ő ember, aki felismerte, hogy ez itt a világ, es
tudása révén csak ebben a pillanatban alko tt a meg valóságosan.
Itt vált el őttem lenyűgözően világossá a tudat kozmikus
jelentő sége. „Quod natura relinquit imperfectum, ars perficit" (amit a természet befejezetlenül hagy, bevégzi azt a
művészet), állítja az alkímia. Az ember, az én adta csak meg
a világnak, láthatatlan teremt ő aktussal, a teljességet, az objektív létet. Ezt a cselekedetet egyedül a Teremtönek tudták
be, es nem gondolták meg, hogy az életet es a létet ezáltal
kiszámított gépezetnek tekintjük, amely értelmetlenül — s ez
az emberi pszichére is vonatkozik —, eleve ismert es elrendelt szabályok szerint forog tovább. Az ilyen vigasztalan
óramű-fantáziában nincs drámai összeütközés az ember, a
világ es Isten között; nincs „új nap", amely „új vizelre"
visz, csak kiszámított folyamatok sivársága van. Eszembe
juto tt öreg pueblo barátom: ő szentül hitte, hogy a pueblók
„raison d' étre" j e, létének értelme, hogy atyjukat, a Napot
mindennap átsegítsék az égen. Irigyeltem őket azért, hogy
ennyire világos el őttük létük értelme, és kerestem a mi tulajdon mítoszunkat, bár semmi sem biztatott reménnyel. Most
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azonban megtudtam, mi az, es még többet is: a teremtés
befejezéséhez elengedhetetlenül szükséges az ember, mi
több: 6 maga a világ második teremt ője, csak 6 adja meg a
világnak objektív létét, hogy a világ ne a nemlét mélységes
mély sötétségében forogjon a meghatározhatatlan vég felé
száz- es százmillió éven át, senki által nem hallva, nem
látva, némán falva, szülve, halva, bólogatva. Csak az emberi
tudat hozta létre objektív létét es értelmét, es az ember ezáltal találta meg pótolhatatlan helyét a lét nagy folyamatában.
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Az éppen akkor épül ő ugandai vasúton az ideiglenes végállomásig, Sigistifourig (sixty-four = hatvannégy) utaztunk.
Szolgáink kirakták a jókora expedíciós poggyászt. Ráültem
az egyik chopboxra (élelmiszerláda, egy-egy f őre jutó teher), es rágyújtottam a pipámra, azon elmélkedve, hogy itt
úgyszólván az oikumené (görögül: a lakott föld) szélén vagyunk, ahonnan vég nélkül húzódnak a kontinensre vezet ő
utak es ösvények. Kis idő múltán idő sebb angol férfi, nyilván afféle squatter, csatlakozo tt hozzám, es szintén pipát
vett elő . Érdekl ődött, hogy hová tartunk. Amikor vázoltam
úti céljainkat, azt kérdezte:
—Is this the first time you are in Africa? I am here since
forty years.
— Igen — válaszoltam — legalábbis Afrikának ezen a részén.
—Then may I give you a piece of advice? You know,
Mister, this here country is not Man's, it is God's country. So,
if anything should happen, just sit down and don't worry... 2
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2. — Most van el őször Afrikában? Én negyven éve itt élek... — Akkor
adhatok magának egy tanácsot? Tudja, uram, ez az ország nem az
embereké, hanem az istené. Ha bármi történik, csak üljön nyugodtan, es
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— Ezután köszönés nélkül felállt es eltűnt az arrafelé tóduló
n égerek forgatagában.
Szavait valamiképp jelent ősnek éreztem, es megpróbáltam
elképzelni, miféle pszichológiai állapotot jelentenek.
Minden bizonnyal tapasztalatainak kvintesszenciája volt: i tt
nemazbr,hIstnvmidekföl,agysnm
es
az akarat a szándék, hanem a kiismerhetetlen elrendelés.
Még nem értem elmélkedésem végére, amikor megszólalt
két autónk indulásra szólító jelzése. Felmásztunk nyolcan a
poggyász tetejére, es megkapaszkodtunk benne, amennyire
lehetett. Az ezt követ ő többórás rázkódás-zötyögtetés nem
adott helyet gondolatoknak. Az út a legközelebbi helységig,
Kakamegáig — amely a D. C. (District commissioner = kerületi parancsnok) székhelye, az African Rifles (a frikai
fegyveres er ő ) egy kis garnizonjával, egy kórházzal es egy
valóságos es tényleges elmegyógyintézettel — sokkal hoszszabbnak bizonyult, mint képzeltük. Már esteledett, es
egyszrcakbáltéj.Egyúrópusivhazdltánk,
majdnem szünet nélküli villámokkal, mennydörgéssel es
ő szakadással, amelyt ől egy pillanat alatt b őrig áz- olyanfeh
tunk, es amely a tarpatakokat is veszedelmes akadállyá változtatta.
Csupán jó félórával éjfél után, lassan tisztuló égbolt ala tt
jutonkelagyimrütKkegába,holisgítő kész D. C. whiskyvel fogado tt a szalonjában. Az elegáns
helyiség közepén jókora asztal állt, telis-tele angol újságokkal. Akárha egy sussexi vidéki birtokra érkeztünk volna.
Kimerültségemben már azt sem tudtam, a valóságból kerültem-e egy álomba, vagy egy álomból a valóságba. Azután
még sátrat kelle tt vernünk -- most először. Szerencsére nem
hiányzott semmink.
Másnap reggel lázas torokgyulladással ébredtem, es egy
napra ágynak estem. Ennek a körülménynek köszönhettem

329

i
z

emlékezetes ismeretségemet az úgynevezett brainfever bird..
del, az „agyláz" madárral, amely arról nevezetes, hogy
hibátlan skálát énekel végig, ám az utolsó hangot elhagyj a
es újrakezdi elölr ő l. Ennél a madárdalnál idegesít őbb
kísérőzene aligha képzelhet ő ei a lázhoz.
A banánültetvények egy másik tollas lakója két olyan
hanggal kezdi énekét, amelyek a legédesebb es legdallamosabb madársíphangok közé tartoznak, majd egy harmadik,
förtelmesen hamis hanggal fejezi be. „Quod natura relinquit
imperfectum..." — egyedül a harangozó madár hangja t űnik
ki teljes értékű szépségével. Amikor megszólalt, mintha
harangszó járta volna körül a horizontot.
Másnap a D. C. segítségével összeállt a teherhordó csapatunk, három aszkári (szuahéli néger harcos) katonai kíséretével kiegészítve. Es ezzel elindult a karaván az Elgonhegyre, amelynek négyezer-négyszáz méter magas kráterfalát csakhamar megpillantottak a láthatár szélén. A csapás
ernyős levelű akáciákkal szegélyezett, viszonylag száraz szavannán át vi tt . Az egész vidéket két-három méter magasságú,
kis kerek halmok, vagyis régi termeszvárak borították.
A csapás mentén, utazóknak való pihen őhelyül, fővel fedett, kerek adobékunyhók voltak, nyitott ajtóval, de bennük
semmi. Éjszaka a betolakodók ellen ég ő lámpással kelle tt
védenükabjárto.Szcsunkilyemjvot,d
volt egy saját minikunyhója, amellyel nem gy őzö tt büszkélkedni. Pedig majdnem ez lett a végzete. El őző nap
ugyanis levágott a kunyhója el ő tt egy birkát, amelyet öt
ugandai shillingért vásároltunk, es vacsorára pompás mutton-chops-ot (birkasültet) készített bel ő le. Étkezés után még
a tűz körül pipáztunk, amikor a távolból, aztán egyre közelebbről, különös hangokat hallottunk. Hol úgy hangzott,
mint a medvebrummogás, hol mintha kutyák ugatnának es
szükölnének, majd rikoltó hangok hallatszo tt ak, mint valami
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.kol es hisztériás nevetés — els ő benyomásom ez volt: koSi ^kus
y szám
'Y
a Barnum and Bailey cirkuszban. Ajelenet
azo nban csakhamar vészesebb lett: minden oldalról kiéhezett hiénák csödültek körénk, nyilvánvalóan megérezve a
birkavér szagát. Pokoli koncertet rendeztek, láttuk a t űz
fényénél, mint szikrázik a szemük a magas elefántfüben.
Hiába fölényes tudásunk a hiénák természetér ől, hogy az
embe rt állítólag nem támadják meg, nem voltunk olyan nagyon bizonyosak a dolgunkban, kivált amikor a pihen őház
mögül irtózatos emberi sikolyt hallottunk. Így hát el őkaptuk
tű zfegyvereinket (egy 9 mm-es mannlichert es egy sörétes
puskát) es néhány lövést adtunk le a villogó szemek
irányában, míg végül szakácsunk óriási pánikban berobbant
közénk, jelentve, hogy egy „fici" (hiéna) belopózott a kunyhój ába es kis híján megölte. Felbolydult az egész tábor. Ez
láthatóan annyira megrémítette a hiénatársaságot, hogy nagy
garral protestálva elvonultak a háztól. Az éjszaka ezután, a
legénységi szállások fel ől hallatszó, hosszan ta rt ó nevetgélés múltán, zavartalanul es nyugodtan telt el. Másnap kora
reggel megjelent a helyi törzsfőnök, két tyúkot es egy kosárnyi tojást hozva ajándékul, es könyörgött, hogy maradjunk még egy napig, es lőjük a hiénákat. Előző nap ugyanis
kiráncigáltak a kunyhójából egy id ő sebb alvó férfit es fölfalták — de A fr ica nihil certum!
Hajnaltájt a boyok szállása fe16I újra fel-felharsant a
nevetés. Ennek oka az volt, hogy színjáték formájában el őadták az éjszakai eseményeket. Egyikük az alvó szakácsot
alakította, egy katona pedig a belopakodó hiénát, amint
gyilkos szándékkal közeledik hozzá. A drámát a néz ők legnagyobb gyönyör űségére többször is, nem is tudom, hányszor, megismételték.
Ett ő l fogva a szakács csúfneve „fici" lett. Mi hárman, fehér emberek, mar meg kaptuk a „trade mark"-unkat. Ba-
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rátom, az angol lett a „vörösnyak", illetve „az a vörös
tarkójú", minthogy a monda szerint minden angol vörös
tarkójú. Az amerikait, aki valóban elegáns ruhatárt hozott
magával, elnevezték „bwana maredadi"-nak (nyalka úriembernek). En, mivel akkorra már meg ő szültem (ötvenéves
voltam), a „mzee" (vénember) lettem, es százévesnek számítottam. Arrafelé nagyon ritka a magas életkor. Nagyon
kevés fehér hajú embert láttam. A mzee egyúttal megtisztel ő
cím is, mint a „Bugishu Psychological Expedition" vezet ője
juto tt am hozzá, ezt a megnevezést pedig, mint afféle értelmetlen zagyvaságot, a londoni Foreign Office tukmálta
ránk. Igaz, a bugisukat kerestük fel, de id ő nk legnagyobb
részét az Elgon-hegység lakói között töltöttük.
Négereim különben is kit űnő emberismer ő nek bizonyultak. Egyik intuitív megismerési módjuk abból állt, hogy
megfigyelésük tárgyának kifejezési módját, gesztusait és
járását felülmúlhatatlanul tudták utánozni, es ilyenformán
szinte belebújtak a b őrébe. Meglep ő nek találtam a mások
érzelmi alkatával kapcsolatos ismeretüket. Nem ódzkodtam
a hosszú beszélgetésekt ől, amelyeket ő k nagyon szere tt ek.
Ily módon sokat tanultam t őlük.
Előnyösnek bizonyult, hogy félhivatalosan utaztunk, mert
így könnyebben szerezhettünk hordárokat, es még katonai
kíséretet is kaptunk. Ez bizony szükséges volt, mivel úgy terveztük, hogy olyan területekre megyünk, amelyek még nem
álltak a fehérek ellen őrzése ala tt . Így hát az Elgon-hegységbe
teendő szafárinkat egy káplár es két katona kísérte.
Levelet kaptam Uganda kormányzójától, amelyben azt
kérte, hadd bízzon ránk egy angol hölgyet, aki Szudánon át
Egyiptomba utazik vissza. Tudták, hogy ugyanez a mi útirányunk is, es mivel a hölgy mar Nairobiban megismerkedett
velünk, semmi okát nem láttuk a kérés megtagadásának.
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Zenkívül a kormányzó nagyon lekötelezett bennünket sokE
féle Segítségével is.
Ezt az epiz ő dot azért említem, hogy rámutassak, milyen
fortélyos utakon tudja egy archetípus a cselekvésünket befolyásolni. Mi hárman voltunk, merő véletlenből. Még egy
harmadik barátomat is kértem, hogy tartson velünk. Bizonyos problémák miatt azonban nem vállalhatta. Több sem
kellett a tudattalan vagy a sors konstellációjához: a helyzet a
triász archetípusaként a negyediket hívja, amint ennek az
archetípusnak a történelme során ez újra meg újra megmutatkozott.
Mivel hajlamom szerint készséggel tudomásul veszem a
véletlent, szívesen fogadtam hármas férficsoportunkban a
hölgyet. 4 pedig, lévén kisportolt es bátor, a mi egyoldalú
férfi voltunk hasznos kompenzálásának bizonyult. Amikor
késő bb fiatalabb barátomat megtámadta a veszedelmes trópusi malária, hálásak lehettünk a hölgynek tapasztalatáért,
amelyet ápolón őként szerzett az els ő világháborúban.

Hiénakalandunk után a törzsfőnök kérését figyelmen kívül
hagyva továbbmentünk. A terep enyhén emelkedett. Egyre
sokasodtak a tercierre valló lávafolyamok. Pompás őserdősávokon haladtunk át, bennük óriási nandi-lángfák, amelyeket elborítottak lángvörös virágaik. Hatalmas bogarak es
őszéleket es a mégnayobpilókesítébazrd
tisztásokat. Kíváncsi majmok rázogatták a faágakat. Hamarosan bent voltunk, sok-sok mérföldre minden lakott területtől, a trópusi erd őben. Egy paradicsomi világban. A környék
fő leg mélyvörös talajú sík szavanna volt. Többnyire a bennszülöttek ösvényein haladtunk, amelyek feltűnő en kis kanyarokkal, három-hat méteres sugarú görbékkel kígyóztak a
bozóton át.
Utunk a nandi-vidékre vezetett, a nandi-foresten, egy te-
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kintélyes őserdő együttesen át. Minden baj nélkül jutottunk
e1 egy pihenő házhoz az Elgon-hegynek a lábánál, amely már
napok óta mindinkább fölénk magasodott. Innen indult a
fölfelé vezet ő út egy keskeny ösvény. A helyi törzsf ő nök,
egy sámánnak, a „laibon"-nak a fia üdvözölt. Pónin lovagolt, az egyetlen lovon, amellyel mindaddig találkoztunk.
Tőle megtudtam, hogy népe a maszai törzsekhez ta rt ozik, de
azoktól elkülönülve éli a maga életét az Elgon-hegy lejt őin.
Néhány órai emelked ő után szép tágas tisztásra értünk,
hűs es tiszta vizű kis patak folyt át rajta, háromméteres
vízeséssel, ennek a medencéjét megtettük fird ő helyünknek.
Táborunkat innen nem messze, egy enyhe, száraz lejt őn rendeztük be, az erny ő s akáciák árnyékában. A közelben volt
egy néger král. Néhány kunyhóból állt es egy bomából, egy
tüskés sövénnyel körülkerített rétb ől. A fő nökkel szuahéli
nyelven tudtam magam megértetni.
Ő jelölte ki vízhordó asszonyainkat: egy anyát a két
serdül ő lányával, mindhárman meztelenül jártak, csak egy
kauriövet3 hordtak. Csokoládébarnák voltak, felt űnő en csinosak, karcsúak, es hanyag eleganciával mozogtak. Reggelente nagy gyönyör űségemre szolgált, amikor meghallo tt am
fém lábkarikáik halk csengését lentr ő l, a patak fel ő l, majd
megláttam őket, ringó járással felbukkanni a magas elefántfűből, fejükön a vizesamforákat egyensúlyozva. Lábkarikák
es sárgarézb ől készült karköt ők meg nyakláncok, vörösréz
vagy faorsó formájú kis fülönfiigg ők ékesítették ő ket, alsó
ajkukat csont- vagy vasszög fú rt a át. Jó modorúak voltak, es
elbájolóan félénk mosollyal üdvözöltek mindig bennünket.
Az általános szokáshoz alkalmazkodva, soha nem beszélgettem bennszülö tt nőkkel, egyet kivéve, akir ő l majd még
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3. Kauri (vagy kowri): apró kagylók, pénznek is használják őket.
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Szót ejtek. Férfiak, akárcsak nálunk a déli vidékeken, csak
férfiakkal váltanak szót, n ők pedig nőkkel. Más dolog a
love-making, a szeretkezés. Utóbbival azonban a fehér ember nemcsak tekintélyét teszi kockára, hanem a „going
black", az elnégeresedés súlyos veszélyét is vállalja, amivel
kapcsolatban több nagyon tanulságos esetet is megfigyelhettem. Többször is hallo tt am négerek lesújtó véleményét egy
bizonyos fehér emberr ől: „Rossz ember." Amikor megkérdeztem, hogy miért, a válasz így hangzo tt : „A mi asszonyainkkal hál."
Az én hegylakóimnál a férfi foglalkozott a barmokkal es a
vadászattal, az asszony úgyszólván egyet jelentett a „sambá"-val (banán-, édesburgonya-, szerecsenköles- es kukoricaültetvény). Övé volt a gyerekek, a kecskék es a baromfi
gondja, es mind együtt éltek ugyanabban a kerek kunyhóban. Ez a n ő méltósága, es magától értetődik az, hogy az
asszony intenzív üzleti pa rt ner is. Az „egyenl ő jogot a
nő knek" fogalma olyan kor szülötte, amelyben egy efféle
társulás már értelmét veszte tt e. A kezdetleges társadalmat
azonban öntudatlan egoizmus es altruizmus szabályozza, s
mindke tt ő bőségesen kifizet ődik. De nyomban szétesik ez
az öntudatlan rend, amint valamiféle zavar lép fel, amelyet
csakis tudatos cselekvés révén lehetne es kellene kompenzálni.
Nagy gyönyörűséggel emlékezem egyik fontos inforrátoromra a hegylakók családi viszonyait illet ően: egy Gibróat
nevű , szeretetre méltó, el őkelő viselkedésű, feltűnően szép
legény volt, egy törzsfő nök fia, akinek bizalmát láthatóan
megnyertem. Szívesen fogadta ugyan a cigarettáimat, de
nem pályázott ajándékokra, mint a többiek. Sok érdekes dolgot mesélt, es id őnként ,,tiszteletét tette" nálam. Éreztem,
ho gy forgat valamit a fejében, motoszkál benne valamilyen
kívánság. De csak hosszabb ismeretség után bökte ki azt a
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teljesen meglep ő kérést, hogy szeretne megismertetni a
családjával. Tudtam, hogy ő maga nő tlen, szülei pedig meghaltak. Nos, a nővéréről volt szó. Férjes asszony, második
feleség, négy gyermek anyja. A fiú nagyon vágyott rá, hogy
meglátogassam, es így nővérének alkalma nyíljon megismerni engem. Szemmel láthatóan az anyát helyettesítette a
számára, úgyhogy ráálltam, mivel ilyenformán úgy- fiú
szólván társasági úton reméltem betekintést nyerni a családi
életbe.
„Önagysága odahaza tartózkodott", amikor megérkeztünk, kilépett a konyhából es a világ legtermészetesebb
módján üdvözölt. Középkorú, csinos asszony volt, úgy harminc év körüli; az obligát kauriövön kívül kar- es lábpereceket hordott, túlságosan is megnyúlt fülcimpáját néhány
vörösréz tárgy ékesítette, a mellén pedig egy kis vadprémet
viselt. Négy apró „utotó"ját bezárta a kunyhóba, onnan
kukucskáltak ki az ajtórésen keresztül, izgatottan vihorászva. Kérésemre az anyjuk kiengedte őket. Jó id ő be telt, mire
kimerészkedtek. A fiatalasszony ugyanolyan jó modorú volt,
mint a fivére, akinek arca ragyogott örömében, hogy ilyen
jól sikerült, amit elterveze tt .
Nem ültünk le, mivel semmi nem volt, amire leülhettünk
volna, legföljebb a baromfipiszokkal es kecskebogyókkal
teli poros föld. A társalgás egy félig-meddig szaloncsevegés
konvencionális keretei között folyt le, es a család, a gyerekek, a ház es a ke rt körül forgo tt . Az asszonyhoz tartozó
idősebb mellékfeleségnek, akinek telke az övével volt határos, hat gyereke volt. A „n ővér" bomája jó nyolcvan méter
távolságra esett. Körülbelül a két n ő i kunyhó között,
középen, de háromszög alakban beékel ő dve helyezkedett el
a férfi kunyhója, amögö tt pedig mintegy ötven méterre egy
kis kunyhó, ebben az els ő asszony már feln ő tt fia lakott.
Mindkét asszonynak megvolt a maga „sambá"-ja, vagyis
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ültetvénye, banánnal, édesburgonyával, vastag törzs ű kölessel es kukoricával, és vendéglátó háziasszonyom láthatóan
büszke volt a magáéra.
Úgy éreztem, viselkedésének biztonsága es öntudatossága
nagymértékben azon alapul, hogy láthatóan azonosul önmaga
teljességével, amely gyerekekb ől, házból, aprójószágból,
„sambá"-ból, nem utolsósorban vonzó testiségéb ől áll. Férjéről csak utalásszerűen ese tt szó. ügy látszott, hol i tt van, hol
ott. Akkor éppen ismeretlen helyen ta rt ózkodo tt . Vendéglátó
háziasszonyom nyilvánvalóan es természetesen mindig férje
rendelkezésére állt, valóságos átmeneti o tthont jelentett. A
dolog lényege láthatóan nem az volt, hogy a . fék o tt van-e
vagy sem, hanem sokkal inkább az, hogy az asszony a maga
teljességében jelen van, es a nyájával kóborló hitvesének
„földmágneses" centruma. Ami ezeknek az „egyszer ű" lelkeknek a mélyén végbemegy, az tudattal an , ezért nem is
tudnak róla, es csak a „magas fokúan" differenciált európai
összehasonlítási anyagból lehet következtetni rá.
Eltűnő dtem azon, hogy vajon a fehér n ő elférfiasodása
nem függ-e össze természetes teljességének (samba, gyerekek, aprójószág, saját ház es t űzhely) elvesztésével, vagyis
nem az elszegényedését kompenzálja-e, es hogy a fehér férfi
elnő iesedése nem ebb ő l adódó további jelenségként következett-e be. Többnyire a legracionálisabb államok mossák el
a nemek közö tt i különbségeket. Hallatlanul nagy szerepet
tölt be a modern társadalomban a homoszexualitás. Részint
mint az anyakomplexus következménye, részint mint természetes céltünet (a szaporodás megakadályozása!).
Útitársaimmal együ tt nekünk az a szerencse jutott osztályrészül, hogy még az utolsó pillanatban élhettük át hallatlan
szépségével es ugyanilyen mély szenvedéseivel egyetemben
az afrikai ő svilágot. Tábori életünk életem legszebb korszakai közé tartozik — „procul negotiis et integer vitae
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scelerisque purus" (távol a bajoktól, még el nem rontva az
élettől es bűntelenül) élveztem egy még ő svilági vidék „istenbékéjét". Még soha nem éltem át így Hérodotosz
szavainak valóságát: „Az ember es a többi állat." Ezer es
ezer mérföldnyire Európától, minden ördögök anyjától,
amelyek itt nem érhettek utol — sem sürgöny, sem telefonhívás, sem levél, sem látogató! Ez bizony számottev ő
tényezője volt a „Bugishu Psychological Expedition"-nek.
Felszabadult szellemi er őim lelkesülten áradtak vissza az
ősidők távlataiba.
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Könnyen ment, hogy minden reggel elcsevegjünk egy keveset a kiváncsiakkal, akik naphosszat ott kuksoltak táborunk
körül, es soha nem lankadó érdekl ődéssel figyelték minden
mozdulatunkat. Tanitómesterem, Ibrahim beavato tt a paláver etikettjébe: az összes férfiaknak (n ő k sohasem látogattak
meg) a földön kell ülniük. Ibrahim szerze tt nekem egy kis
négylábú mahagóni törzsfőnöki széket, erre kelle tt leülnöm.
Majd rövid beszédbe fogtam es megmagyaráztam a „shauri"-t, vagyis a paláver megtárgyalnivalóját. A résztvev ők
többsége tö rt e valamennyire a szuahélit, es ez elég volt ahhoz, hogy megértsenek, amikor egy kis lexikont s űrű n forgatva formába öntöttem kérésemet. A kis könyv soha nem
lankadó csodálat tárgya le tt . Gyér kifejezési lehet őségeim
mia tt szükségszerű egyszerűségre kényszerültem. A társalgás gyakran szórakoztató rejtvényfejtéshez hasonlított, amiért is roppant népszer űségnek örvendtek ezek a paláverek.
De ritkán ta rt o tt ak tovább egy óránál, mert az emberek
láthatóan belefáradtak, es élénk taglejtésekkel panaszolták:
„Jaj de fáradtak vagyunk."
Engem természetesen a négerek álmai érdekeltek, eleinte
azonban egyet sem sikerült megtudnom. Apró jutalmakat
tű ztem ki, például cigarettát, gyufát, biztositót ű t, amikre
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nag yon áhítoztak. De nem használt semmi. Soha nem tudtam pontosan kideríteni, miért olyan bátortalanok, ha álmuka t kell elmesélniük. Gyanítom, hogy félelem , es bizalmatlanság lehete tt az ok: a négerek tudvalév ően félnek a fényképezést ő l; attól ta rt anak, hogy ezzel elrabolják a lelküket,
es talán ugyanígy félnek attól is, hogy közkinccsé tegyék az
álmukat. Ez különben nem vonatkozott a szolgáinkra, akik a
tengerpartról származó szomáliak es szuahélik voltak. Ezek
naponta föllapozták arab álmoskönyvüket, kivált gyalogutunk alatt . Ha valamilyen értelmezés tekintetében kétségeik támadtak, még engem is bevontak tanácskozásukba,
mivel ismertem a Koránt, ezért „könyves ember"-nek
neveztek es afféle álcázott mohamedánnak ta rt ottak.
Volt egyszer egy paláverünk a laibonnal, az öreg orvosfő nökkel. Igen értékes kék maj omprémekb ő l készült pompás
köpenyben jelent meg. Amikor álmairól kérdeztem, könynyes szemmel jelente tt e ki: „Ezelő tt mindig álmodtak a laibonok es tudták, hogy lesz-e háború vagy betegség, jön-e
eső , es hová hajtsák a nyájat." Még az ő nagyapja is álmodott. De amióta a fehérek betették a lábukat Afrikába, senki
sem álmodik többé. Nincs is szükség már az álmokra, mert
most már mindent tudnak az angolok!
Válasza rávilágított, hogy a varázsló elvesztette létének
értelmét. Nincs már szükség az isteni h an gra, amely tanácsot
adott a törzsnek, hiszen „az angolok mindent jobban tudnak". A sámán azel ő tt az istenekkel tárgyalt vagy a sorssal,
es jó tanácsokkal látta el népét. Nagy volt a befolyása,
ugyanúgy, ahogyan a régi Görögországban a püthia szavának volt a legnagyobb hitele. Most pedig a sámán tekintélyét
felváltotta a kerület parancsnokáé. Életük egész értéke immár az e világi létben rejlett, es ügy Láttam, csupán id ő kérdése, no meg a fekete faj vitalitásáé, hogy mikor ébrednek rá
a négerek arra, hogy mekkora er6 a fizikai hatalom.
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A mi laibonunk nem volt éppen impozáns személyiség,
inkább afféle siránkozó id ő s úr. Ennek ellenére, vagy éppen
ezért, kézzelfoghatóan es hatásosan szemléltette egy önmagát túlhaladott es soha többé vissza nem tér ő világ lassú
széthullását.
Nagyon sokszor hoztam szóba a numeneket, kivált a rítusokat es a ceremóniákat. Ilyen tekintetben csak egyetlen
megfigyelést tettem, egy kis faluban. Volt ott az élénk forgalmú főutcában, egy üres kunyhó el őtt egy több méter
átmérőjű, gondosan megtisztított hely. A közepén egy kauriöv, kar- es lábcsatok, fülönfügg ők es mindenféle edények
cserepei hevertek, valamint egy faeke. Az egyedüli dolog,
amit sikerült megtudnunk, az volt, hogy ebben a kunyhóban
meghalt egy asszony. Temetésr ő l nem esett szó.
A paláver során felhevülten bizonygatták, hogy nyugati
szomszédaik „rossz" emberek. Ha o tt meghal valaki, értesitik róla a szomszédos falut, es a hol tt estet este kiviszik a
két falu közé, pontosan a középútig. A másik oldalról különféle ajándékokat visznek erre a helyre, reggelre pedig volt
halott, nincs halo tt . Félreérthetetlenül azzal gyanúsították a
másik falut, hogy felfalja a halo tt at. Bezzeg náluk ilyesmi
sohasem fordulhat el ő . A holttesteket, igaz, kiteszik a bozótba, ahol is a hiénák az éjszaka folyamán elvégzik a temetést.
Valóban, soha sehol nem találtam semmi nyomát az elhantolásnak.
Ez alkalommal azt is megtudtam, hogy ha férfi hal meg,
holttestét kunyhója közepén a földre helyezik. A laibon átváltoztató szertartást végez, es egy tálkából tejet hint szét a
földön, közben ezt mormolva: „ayík adhíszta, adhíszta ayik!"
Ezeknek a szavaknak a jelentését már ismertem egy
korábban lezajlo tt emlékezetes paláverb ő l. Ennek a palávernek a végén hirtelen felkiáltott az egyik vén: „Reggel,
amikor a nap közeledik, kilépünk kunyhóinkból, a kezünkbe
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es datartjuk a napnak." Kértem, hogy ,mutassák be
k °pud o es magyarázzákmerészletesen.
g részle esen. Ok pedig bealeköptek vagy belefújtak a szorosan a szájukhoz tartott ketenyérrel
érrel a napp fele. Megkér'rzükbe, majd meg
deztem, mit jelentsen ez, miért fújnak vagy köpnek a
kezükbe. Hasztalan volt a kérdés. „Mindig is igy csinálták"
— hangzo tt a válasz. Lehetetlen volt bármilyen magyarázatot
kapni rá, es rádöbbentem, hogy valóban csak annyit tudnak,
hogy ezt m űvelik, de nem, hogy ez mit jelent. Cselekvésükben nem látnak semmiféle értelmet. De hiszen mi is
végzünk ceremóniákat — meggyújtjuk a karácsonyfagyertyákat, eldugjuk a húsvéti tojásokat stb. —, es mi sem tudjuk,
tulajdonképpen mit csinálunk.
Az öregember azt mondta, hogy ez minden nép igazi vallása — minden kevirondóé, minden buyandáé, minden törzsé,
amerre csak a hegyr ől ellátni es még annál is sokkal-sokkal
messzebb, mindannyian tisztelik az „adhisztá"-t, a fölkel ő
napot, amely csak abban az egyetlen pillanatban „mungu",
vagyis isten. Az újhold els ő finom holdsarlója a nyugati ég
bíborában szintén isten. De csak akkor, különben nem.
Az Elgon-hegyi négerek ceremóniájában nyilvánvalóan a
nap megajándékozásáról van szó, amely fölkelése pillanatában isteni. Ha az ajándék nyál, akkor ez az a szubsztancia,
amely a primitív nézet szerint a személyes „manó"-t, * a
gyógy-, varázs- es életerő t tartalmazza. Hogyha lehelet,
akkor „roho", arabul „ruh", héberül „ruah", görögül „pneuma", szél es szellem. A rítus cselekvése tehát igy szól:
„Felajánlom az istennek eleven lelkemet." Szó nélküli, cselekvő imádság ez, hangozhatna akár igy is: „Uram, a Te
kezedbe ajánlom lelkemet.
Az „adhísztá"-n kívül a hegylakók^^ amint , a továbbiakban
megtudtuk -- tisztelik meg, az „ayik"-ot, aki a föld mélyén
lakik es „sheitan (sátán), a félelem teremteje, hideg szél,
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amely megcsapj a az éjszaka vándorát. Az öregember egyfajta mozdonyfüttyel érzékeltette, miképpen suhan át az ayik a
magas es titokzatos bozótnövényzeten.
Az emberek általában annak a meggy őző désnek adtak
hangot, hogy az alkotó mindent szépnek es jónak teremtett.
O maga túlnan van jón es rosszon. 0 m'curi, vagyis szép, és
minden, amit alkoto tt , m'curi.
Amikor megkérdeztem: „Hát a gonosz állatok, amelyek
megölik barmotokat?" — azt felelték: „Az oroszlán jó és
szép." „Hát a borzalmas betegségeitek?" Igy válaszoltak:
„Kint fekszel a napon, es az szép." Mélyen megrenditett ez
az optimizmus. Este hat után azonban — amint csakhamar
fölfedeztem — váratlanul elnémult ez a filozófia. Naplementétől kezdve egy másik világ lett úrrá, a sötét világ, az
ayik világa: ez a rossz, a veszélyes, a félelmet kelt ő világ.
Megszűnik az optimista filozófia, es kezd ő dik a kísértetekt61 való félelem meg a rontás ellen védelmez ő mágikus
szokások filozófiája. Napkeltével aztán minden bels ő ellentmondás nélkül visszatér az optimizmus.
Lelkem legmélyéig megindító élményem volt a Nílus forrásánál meghallani az Ozirisz két kísér őjérő l, Hóruszról es
Szétről szóló egyiptomi őshiedelmet; olyan afrikai ősélmény ez, amely a Nílus szent vizeivel egyetemben egészen
a Földközi-tenger partjaiig szivárgott le. Adhíszta, a fölkel ő
nap, a fény, mint Hórusz; ayík a sötét, a félelemkelt ő .
Az egyszerű halo tt i rituálé során a laibon szavai es tejosztása egyesíti az ellentéteket, minthogy egyidej űleg mindkettőjüknek bemutat áldozatot. Mindkett ő nek azonos a hatalma es a jelentő sége, mivel uralmuk ideje, a nappal es az
éjjel egyaránt láthatóan tizenkét-tizenkét órán át tart. Igazi
jelentősége mégis annak a pillanatnak van, amikor a sötétségből egyenlítői hirtelenséggel lövedékként röppen ki az
első fénysugár, es amikor az éjszaka életteli fénybe me gy at.
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napkelte ezeken a szélességi fokokon olyan esemény,
p
mindennap
ura meg ura elbíivölt. Nem annyira az
amely
els ő napsugarak önmagában véve pompás feltörése, hanem
inkább, ami utána történt. Közvetlenül napkelte után ki
szoktam ülni tábori székemre, egy erny ős akácia alá. El őttem, a kis völgy mélyén sötét, majdnem fekete őserdősáv
húzódott, fölötte emelkedett a magasba a túloldali fennsik
pereme. Eleinte éles kontrasztot alkoto tt a világos es a sötét;
azután minden plasztikusan kilépett a fénybe, amely tömény
világossággal töltötte be a völgyet. Fölö tt e fehéren ragyogott a láthatár. A növekv ő fény lassacskán valósággal behatolt a testekbe, mintha belülr ől gyúlt volna bennük világosság, es végül átlátszóan ragyogtak, mint a szines üvegek.
Villódzó kristállyá le tt minden. A harangozó madár hangja
körülcsilingelte a horizontot. Ezekben a percekben mintha
templomban lettem volna. A nap legszentebb órája volt ez.
Soha betelni nem tudó elragadtatással, vagy helyesebben,
idő tlen megszállottsággal szemléltem ezt a gyönyör űséget.
Helyemhez közel magas szikla állt, nagy majmok (babuinok, páviánok) lakták. Reggelente mindig nyugodtan,
szinte mozdulatlanul ültek a szikla napsütötte párkänyán,
pedig különben ricsajukkal es makogásukkal naphosszat
telilármázták az erd ő t. Úgy látszik, hozzám hasonlóan ők is
tiszteletben tartották a napkeltét. Az egyiptomi Abu Szimbel
templomának hatalmas páviánjaira emlékeztettek, amelyek
a hódolat gesztusát ábrázolják. Mindig ugyanazt a történetet
mesélik: öröktöl fogva tiszteljük a nagy istent, aki megváltj a a világot, amikor sugárzó mennyei fényként felbukkan a
nagy sötétségb ől.
Akkor értettem meg, hogy a lélek mélyén id őtlen idők óta
lakozik egy leküzdhetetlen vágy arra, hogy kikerüljön őskezdeti sötétségéb ő l. Amikor beáll a nagy éjszaka, az egész
világot a mélységes melankólia es a fény utáni kimondA
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hatatlan honvágy hatja át. Ez az, amit a primitív emberek
szeme kifejez, es amit az állatok szemében is megláthatunk,
Az állatszemben gyász ül, nem tudni, az állat lelke-e, vagy
inkább valami fájdalmas értelem, amit ez a bizonyos őskezdeti lét képvisel. Afrika hangulata ez, magányosságainak
megtapasztalása. Az őskezdeti sötétség, valamiféle anyai
titok. Ezért lenyűgöző élménye a négereknek a hajnali nap
születése. Az a pillanat, amelyben világosság lesz, az az isten. Ez a pillanat hozza a megváltást. A pillanat ősélménye
ez, de máris elveszett es feledésbe merült, mihelyt megfogalmazzuk, hogy a nap az isten. „Örvendezünk, me rt véget
ért az éjszaka, amelyben kísértetek kóborolnak" — ez már
ésszerűsítés. Valójában egészen másfajta sötétség nehezedik
erre a vidékre, mint a természetes éj: a lelki ő séjszaka, a sokmilliónyi év, amelynek során minden úgy volt, ahogyan ma
van. A fény vágya tulajdonképpen a tudat utáni vágy.
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Közeledvén az Elgon-hegyi boldogságos tartózkodásunk
vége, szomorúan szedtük fel sátorfánkat, és megfogadtuk
magunkban, hogy visszatérünk még. Nem tudtam volna
akkoriban elképzelni, hogy soha többé ne éljem át ezt a sohasem sejte tt gyönyörűséget. Azóta fölfedezték a Kakamega
környéki aranymez őket, távoli honomon végigsöpört a
Mau-Mau mozgalom, nálunk pedig hirtelen ébredés szakította félbe a kultúráról sz őtt álmot.
Az Elgon-hegység déli lejtője mentén vonultunk végig. A
táj jellege fokozatosan átalakult. S űrű őserdők borította
magasabb hegyek közeledtek a síksághoz. A lakosság b őrszíne feketébb lett testalkatukból eltűnt a maszaik eleganciája, nehézkesebb es vaskosabb lett. A bugisuk területére
érkeztünk, es egy ideig a magasan fekv ő bunambalei pihenőházban maradtunk. Pompás látvány tárult elénk: a tágas
Nílus-völgy. Azután továbbvonultunk Mbalába, innen pedig
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két Ford teherautóval végül eljutottunk a Viktória-tó partján
Jinjába.
Poggyászunkat
fölraktuk a keskeny nyom'n'^
ggy
fekvo Ji
t ávú vasútra, amelyen kéthetenként ment vonat a Kvogatóhoz. Egy farkerekes g őzhajó, amelynek kazánját fával
fűtötték, fölvett bennünket, es -- némi viszontagságok közepette — elvitt egészen Masindi-portig. O tt átrakodtunk egy
nyitott teherkocsira, es végül megérkeztünk Masindi városába, ez azon a fennsíkon fekszik, amelyik elválasztja a
Kvoga-tavat az Albert-tótól.
Az Albert-tótól a szudáni Rejáf felé viv ő úton, egy faluban
felejthetetlen élményünk volt: megjelent nálunk kiséretével
együtt a helyi törzsfőnök, egy magasra n ő tt , még fiatal férfi.
A legfeketébb négerek voltak, akiket valaha is láttam. Nem
látszottak éppen bizalomgerjeszt ő társaságnak. A mimulei
mamur4 három aszkórit ado tt mellénk fedezetül, de hamarosan észrevettem, hogy ezek, akárcsak a szolgáink, nem
érzik magukat jól a b őrükben. Hiszen fejenként csak három
töltényt kaptak a puskákhoz. Jelenlétük csupán jelképes
gesztus volt a kormányzat részér ől.
Amikor a törzsfőnök azt indítványozta, hogy rendezzünk
estére n' gomát (táncot), üdvözöltem az ötletét. Azt reméltem, hogy ily módon ennek a társaságnak a jobbik részével
lesz dolgom. Amint beállt az éjszaka, es mind aludni vágytunk, nagy dobolást es kürtszót hallottunk, es hamarosan
előttünk terme tt vagy hatvan férfi, mind harciasan fölszerelve, villogó dárdákkal, buzogányokkal es kardokkal, némi
távolságban a n ő k es gyerekek követték őket, de meg a csecsemő ket is elhozták az anyák a hátukon. Nyilvánvalóan
ritka fontos társadalmi alkalom lehetett. A még ekkor is

4, El t ű amur szó szerint azt jelenti: megbízott prefektus, helytartó.
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harmincnégy fokos h ő ség ellenére nagy tüzet gyújtottak
amit körbefogtak az asszonyok es a gyerekek. Körülöttük
álltak fel egy küls ő körben a férfiak, ahogy ezt egyszer egy
veszélyt sejtő elefántcsordánál is megfigyeltem. N em
felvonulás miatt. Körülnéztem, hol találom a katonáinkat
meg a szolgáinkat — nyomtalanul elt űntek a táborból! A jóindulat megnyerése érdekében cigarettát, gyufát es biztosítótűket osztogattam. A férfikar énekelni kezdett, eléggé
harmonikus, er őteljes es harcias dallamokat, es egyúttal a
lábuk is mozgásba lendült. A n ők es a gyerekek a tűz körül
topogtak, a férfiak fegyverüket a t űz irányába lengetve táncoltak, majd visszahúzódtak es vadul dalolva, dobolva es
kürtölve újra el őrelendültek. Vad es lelkesítő jelenet volt,
amelyet elárasztott a t űz fénye es a varázslatos holdvilág.
Barátommal együ tt felpattantunk es a táncolók közé vegyültünk. Egyetlen fegyveremet, a rinocéroszkorbácsomat
lóbáltam, úgy táncoltam velük együtt. A felragyogó arcokról
leolvashattam, hogy részvételünket örömmel fogadják. Buzgalmukat megduplázva az egész társaság dobogott, énekelt,
ordított, es mindenkiről csak úgy szakadt a veríték. A tánc es
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Ilyen táncoknál
zenénél a négerek könnyen esnek egyfajta megszállottság állapotába. I tt is ez történt: tizenegy óra
tájt a mulatság fékevesztett lett es igen sajátos színezetet
öltött. A táncosok már csak fékezhetetlen hordát alko tt ak, es
az aggodalom, hogy vajon mi lesz ennek a engmlfo
vége. Jeleztem a törzsf őnöknek, hogy most már elég, menjenek szépen aludni. Csakhogy 6 „még egyet es még egyet
még egyet" aka .
Eszembe juto , hogy egyik honfitársamat, a két Sarasin
unokatestvér egyikét, Celebeszen tett kutatóútjuk során
eltalálta egy ilyen n'goma alkalmával egy elhajított dárda.
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Ezért összehívtam az embereket, es — figyelmen kívül hagyva fő nökük kérését — szétosztottam közöttük egy csomó
cigarettát, utána néhány mozdula tt al az alvásra próbáltam
utalni. Ezután fenyeget ően, de közben nevetve meglóbáltam
rinocéroszkorbácsomat, es —jobb híján svájci németséggel —
nagy hangon megszidtam őket, hogy most már aztán elég,
indulás haza es feküdjenek le aludni. Természetesen
észrevették, hogy csak megjátszom a dühöset, de úgy látszik, éppen ez hato tt . Általános nevetés tö rt fel: hatalmas
bakugrásokkal szétszéledtek es különböző irányokba
eltünve, belevesztek az éjszakába. Még sokáig hallottuk a
távolból a kurjongatásukat meg a dobszót. Végre minden
elcsöndesedett, mi pedig kimerülten mély álomba zuhantunk.
Rejáfban, a Nílus partján, végéhez ért karavánutunk. Elhelyezkedtünk egy farkerekes g őzhajón, amely a Rejáf alacsony vízállása mia tt épp hogy még ki tudott kötni. Lassan
úgy éreztem, valósággal nyomaszt az élmények gazdagságának terhe. Ezernyi gondolat rajzott körülöttem, es kínos
volt ráébrednem, hogy kimerül őben van az a képességem,
amellyel új benyomásokat tudok befogadni es gondolataim
partt alan tengerét összefogni. Ez arra késztetett, hogy valamennyi megfigyelésemet es élményemet gondolatban gyorsan még egyszer végigéljem, bels ő összefüggéseik rögzítése
érdekében. Minden figyelemre méltó dolgot följegyeztem.
Almaim egész utam alatt konokul kitartottak taktikájuk
mellett, hogy Afrikáról tudomást sem véve, csakis hazai
jeleneteket vetítsenek elém. Ezáltal olyan benyomást keltettek, mintha az afrikai utazást tulajdonképpen nem is
valóságnak, hanem inkább jelképes cselekvésnek min ősítenék, ha Szabad a tuda tt alan folyamatokat ilyen messzemen Oen megszemélyesítenem. Föltevésemet mindenesetre
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igazolja az a tény, hogy még a legmélyebb benyomást kelt ő
események is — nyilvánvalóan szándékoltan — háttérbe szorultak. ,Az egész út alatt csak egyetlenegyszer álmodtam egy
négerrol. Arca sajátosan ismer ő snek tetszett, de sokáig kellett töprengenem, amíg rájöttem, hol találkoztam vele. Végre eszembe jutott: a fodrászom volt a tennesseebeli
Chattanoogában! Amerikai néger! Almomban óriási izzó
haj sütő vassal közelített a fejemhez es „kiky"-t akart csinálni a haj amból, vagyis be akarta göndöríteni olyanra, amilyen
a négereké. Már éreztem is a forróság okozta fájdalmat, és
szorongva ébredtem.
Almomat a tudattalan intésének tekintettem: mert azt
közölte, hogy a primitivitás veszélyes rám nézve. Valószínűleg akkor álltam legközelebb a „going-black"-hez.
Atestem egy „sandfly-fever"-en, egy trópusi lázrohamon,
amelytől bizonyára megcsappant a lelki ellenálló er őm.
Tudattalanom az amerikai fekete b őrű fodrász tizenkét éves
emlékét mobilizálta, vagyis egy fenyeget ő négert idézett föl,
nehogy akár véletlenül is a jelenre emlékeztessen.
Az álmok sajátságos magatartása különben megfelel
annak a tapasztalatnak, amelyet már az els ő világháború idején szereztek a szakemberek: a fronton lev ő katonák nem a
háborúról álmodtak, hanem az otthonukról. A katonai pszichiáterek körében alapelvként érvényesült, hogy ha egy ember sokszor álmodik háborús jelenetekr ő l, ki kell vonni a
frontvonalból, me rt a kívülről jövő hatásokkal szemben
nincs már elegend ő lelki elhárítókészsége.
Az erősen igénybe vev ő afrikai környezet eseményeivel
párhuzamosan álmaim sikerrel alakítottak ki es érvényesítettek egy bels ő vonalat, amely a személyes problémáimat
helyezte el őtérbe. Ebb ől a tényből nem vonhattam le más
következtetést, csak azt, hogy európai személyiségemn ek
minden körülmények között teljesnek kell maradnia.
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Csodálkozásom felébresztette bennem a gyanút, hogy
afrikai kalandomhoz azt a titkos célt kapcsoltam, hogy
megszabaduljak Európától es problematikájától, még annak
a veszélynek az árán is, hogy o tt maradok, mint oly sokan
mások el ő ttem es velem egy időben. ügy éreztem, az utazás
tárgya nem annyira a primitív lélektan kutatása „Bugishu
Psychological Expedition" (B. P. E., fekete betfikkel az
élelmiszerládákon), hanem sokkal inkább az a kissé kényes
kérdés: mi történik Jung pszichológussal „in the wilds of
Africa" (Afrika vadonában). Olyan kérdés ez, amelyet szüntelenül meg aka rt am kerülni, bár intellektuális szándékom
szerint az eur őpainak az ősvilági körülményekre való reakcióját kívántam volna megvizsgálni. Csakhogy ez, mint legnagyobb ámulatomra rádöbbentem, nem is olyan nagyon
objektív, tudományos, hanem inkább intenziven személyes
kérdésnek bizonyult, amelynek megválaszolása tulajdon
pszichológiám minden lehetséges fájdalmas pontján ment
végbe. Meg kelle tt tehát vallanom magamnak, hogy korántsem a Wembley-féle kiállítás érlelte meg bennem az
utazás gondolatát, hanem inkább az a körülmény, hogy
Európában nyomasztó le tt körülöttem a levegő.
Ilyen gondolatokkal eltelve hajóztam a Nílus csöndes
vizein északnak -- Európa, a jövend ő felé. Utam Khartúmban ért véget. Ott már Egyiptom kezd ődik. Ezzel beteljesedett a vágyam es a tervem, hogy ezt a kulturális szférát
ne nyugatról, Európa es Görögország fel ől, hanem délről, a
Nílus forrásaitól közelitsem meg. A komplex ázsiai hatásnál
jobban érdekelt, hogy mennyiben járult hozzá a hanlita elem
az egyiptomi kultúrához. Reméltem, hogy ha a Nilus földrajzi vonalát es ezáltal az id ő folyását követem, megtudok
róla valamit. A legdöntőbb nlegvilágosodást e tekintetben az
Elgon-lakók Hórusz-élménye jelentette, amelyre olyan hatá349
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sosan emlékeztet a páviánok hódolatgesztusa Abu Szimbelben, Egyiptom déli kapujában.
Hórusz mitosza az újonnan keletkezett isteni világosság
története. Akkor szállt szájról szájra, amikor a történelem
elő tt i idők ő ssötétj éb ő l először nyilatkoztatott ki a megváltás
a kultúra, vagyis a tudat révén. Igy lett az Afrika mélyéb ől
Egyiptomba te tt utazás számomra mintegy a fény születésének színjátékává, amely a lehet ő legszorosabban összekapcsolódott velem magammal, tulajdon lélektanommal. Ez
világos volt el ő tt em, de szavakba foglalni mégsem tudtam.
Nem tudha tt am elő re, mit jelent majd nekem Afrika, de i tt
ő válasz es tapasztalás. Többet ért ez, mint megvoltakiéí
bármilyen etnológiai lelet, mint fegyverek, ékszerek és
edények vagy vadásztrófeák. Meg akartam tudni, hogyan
hat rám Afrika, es ezt megtapasztaltam.
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Az indiai utazás (1938) nem a tulajdon szándékom szülötte,
hanem a brit-indiai kormánynak köszönhetem: meghívtak,
hogy vegyek részt a calcuttai egyetem fennállásának 25.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken.
Addigra már sokat olvastam az ind filozófiáról es vallástörténetr ő l, es mélyen hittem a keleti bölcsesség értékében. Csakhogy úgyszólván önellátóként kellett utaznom, es
magbnvolt,káreyhmucsatoábn.Idi
úgy érintett, mint valami álom, mivel akkor es azóta is
folyvást önmagamat, a bennem rejl ő igazságot keresem. Az
utazás ilyenformán közjátékot alkotott az alkimista bölcseleten belül, amellyel akkoriban intenziven foglalkoztam.
Ettől nem szabadulhattam, meg arra is rábirt, hogy mag am-
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mal vigy em a Gerardus Dorneus legfontosabb irasait tartalmazó Theatrum chemicum 1602-b6l származó els ő kötetét.
Az út során elejét ől végig elolvastam a kötetet. Ilyenformán
állandó érintkezés létesült az ő seurópai kulturális érték es az
idegen kulturális szellem el őidézte benyomások között.
Mindkett ő a tudattalan lelki ő stapasztalatokból keletkezett
töretlen vonalban, következésképpen azonos vagy hasonló,
de legalábbis egybevethet ő ismereteket hozo tt létre.
Indiában el ő ször hatott rám közvetlenül egy rendkívül
kifinomult idegen kultúra. Afrikai utamon merőben más
benyomások voltak mérvadóak, mint a kultúra; es ÉszakAfrikában soha nem volt lehet őségem olyan emberrel beszélni, aki képes lett volna kultúráját szavakba foglalni.
Most azonban alkalmam nyilt az indiai szellem képvisel őivel társalogni es összehasonlítani az övékét az európai
szellemmel, ami roppant sokat jelente tt nekem. Beható
beszélgetést folyta tt am S. Subramanya Iyerrel, a mysorei
maharadzsa gurujával — egy ideig 6 látott vendégül —, es
ugyanímásokli,envétajoslfem.
Ovakodtam ellenben mindennem ű erintkezestől az úgynevezett „szentekkel". Kerültem őket, mert be kellett érnem a
magam egyéni igazságával, es nem fogadhattam el semmi
mást, csak amire a magam erejéb ől futotta. Lopásnak éreztem volna, ha a szentekt ől akartam volna tanulni, aztán az 6
igazságukat a magaménak elfogadni. Az 6 bölcsességük az
övék, a magaménak csak annyit vallhatok, amennyi önmagamtól telik. Európában pedig végképp nem kölcsönözhetek
semmit a Kelett ől, itt önmagamból kell megélnem -- abból,
amit a bens ő m mond, vagy amit a természet tar elém.
Kórántsem becsülöm le az indus szent fontos személyét,
de semmiképp nem tulajdonitok magamnak olyan képességet, hogy öt, az elszigetelt jelenséget helyesen tudjam
É rtékelni. Nem tudom például, hogy az általa kifejtett böl351
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csesség a tulajdon megnyilatkozása, vagy netán valamiféle,
évezredek óta úton-útfélen használt szólásmondás. Emlékszem egy Ceylonban történt tipikus esetre. Két paraszt szekerének a kerekei egy sz űk utcában összeakadtak. A várható
szitkozódás helyett azonban tartózkodó udvariassággal
mindke tt en olyasféle szavakat mormoltak, amelyek „adukan
anátman"-nak hangzottak es azt jelentették: „Átmeneti
zavar, nem (egyéni) lélek." Nos, egyszeri jelenség volt ez?
Vagy jellegzetesen indiai?
Indiában legfőképpen a „rossz" pszichológiai természetének kérdése foglalkoztatott. Mély benyomást tett ram,
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új színben láttam az egészet. A m ű
társalgokniújmeraglpt,hoyzúnevezett „rossz"-at egyáltalán lehetséges integrálni, úgy, hogy
közben az ember „nem marad szégyenben". Nálunk Nyugaton ez nem igy van. A keleti ember, úgy látszik, nem a
morális problémát helyezi mindenek elé, mint mi. Jó és
rossz az 6 szemében egyaránt benne foglaltatik a termé-,
szetben, es alapjában véve csupán fokozati változatai egy es
ugyanazon dolognak.
Mély benyomást tett rám, amikor láttam, hogy az indiai
gondolatvilágban ugyanannyi a jó, mint a rossz. A keresztény ember a jóra törekszik, es úrrá lesz rajta a rossz; az
indus ellenben jón es rosszon kívül érzi magát, vagy pedig
meditáció, illetve a jóga révén igyekszik ebbe az állapotba
jutni. Itt azonban ellenvetést kell tennem: az efféle beállítódás során tulajdonképpen elmosódik a jó es a rossz határa, ez pedig egy bizonyos változatlanságot hoz létre. Nem
hisznek igazán a jóban, nem hisznek igazán a rosszban.
Leginkább azt jelzik, mi az, ami nekem jó vagy nekem rossz,
mit ta rt ok en jónak vagy rossznak. Paradox módon úgy is
mondhatnánk: az indiai szellemiség egyaránt nélkülözi a jót
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is , a rosszat is, vagy pedig olyan mértékben terhelik az ellentétek, hogy szüksége van a nirvandvára, az ellentétekt ől es a
tízezer dologtól való megszabadulásra.
Az indus célja nem a morális tökéletesség, hanem a nirvandva státusa. Meg akar szabadulni a természett ől es ennek
megfelel ő en az elmélkedés során eljutni a képnélküliség es
azüreségálpotb.Eneszrékmiltováb
elidőzni az élő természet es a pszichikus képek szemléletében. Nem szeretnék megszabadulni sem az emberekt ől,
sem magamtól vagy a természett ő l; mert mindez az en szememben csupa leírhatatlan csoda. A természetet, a lelket es
azéletnmigykboaztsenégrm,
ennél többet pedig hogyan is kívánhatnék magamnak? A lét
legfő bb értelme számomra csakis az lehet, hogy van, nem
pedig hogy nincs vagy többé már nincs.
Számomra nem létezik a felszabadulás mindenáron. Nem
szabadulhatok meg semmit ől, ami nem az enyém, amit nem
en köve tt em el vagy éltem át. Valódi felszabadulás csak
akkor lehetséges, ha megte tt em, amit megtehettem, hogyha
teljes odaadással es maradéktalanul kivettem bel őle a reszemet. De ha kivonom magam a részvétel alól, akkor egy
bizonyos fokig amputálom a lélek megfelel ő részét. Természetesen megtörténhet, hogy nehezemre esik részt vállalnom
valamiből, igazán jó okai lehetnek, ha nem tudok valamit
teljes odaadással csinálni. Csakhogy akkor kénytelen vagyok elismerni a „non possumus"-t (nem vagyunk rá képesek), es tudomásul venni, hogy talán fontos dolgot mulasztottam el es nem teljesítettem egy feladatot. Alkalmatlanságomnak ilyetén hangsúlyozott elismerése pótolja a pozitív tett hiányát .
Az az cinbér , aki nem járta meg szenvedélyeinek poklát,
nem is küzdötte le őket soha. Ott vannak a szomszédjában,
és m eg é5zbe sem kapott, máris felcsaphat egy láng es átter353
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jedhet a tulajdon házára. Ha az ember túlságosan sok dolgot
hagy abba, mulaszt vagy szinte felejtJ el ^fennáll annakg a
lehetősége es veszélye, hogy amit abbahagyott vagy elmulasztott, az kett őzött erővel fog visszatérni.
Konarakban (Orissa) összetalálkoztam egy pandittal, aki
nagyon kedvesen elkísért es magyarázott, amikor megtekintettem a templomot es a nagy „templomszekeret". A pagodát
talapzatától a csúcsáig válogatott obszcén domborm űvek
borítják. Hosszan elbeszélgettünk err ől a figyelemre méltó
dologról, amit 6 az átszellemülés eszközeként értelmezett.
Ellenvetésként rámutattam parasztfiatalok egy csoportjára,
amint éppen szájtátva bámulták a különböz ő gyönyörűségeket, mert véleményem szerint ezek a fiatalok aligha
lehetnek az átszellemülés állapotában, inkább szexuális képzetekkel tömik tele a fejüket, amire 6 így válaszolt: „Hiszen
éppen ez az. Hogyan szellemülhetnének át valaha is, ha
előbb nem töltik be a karmájukat? Hiszen ezek az — elismerem — obszcén képek éppen arra valók, hogy emlékeztessék az embereket dharmájukra (törvényükre), különben
tudatlanságukban megfeledkezhetnének róla!"
Roppant különösnek találtam, hogy vélekedése szerint
fiatal férfiak ugyanúgy elfelejthetik a szexualitásukat, akár
az állatok, amikor épp nincs ideje a párzásnak. Az én bölcsem azonban rendületlenül kitartott amellett, hogy ezek
olyan öntudatlanok, mint az állatok, es valóban szükségük
van a buzdításra. Evégett még a templomba való belépésük
előtt felhivják figyelmüket a dharmájukra, mert ha ez nem
válik bennük tudatossá es nem teljesítik be, akkor az átszellemülés sem juthat osztályrészükül.
A templom kapuján belépve kísér ő m rámutatott a két
„kísértő "-re, két táncosn ő szobrára, amelyek csípejüket csábosan riszálva mosolyognak a belép ő re. „Nézze csak ezt a
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két táncosn ő t — mondta. — Ok is ugyanezt jelentik. Természetesen nem olyanoknak szól ez, mint maga vagy én, mert
mi már eljutottunk az ilyesmi fölött álló tudatosság fokára.
Ám ezeknek a parasztlegényeknek bizony elengedhetetlen
okulást es buzdítást jelentenek."
Midő n már kijöttünk a templomból es egy lingamfasorban
sétáltunk, váratlanul megszólalt: „Látja ezeket a köveket?
Tudja, mit jelentenek? Most nagy titkot fogok magának
elárulni!" Csodálkoztam, mert azt hi tt em, ezeknek a szobroknak a fallikus jellegét minden gyerek isme ri . De 6 teljes
komolysággal súgta a fülembe: „These stones are man's p ri
5 Azt vártam, elmondja majd, hogy a nagy Siva-vateprts."
istent jelképezik. Döbbenten meredtem rá, ám 6 jelentöségteljesen bólintott, mintha azt akarná mondani: „Bizony,
így van. Ezt ugye nem is hi tt ed volna abban a te nagy európai tudatlanságodban!"
Amikor Zimmernek fönt a szobánkban elmondtam ezt a
történetet, elragadtatva kiáltott fel: „Végre valami valóságos
dolgot hallok Indiáról!"
Felejthetetlenek maradtak számomra a száncsi sztúpák.
Soha nem hi tt erővel ragadtak magukkal es hallatlan izgalomba hoztak, ami olyankor szoko tt nálam fellépni, amikor
olyasmit vagy olyan valakit pillantok meg, aminek vagy
akinek a jelentő sége addig még nem tudatosult bennem. A
sztúpák sziklahalmon emelkednek, zöld mez őn, nagy kőlapokból álló kellemes utak vezetnek föl hozzájuk. Siremlékek ezek, illetve félgömb alakú ereklyetartók, tulajdonképpen két egymásra borított rizsestál (homorú a homorún),
Buddhának a Mahá-Parinibbána-Szutrában kifejtett el őírása

5. Ezck a kövek férfi nemz ő szervek.
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szerint. Az angolok állították ő ket helyre kegyeletb ől. A legnagyobb épületet fal övezi négy remekbe készült kapuval.
Belépéskor balra visz az út, az óramutató járásának
megfelelő körjáratban. A négy csomóponton Buddha-szobrok állnak. Mire az ember befejezett egy ilyen körsétát, a
magasabban fekv ő második körjáratba lép, amely ugyanilyen irányban halad. A tágas kilátás a síkságra, magukra a
sztúpákra, a templomromokra, es a szent hely magányacsöndje leírhatatlan összességet alkot, amely mélyen meghatott es lenyűgözött. Soha eladdig nem b űvölt el ennyire
semmilyen hely. Elváltam társaimtól es belemerültem a
megejtő hangulatba.
Ekkor a távolból egyre közeled ő ütemes gongütéseket hallottam. Japán zarándokcso,port volt, ő k ütögettek, libasorban
vonulva, egy kis gongot. Es közben skandálták az ősi imádságot: „Om mani padme hum" — mindig a „hum"-nál szólaltatva meg a gongot. Mélyen meghajoltak a sztúpák el őtt,
majd beléptek a kapun. O tt újra meghajoltak a Buddha-szobor előtt es korálszer ű dalba fogtak. Azután megtették a kettős körjáratot, közben minden egyes Buddha-szobor el ő tt
elénekeltek egy himnuszt. Mialatt szemmel köve tt em ő ket,
velük tarto tt szellemem es kedélyem is, es bens őmben valami néma köszönetet mondo tt nekik azért, hogy ilyen kiváló
módon nyújtottak segítséget tagolatlan gondolataimnak.
Megindultságom ráébresztett, hogy a száncsi domb számomra valamiféle központiságot képvisel. A buddhizmus
volt az, amely ott új valóságában jelent meg el ő tt em. Buddha életét úgy értelmeztem, mint a mély-én valóságát, amely
áthatott es a maga számára lefoglalt egy személyes életet.
Buddha szemében a mély-én minden isten fölött áll, es az
emberi létnek, egyáltalán: a világnak a lényegét alkotja.
Mintegy unus mundusként (egyetlen világként) magában
foglalja mind a létnek mint olyannak, mind a lét megis-
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me résének aspektusát, ,ami nélkül nincs világ. Buddha naon is jól látta es megértette az emberi tudat kozmogonikus
l
g át• ezért világosan látta, hogy ha valakinek sikeLtósá
rülne a tudat fényét kioltania, akkor a világ elsüllyedne a
semmiben. Schopenhauer halhatatlan érdeme éppen az,
hogy ezt még vagy újra felisme rt e.
Akárcsak Buddha, Krisztus is a mély-én megtestesülése,
de egészen más értelemben. Mindke tt en diadalmaskodtak a
világon: Buddha úgyszólván józan belátásból, Krisztus mint
sorsszerű áldozat. A kereszténységben ez a diadal inkább a
szenvedés, a buddhizmusban pedig inkább a látás es cselekvés eredménye. Mindke tt ő helyes, ám indiai értelemben
Buddha a tökéletesebb ember. Történelmi személyiség, ezért
könnyebb az embernek megértenie. K ri sztus történelmi
ember es isten, ezért sokkal nehezebb fölfogni. Alapjában
véve maga sem értette jól önmagát, csak annyit tudott, hogy
fel kell magát áldoznia, amiképpen az belülr ől kiszabatott
rá. Áldozata úgy ese tt meg vele, mint valamiféle sors. Buddha a maga belátása szerint cselekedett. Leélte a maga életét
és mint öregember halt meg. Krisztus valószín űleg csak
roppant rövid ideig tevékenykedett abban a szerepben, akivé
lett. 6
A buddhizmusban kés őbb ugyanaz következe tt be, ami a

6. Kés őbbi beszélgetésekben Jung Buddhát es Krisztust a szenvedéssel
kapcsolatos beállítódásuk szempontjából is összehasonlitotta. K ri sztus a
szenvedésben pozitiv értéket ismer föl, es mint szenved, emberibb es
valóságobBudhn. aeltsíoznvdé,egyútal
megtagadta magától az örömöt is. Elvágva érzelmekt ől és indulatoktól
nem volt igazán emberi. Az evangéliumok ügy ábrázolják Krisztust, hogy
nem is lehet másnak, mint istenembernek crtclmezni, holott tulajdonképpen soha nem sz űnt meg ember lenni, Buddha ellenben mar életében felalemelkedett az ember mivolton. (Aniela Jaffé jegyzete.)
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vasból készült házikók álltak, afféle tojóládák. Egyszer csak
mozgás támadt a lombozatban; eleinte mintha egér okozta
volna, de aztán világosan kivettem egy vasból való skapu.
lárés emberkét, egy kartauzit, aki háztól házig osont. „Nahát
— kiáltottam oda a professzornak --, nézze csak."
Ebben a pillanatban hiátus támadt, es az álom átalakult. A
váron kivül voltunk — ugyanaz a társaság, de a professzor
nélkül —, egy sziklás, fátlan tájon. Tudtam, hogy történnie
kell valaminek, a Grál ugyanis meg nem érkezett meg a
várba, holott aznap estére volt kit űzve az ünnepség. Ügy hírlett, a sziget északi részén egy kis lakatlan házban rejtegetik,
az egyetlen épületben, amely ott található. Tudtam: a mi
feladatunk elhozni onnan a Grált. Körülbelül hatan voltunk,
akik fölkerekedtünk es elindultunk északnak.
Többórás erőltetett menet után megérkeztünk a sziget legkeskenyebb pontjára, es fölfedeztem, hogy a tenger egy
nyúlványa két részre osztja. A víz a legkeskenyebb részen
mintegy száz méter széles volt. A nap már lement, beállt az
éj. Fáradtan heveredtünk le a földre. A vidék teljesen elhagyatott es kietlen volt. Sehol egy fa, bokor, csak f ű es szikla. Közel s távol sehol egy híd vagy egy hajó. Nagyon hideg
volt, társaim pedig lassan-lassan mind elaludtak. Azon töprengtem, mitévő legyek, es olyan következtetésre jutottam,
hogy magamnak kell átúsznom a csatornán es elhoznom a
Grált. Már vetköztem is, amikor felébredtem.
Mihelyt valamennyire kidolgoztam magamból az indiai
benyomások lenyűgöző sokrétűségét, felbukkant ez az őseurópai álom. Már vagy tíz évvel korábban megállapíthattam, hogy Anglia sok vidékén a Grál-álmot még nem álmodták ki magukból az emberek, hiába a legendái es költészete
körül felhalmozódott tudományosság. Már csak azért is
mély benyomást gyakorolt rám ez a körülmény, mert világossá. vált el őttem a költői mítosz megegyezése az alkímia
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állitásaival az „unum vas -rol (egyetlen edény), az „una
jediciná"-ról (egyetlen medicina) es az „unus lapis"-ról
(egyetlen lapisk ő) . Az éjszaka tovább mesélte a nappal
elfelejtett mitoszait, a költ ő pedig felébresztetté es előrelátóan új életre keltette azokat az er őteljes figurákat, amelyeket a tudat banálisnak min ősített, es jelentőségüket nevetségesen csekélyre redukálta: ezért tudja őket „megváltozott
alakban" is ismét felismerni a töpreng ő ember. A múlt nagyjai nem haltak meg, mint véljük, hanem csak nevet változtattak. „Kicsike alakra, de nagy a hatalma" — es a lepleze tt
kabirújothnölz.
Az álom erős kézzel letörölte a mindennapi indiai benyomásokat, ha mégoly mélyek voltak is, engem pedig áthelyezett a napnyugat túlságosan hosszú ideje elhanyagolt
gondolatvilágába, amely egykor a Szent Grál szenvedélyes
keresésében, valamint a „bölcsek köve" kutatásában fejez ődött ki. Kiemeltettem az indiai világból es emlékeztettek rá,
hogy India nem életfeladatom, csupán egy darabja — meg ha
jelentős darabja is — az útnak, amelynek célomhoz kell
elvezetnie. Mintha csak azt kérdezte volna az álom: „Mi dolgod neked Indiában? Keresd inkább a magad fajtájúak számára a gyógyító edényt, a »salvator mundi«-t, amire olyan
nagyon sürgő s szükségetek lenne. Hiszen már-már tönkretesztek mindent, amit évszázadok felépítettek."
Utazásom utolsó benyomásait Ceylonból vittem magammal, de az már nem India, hanem a déli tenger, es van benne
valami a Paradicsomból, ahol nem lehet nagyon sokáig
elidő zni. Hamarosan magunk mögö tt hagytuk Colombót, ezt
a nyüzsg ő nemzetközi kikötő t, ahol este öt es hat óra között
a derült égb ő l hatalmas víztömegek zúdulnak alá, es az
ország belsejének dombvidéke felé vettük utunkat. Ott terül
el a régi királyi székhely, Kandy, finom ködbe burkolva,
ame lynek h ű s-meleg nedvességében dúsan burjánzik a
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növényzet. A Buddha szent fogának relikviáját őrző DaladaMaligava-templom kicsiny ugyan, de van valami különös
bája. Hosszabb id őt töltö tt em a könyvtárban, szerzetesekkel
beszélgetve, es megtekintettem a kánon ezüstfóliára karcolt
szövegeit.
Felejthetetlen esti ceremóniát éltem ott át. Fiatalok, legények es lányok, a szárukról letépett jázminvirágok egész
halmait ontották az oltárok elé, es közben egy imádságot,
egy mantrát énekeltek, halkan maguk elé dúdolva. Azt hittem, Buddhához imádkoznak, de a szerzetes, aki kalauzolt,
megmagyarázta: „Nem, Buddha már nincs; ő a nirvánában
van, hozzá nem lehet imádkozni. A fiatalok ezt éneklik:
mulandó az élet, akár ezeknek a virágoknak a szépsége. Bár
az én istenem megosztaná velem felajánlásom érdemét." 7
Hamisítatlanul indiai, hogy ifjú emberek igy énekelnek.
A ceremóniát egyórás dobkoncert veze tt e be a mandapamban vagy abban a helyiségben, amelyet az indiai templomban váróteremnek hívnak. Az öt dobos közül négy a négyzet
alakú terem egy-egy sarkában helyezkede tt el, az ötödik —
szép fiatal férfi — a középre állt ki. O volt a szólista, valódi
művésze a szakmájának. Sötétbarnán csillogó fels őtestét
meztelenül hagyva, vörös hasköt őben, fehér shokában
(hosszú, talpig ér ő szoknya) es fehér turbánnal a fején, villogó csatokkal ékesített karral lépett oda ke tt ős dobjával az
arany Buddha elé, hogy „zenét mutasson be áldozatul". Itt
aztán eldobolt egy csodálatosan m űvészi, tökéletes dallamot, a test es a kezek elbűvölő szépségű mozdulataival. Én
hátulról láttam, o tt állt a mandapamnak kis olajlámpásokkal
keretezett bejárata el ő tt . A dob az ősi nyelven szól a hashoz
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a a plexus solarishoz; emez nem „kéri , hanem létrehozv gY érdemekben gazdag" mantrát vagy a meditatív „megZ a az
nyilatkozás"-t. Vagyis ez nem a nem létez ő Buddha tisztelete, hanem a feln ő tt ember önmegváltó aktusainak egyike.
A tavasz beköszönte táján indultam el hazafelé, a benyomások tömegétől annyira lenyűgözve, hogy Bombayben
már nem is hagytam el a hajót, hanem beletemetkeztem latin
nyelvű alkimista szövegeimbe. Nem mintha India hatása
nyomtalanul elmúlt volna — ellenkez őleg, olyan nyomokat
hagyo tt bennem, amelyek az egyik végtelenségb ől egy
másik végtelenségbe vezetnek át.

RAVENNA ÉS RÓMA

Már amikor el ő ször jártam Ravennában (1914), mély benyomást te tt rám Galla Placidia síremléke; nagy jelentő ségűnek éreztem es rendkivüli módon elb űvölt. Mintegy
húsz évvel kés őbb, második látogatásom alkalmával szakasztott ez történt. A sírkápolna ismét sajátosan megrendit ő
hatással volt rám. Egy ismer ő s hölgy társaságában jártam
o tt , es utána elmentünk az ortodoxok keresztel őkápolnájába.
Mindenekel őtt a helyiséget betölt ő szelíd kék fény tűnt fel,
de mégsem csodálkoztam rajta. Nem adtam számot magamnak róla, hogy honnan származik, es ezért eszembe sem jutott
csodálkozni azon, hogy nincs fényforrás. Legnagyobb ámulatomra o tt , ahol emlékezetem szerint ablakok voltak valaha,
egy hallatlanul szép mozaikfreskó díszlett, ezekr ől, úgy látszik, megfeledkeztem. Bosszankodtam, amiért annyira nem
bízhatom a memóriámban. A déli oldal képe a Jordán vizében
való keresztelést ábrázolta; egy másik, északon, Izrael fiainak
átkelését a Vörös-tengeren, a harmadik, a keleti, hamarosan
elhalványodott az emlékezetemben. Talán Naámán bélpok363
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losságának lemosása a Jordán vizében. Könyvtáramban a
Merian-féle ódon bibliában ennek a csodának egy eléggé hasonló ábrázolása látható. A legnagyobb hatású a negyedik
mozaik volt, a keresztel őkápolna nyugati falán, ezt néztük
meg utoljára. Azt ábrázolja, miként nyújtja Krisztus a kezét az
alámerülőben levő Péternek. Legalább húsz percig id őztünk
ez előtt a mozaik el őtt, az eredeti keresztelési ritusról vitázva,
kivált a keresztelésnek mint olyan beavatkozásnak a sajátos
felfogásáról, amely valódi halálos veszéllyel járt együtt. Az
ilyen beavatások gyakran jártak életveszéllyel, így fejezték ki
a halál es az újjászületés archetipusos eszméjét. Igy a keresztelés is valaha tényleges „alámerítés" volt, amely legalábbis jelezte a vizbefúlás veszélyét.
Az alámerülő Péter mozaikjáról maradt meg a legtisztább
emlékem, es még ma is látom minden egyes részletét: a tenger kékj ét, a mozaik egyes köveit, a Krisztus es Péter szájából kiinduló felirati szalagot, melyeket megpróbáltam
kibetűzni. Amint a baptisztériumból kiléptünk, azonnal elmentem Alinarihoz, hogy fényképeket vásároljak a mozaikokról, de egyet sem találtam. Az id ő sürgetett — rövid kitér ő
volt ez csupán -- ezért kés őbbre halasztottam a vásárlást;
úgy terveztem, majd Zürichb ől megrendelem a képeket.
Ismét hazaérkezvén megkértem egy ismer ő sömet, aki nem
sokkal ezután szintén Ravennába készült, hogy szerezze be
nekem a képeket. Természetesen nem tudta őket felhajtani,
es megállapította, hogy az általam leírt mozaikok egyáltalán
nem léteznek!
Időközben az egyik szemináriumon már megemiltettem a
keresztelésnek mint beavatásnak az eredeti felfogását, es ez
alkalommal szóba hoztam a mozaikokat is, amelyeket az
o rt odox keresztel őkápolnában láttam. Az ábrázolt képek
mindmáig részletekbe men ő pontossággal megmaradtak
emlékezetemben. A kíséretemben lev ő hölgy még sokáig
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nem tudta elhinni, hogy az, amit a „tulajdon két szemével
látott", nem létezik.
K0ztudottan nagyon nehéz megállapítani, mennyiben es
vajon egyáltalán láthatja-e két személy egy id őben ugyanazt. Ebben az esetben mégis elegend ő bizonyosságom
lehetett arról, hogy legalább főbb vonásokban ugyanazt látt k mindketten.
A ravennai élmény a legkülönösebb mindabból, ami valaha
is megese tt velem. Megmagyarázni aligha lehet. Valamennyire talán rávilágít Galla Placidia császárn ő története
(megh. 450-ben). Amikor tél derekán Bizáncból Rómába
hajózva viharba került, fogadalmat te tt, hogy ha életben
marad, templomot épittet es abban a tenger veszélyeit ábrázoltatja. Fogadalmát a ravennai San Giovanni-bazilika építtetésével váltotta be, amelyet mozaikokkal ékesitett. A San
Giovannit a kora középkorban mozaikjaival együtt elpusztította egy t ű zvész, de a milánói Ambrosianában még megvan
egy Galla Placidiát csónakban ábrázoló festmény vázlata.
Galla Placidia alakja szíven ütött, es nem hagyott nyugodni a
kérdés, hogy mit jelenthetett az élet ennek a roppant kifinomult
kultúrájú, igen művelt asszonynak egy barbár fejedelem
oldalán. S irkápolnáj a, úgy tetszett, a végs ő maradvány, amelynek révén személyét még megközelithetem. Sorsa es magatartása mélységesen megrenditett, es intenzív lényében animám
megfelelő történelmi kifejezésre talált. Ez a kivetítődés juttatott
el a tudattalannak ahhoz az id őtlen eleméhez és abba a
légkörbe, ahol végbemehetett a látomás csodája. Az adott pillanatban semmiben sem különbözö tt a valóságtól.8
8. Jung a látomást nem mint szinkrón jelenséget értelmezte, hanem
mint a tudattalan pillanatnyi új alkotását, amely összefügg a beavatás
archetipusos gondolatával. A konkretizálás közvetlen oka a Galla Placidiával való animakapcsolatban, valamint az ezáltal eliiidézctt felindulásban
rejlett. (Aniela Jaffé jegyzete.)

A férfi animäj a els ő sorban történelmi jelleget hordoz. Mint
a tuda tt alan megszemélyesítését, átitatja a történelem es az
előtörténet. Magában foglalja a múlt tartalmait, es pótolja a
férfi számára azt, amit a maga el őtörténetér ől tudnia kellene.
Minden már lefolyt élet, amely benne még eleven: ez az
anima. Hozzá képest mindig afféle barbárnak éreztem
magam, akinek tulajdonképpen nincs is története — mint aki
éppenséggel a semmib ől lett, sem el őzménye, sem utóélete.
Az animával való kapcsolat tisztázása során csakugyan
olyan veszélyek fenyege tt ek, mint amilyeneket a mozaikok
ábrázoltak. A hullámok csaknem összecsaptak a fejem fölött. Úgy jártam, mint Péter, aki segítségért kiáltott, es akit
Jézus megmente tt . Járhattam volna úgy is, mint a fáraó serege. De én, akárcsak Péter vagy Naámán, megúsztam
sértetlenül, a tudattalan tartalmak integrálása pedig jelentésen hozzáj árult személyiségem kiteljesedéséhez.
Szavakkal aligha lehet ecsetelni, mi történik az emberrel,
ha tuda tt alan tartalmakat integrál a tudatba. Ezt csak megtapasztalni lehet. Vitán kívül álló szubjektív ügy: egy bizonyos
módon látom magamat, ez számomra tény, amiben kételkedni nem lehetséges, es értelme sincs — mások éppen így
valamilyen meghatározott módon ítélnek meg engem, es ez
is tény, amit nem lehet megkérd őjelezni. Tudomásunk szerint
nincs olyan magasabb fórum, amelyik képes volna tisztázni
a benyomások es vélemények összhangjának valószín ű
hiányát. Hogy miféle változás ment végbe az integrálás révén
es egyáltalán végbement-e, az változatlanul szubjektív
megítélés tárgya. Még ha nem jelent is tudományosnak
minősíthető tényt, es ily módon zava rt alanul kieshet a „hivatalos világkép"-b ől, gyakorlatilag mégis megmarad hallatlanul fontos es sok mindenre kiható ténynek, amelyet a realista pszichoterapeuta semmiképpen, a terápiában érdekelt
pszichológus pedig aligha hagyhat figyelmen kívül.
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A ravennai keresztel ő kápolnában szerze tt tapasztalat mély
nyomokat hagyo tt bennem. Azóta tudom, hogy a bens ő lehet
hajszálra ugyanolyan, mint , a küls ő , es ugyanígy a küls ő is,
ápolna valóságos falait, amemint a bens ő . A keresztel ők
lyeket testi szemem feltétlenül láto tt , elfedte es átváltoztatta
egy látomás, es ez hajszálra ugyanolyan reális volt, mint a
változatlanul o tt álló keresztel őmedence. Vajon abban a pillanatban melyik volt a valóságos?
Esetem korántsem egyedülálló a maga nemében, de ha az
embe rt magát éri ilyesmi, nem tehet mást, komolyabban kell
vennie, mintha csak hallo tt vagy valahol olvaso tt volna róla.
Ha ilyesmit elbeszélünk, általában gyakran kéznél van mindenféle magyarázat. Ami engem illet, arra a következtetésre
jutottam, hogy a tudattalanról rengeteg tapasztalatot kell
még szereznünk, miel őtt elméleteknek köteleznénk el
magunkat.
Sokat utaztam életem során es szerettem volna Rómába is
elmenni, de valahogyan nem éreztem magam alkalmasnak e
város benyomásainak befogadására. Sok volt már Pompeji
is, a benyomások kis híján meghaladták befogadóképességemet. Pompejibe csak akkor juthattam el, amikor 1910 es
193köztvégeanulmáyirébetkns

nye rt em az ókori lélektanba. 1917-ben Genovából hajón
utaztam Nápolyba. A fedélzeti korlátnak támaszkodva álltam, amikor Róma mellett siklottunk, a part vonalát követve. Az o tt Róma! A város, régi kultúráknak meg ma is füstölgő es izzó tű zfészke, bezárva a keresztény es napnyugati
középkor gyökérrendszerébe. Ott meg teljes pompájában és
elvetemültségében van jelen az eleven ókor.
Mindig csodálkozom azokon, akik úgy utaznak Rómába,
mint mondjuk Párizsba vagy Londonba. Esztétikai szem-
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pontból természetesen mindegyiket lehet élvezni, de ha az
embert minden pillanatban lelke mélyén érinti meg az a
szellem, amely itt uralkodott, hogyha itt egy falmaradvány,
ott pedig egy oszlop tekint rám épp az imént újra felisme rt
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arcávl,zmégisk.MárPopejbnisltha
perspektívák tudatosultak bennem, es olyan kérdésekkel
kelle tt szembenéznem, amelyek meghaladták képességemet.
1949-ben, már öregen, be akartam pótolni, amit elmulasztottam, ám ekkor jegyváltás közben eszméletemet vesztettem. Ekkor a római utazás tervét egyszer s mindenkorra elejtettem.
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Látomások

Az 1944-es év elején lábamat tö rt em, es ezt szívinfarktus
követte. Eszméletlen állapotomban delíriumokat es látomásokat éltem át, amelyek akkor kezd ődhettek, amikor élet es
halál közt lebegtem, es oxigént meg kámfort kaptam. A
képek olyan erőteljesek voltak, hogy magam is arra következtettem bel őlük: közeleg a halálom. Kés őbb az ápolón ő
azt mondta: „Valamilyen világos fény övezte!" Ez olyan
jelenség, amelyet 6 haldoklóknál figyelt meg néha. Én éppen csak hogy éltem, es nem tudom, álmodtam-e vagy
önkívületben voltam. Mindenesetre rendkívüli hatású dolgok zajlottak körülö tt em.
Ugy éreztem, mintha magasan fent lennék a világ űrben.
Alattam — nagy távolságban — látszott a földgolyó, gyönyör ű
kék fényben úszva. Láttam a mélykék tengert es a kontinenseket. Lábam ala tt a mélységben Ceylon terült el, el őttem pedig az indiai szubkontinens. Látóköröm nem fogta át
az egész földet, gömb alakját azonban tisztán kivehettem,
körvonalai ezüstösen csillogtak át a csodás kék fényen.
Némely helyén tarkának vagy olyan sötétzöld foltosnak látszott a földgolyó, mint az oxidálódott ezüst. „Balra" a meszsziségben nagy kiterjedés ű hatalmas térség — a vörösessárga
arab sivatag. Mintha csak vörösessárgára színez ődött volna
ei a föld ezüstje. Aztán jött a Vörös-tenger, majd egészen
hátul, mondhatni „balra fent", éppen meg megláthattam a
Földközi-tenger egy kis csücskét. Tekintetem mindenekel őtt
erre irányult. Minden más jelentéktelennek tűnt_ Láttam
ugyan a Himalája havasait is, ám ezeket pára vagy felh ők
takarták el. ,,Jobbra nem is néztem. Tudtam, hogy lassan elhagyom a földet.
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Később megérdekl ő dtem, milyen magasra kell feljutni az
űrbe, hogy ilyen teret átfoghasson a tekintet. Mintegy ezerötszáz kilométerre! A föld látványa ilyen magasságból a legpompásabb es legvarázslatosabb volt, amit valaha is átéltem.
Rövid nézelődés után megfordultam. Úgyszólván háttal
álltam az Indiai-óceánnak, arccal észak felé. Azután mintha
délnek fordultam volna. Látókörömbe belépett valami új.
Nem messze megpillanto tt am az űrben egy hatalmas sötét
kőtömböt, afféle meteoritot — nagyjából akkorát, mint a
házam, de talán még annál is nagyobbat. A k ő a világmindenségben lebege tt , es en is a világmindenségben lebegtem.
Hasonló köveket a Bengáli-tenger partján láttam. Feketebarna gránittömbök voltak, amelyek belsejét sok helyü tt
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tömb volt. Bejárat vezete tt benne egy kis el ő csarnokba.
Jobboldalt egy k ő padon fekete indus ült lótuszülésben. Fehér öltözéket viselt es, magát tökéletesen elengedve, a minden feszültségt ő l mentes nyugalom szobra lehetett volna.
Így vá rt rám — szótlanul. Két lépcs ő fok vezetett ebbe az el őcsarnokba, es bels ő bal oldalán nyílt a templom kapuja. A
kaput kis fülkék koszorúja ve tt e körül, amelyekben kókuszolajjal es égő kanóccal töltött megszámlálhatatlan apró
mélyedés lángocskái világítottak. Ilyent valóban láttam egyszer. Amikor a ceyloni Kandyban a Szent Fog templomában
jártam, ilyesféle ég ő olajlámpácskák sorai keretezték a kaput.
A lépcsőfokokon a sziklába vájt bejárathoz közeledve
különös dolog történt velem: olyan érzésem támadt, mintha
lehámlott volna rólam minden, amit addig átéltem. Minden
véleményem, minden, amit kívántam vagy gondoltam, a
földi lét egész fantazmagóriája levált rólam vagy megfosztattam tőle — roppant fájdalmas folyamat volt. De valami
mégiscsak megmaradt; mert mintha o tt lett volna minden,
amit valaha megéltem vagy tettem, minden, ami velem tör-
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tént. Úgy is mondhatnám: bennem maradt es mindez en
voltam. Ugyszólván ebb ől álltam. A tulajdon élettörténetembő l álltam, es ezáltal éreztem olyan intenziven, hogy ez en
vagyok. „En vagyok ez a csomó bevégzett es megtörtént dolog." A roppant szegénység, ám egyúttal a roppant elégedettség érzését is nyújtotta ez az élmény. Nem akadt többé
semmi, amire vágytam vagy amit kívántam volna; úgyszólván objektíven léteztem: az voltam, amit megéltem. Eleinte
ugyan a megsemmisülés, a kiraboltság vagy kifosztottság
érzése kerekede tt felül, de váratlanul ez is érvényét vesztette. Mintha minden elmúlt, es csak egy befejezett tény
maradt volna meg, aminek semmi kapcsolata a korábban
történt dolgokkal. Semmi sajnálkozás, hogy elvesze tt vagy
elvétetett valami. Ellenkez őleg: mindenem megvolt, ami en
voltam,
es csak ennyit mondhattam a magaménak.
Még egy dolog foglalkoztato tt : mialatt a templomhoz közeledtem, eltöltö tt a bizonyosság, hogy kivilágított helyiségbe fogok belépni, es azokkal találkozom, akikhez a valóságban ta rt ozom. O tt majd — ez is bizonyosság volt — megértem végre, miféle történelmi összefüggésbe ta rt ozom
magam vagy az életem. Megtudom majd, mi `Tolt el őttem,
miért le tt em, es milyen irányban folyik tovább az életem.
Leélt életemet gyakran afféle történetnek éreztem, aminek
se eleje, se vége. Úgy éreztem, történelmi perikopa vagyok,
kivágott részlet, amelynek megel őző es következő szövegrészei hiányoznak. Mintha az életemet ollóval vágták volna
ki egy hosszú láncból, es megválaszolatlan maradt sok
kérdés. Miért történt igy? Miért hoztam magammal ezeket a
feltételeket? Mit köve tt em el ezáltal? Mi lesz ennek a
következménye? Minderre — szilárd meggy őződésem szerint -- megkapom majd a választ, amint belépek a sziklatemplomba. O tt majd megértem, miért éppen igy es nem
másként történt minden. Ott olyan emberek közelébe
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kerülök, akik tudják a választ a kérdésre, hogy mi volt
ezelő tt es mi lesz ezután.
Miala tt még mindezeken tanakodtam, olyasmi történt, ami
lekötötte a figyelmemet: lentr ől, Európa fel ő l egy kép emelkedett fel. Az orvosom volt, pontosabban: az 6 képe, aranylánccal vagy arany babérkoszorúval övezve. Nyomban tudtam: hát persze, hiszen ez az az orvos, aki kezel. Csakhogy
ezúttal ősi alakjában közeledik, mint Kósz baszileusza. 1 Az
életben 6 ennek a baszileusznak alakváltozata, örökt ől fogva
ősi alakjának időbeli megtestesülése volt. Most azonban ősi
alakjában közeledik.
Valószínűleg en is ősi alakomban voltam jelen. Ezt ugyan
nem érzékeltem, csak úgy képzelem, hogy igy lehetett. Miután 6 mint valamiféle kép odalebegett hozzám a mélyb ő l es
elő tt em állt, néma gondolatátvitel kezd ődött ke tt őnk közö tt .
Orvosomat ugyanis a földr ől küldték, hogy elhozza nekem a
hírt: tiltakoznak az ellen, hogy eltávozzam. Nem szabad
elhagynom a földet, vissza kell térnem. Abban a pillanatban,
amint ezt meghallottam, eltűnt a látomás.
Mélységesen csalódott voltam; mert most úgy látszott,
hiába volt minden. Hasztalan a „lehántás" fájdalmas processzusa, nem szabad belépnem a templomba, sem azokhoz,
akik hozzám ta rt oznak.
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Valójában még jó három hétbe telt, míg rá tudtam szánni
magam, hogy visszatérjek az életbe. Nem bírtam enni, me rt
undorodtam minden ételt ől. A betegágyamból a városra es a
hegyekre nyíló kilátás festett függönynek látszott, amelyet sötét lyukak csúfitanak el, vagy átlyukasztott újságlapnak olyan

1. Baszileusz = király. Kósz az ókorban Aszklépiosz-templomáról volt
híres, es Hippokratész gör őg o rv osnak volt a szül ő helye (i. e. V. század).
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fényképekkel, amelyek nekem semmit sem mondanak. Csalódottan gondoltam; No, most megint visszamehetek a „skatulyarendszerbe"! Úgy láttam ugyanis, mintha a kozmosz
láthatára mögött mesterségesen felépített háromdimenziós
világ állna, es o tt minden egyes ember külön-külön üldögélne
egy ládikában. Es most megint el kell majd hitetnem magammal, hogy ez ér is valamit! Börtönnek éreztem az életet es az
egész világot, es mérhetetlenül bosszantott, hogy majd megint
rendjén lev őnek fogom találni. Hiszen már örültem, hogy minden lehullott rólam, es most megint olyan az egész, mintha en
is — akár a többi ember — zsinórokon függnék egy ládikában.
Amíg a világ űrben tartózkodtam, súlytalan voltam, es semmi
sem húzott vissza. És most tessék, vége mindennek!
Ellenállást éreztem az orvosommal szemben, amiért visszahozott az életbe. Másrészt viszont aggódtam is érte: Az ég
szerelmére, hiszen veszély fenyegeti! Hiszen ősi alakjában
jelent meg el őttem! Márpedig ha eljutott ebbe az alakjába,
akkor hamarosan meg kell halnia. Akkor pedig már „az övéi"
közé tartozik! Egyszerre olyan rémiszt ő ötletem támadt, hogy
helyettem kell meghalnia. Er ő lködve próbáltam beszélni vele
errő l, de nem értett meg. Ekkor megharagudtam rá. Miért tesz
mindig úgy, mintha nem tudná, hogy ő Kósz baszileusza? Es
hogy már magára öltötte ő si alakját? Velem akarja elhitetni,
hogy nem tud róla?! Ez nagyon bosszantott. Feleségem szemrehányást tett, mondván: barátságtalanul viselkedem az orvosommal. Igaza volt; de rossz néven vettem t őle, hogy nem akar
velem mindarról beszélni, amit látomásomban vele együtt
éltem át. A csuda a jó dolgába, hiszen vigyáznia kell, hogy
lehet ilyen óvatlan! Arról szeretnék vele beszélni, hogy önnön
érdekében tegyen valamit! Szilárd meggy őződésem volt, hogy
veszély fenyegeti, mert ősi alakjában jelent meg el őttem.
Csakugyan en voltam az utolsó betege. 1944. április 4-én
meg ma is pontosan emlékszem a dátumra — ülhettem ki
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visszatértem az életbe, pontosan három héttel az els ő vízió
után, megszűntek a látomásos állapotok.
A látomások során átélt érzések szépsége es intenzitása
minden képzeletet felülmúlt. A leghatalmasabb élményt
jelentették ezek a víziók, amelyben valaha is részem volt. Es
aztán jött az ellentét, a nappal! Elgyötö rt es idegileg teljesen
kimerült állapotba kerültem. Minden ingerelt, minden t űlságosan anyagi volt, túlságosan durva es túlzottan nehézkes,
térben es szellemileg korlátozott, felismerhetetlen célok
érdekében mesterségesen besz űkített. Ugyanakkor mégis
volt ebben a nappali valóságban valamiféle hipnotikus er ő,
hogy az ember hinni tudjon benne, mintha ez volna maga a
valóság, holott mégiscsak tisztán fel lehetett ismerni jelentéktelenségét. Tulajdonképpen azóta sem szabadultam meg
teljesen attól a benyomástól, az eredeti értékére visszaállított
világhit ellenére sem, hogy az „élet" csupán kivonata a létnek, es egy erre a célra el őkészített háromdimenziós világrendszerben játszódik le.
Egyvalamire még világosan emlékszem. Az elején, a gránátalmakert-látomások idején arra kértem a n ővért, bocsásson meg, ha netán megsérül; a helyiség ugyanis szent hely.
Veszélyes dolog ez es ártalmára lehet. Q ezt természetesen
nem értette. Az en szememben a szentség jelenléte varázslatos légkört teremte tt , de féltem, hogy másoknak elviselhetetlen lehet. Ezért kértem bocsánatot, hiszen en magam
nem tehe tt em róla. Akkor értettem meg, miért mondják azt,
hogy a Szentlélek „illata" betölti a teret. Ugyanis ez történt.
A helyiséget kimondhatatlan szentség ű lehelet töltötte be, a
misztikus egyesülés kifej ez őj eként.
Soha nem hi tt em volna, hogy ilyesmit átélhet az ember,
hogy létezik egyfajta töretlen boldogság. A látomások es elmények teljesen reálisak voltak; nem valami képzelt érzések, hanem minden a legteljesebb objektív valóság.
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Az ember visszariad az „örök" szótól, ezt az élményt mégis
csak mint az id ő höz nem kötö tt boldogság állapotát írhatom
körül, együtt volt benne jelen, múlt es jöv ő. Minden, ami az
idő ben megy végbe, i tt objektív összességgé kapcsolódott
össze. Semmi sem különült el többé az id őben, illetve nem
lehetett semmit az id ő fogalmával mérni. Az átélés leginkább mint állapot lenne körülirható — mint érzelmi állapot,
amely azonban képileg nem fejezhet ő ki. Mert hogyan
képzelhetném el, hogy a tegnapel ő tt , a ma es a holnapután
nekem ugyanaz az id ő? Hogy valami, ami még nem kezdő dött el, másvalami, ami a jelenhez ta rt ozik, es ismét más,
ami már befejez ődött — hogy mindez mégis egy es ugyanaz?
Az egyedüli, ami ezt az érzést megragadhatná, valamiféle
summázat lenne, színekben játszó teljesség, amely egyaránt
magában foglalná a várakozást a kezd ődő re, a meglepetést
az éppen történ ő fölött es a megelégedést vagy csalódottságot az elmúlt eredménye miatt. Valami leírhatatlan összesség, amelybe bele van szöv ődve az ember maga is; es mégis
telj es obj ektivitással érzékelhet ő.
Késő bb még egyszer átéltem ezt az objektivitást. Éspedig a
feleségem halála után. Egy vizióhoz h as onló álmomban láttam
ő t. Bizonyos távolságra állt t ő lem, es tágra nyílt szemmel
nézett rám. Élete virágjában volt, úgy harmincéves lehetett, es
azt a ruhát viselte, amelyet sok-sok évvel azel őtt az unokahúgom, az a bizonyos médium var rt neki.. Talán a legszebb ruháját, amit valaha is hordott. Arckifejezése nem volt örömteli, de
szomorú sem: tárgyilagos tudást es bölcs helyzetmegítélést
fejezett ki a legcsekélyebb érzelmi reakció nélkül, mint aki túl
van már az indulatok ködén. Tudtam, hogy ez nem ó, hanem.
egy általa elém állított vagy ösztönzött kép. Benne volt kapcsolatunk kezdete, házasságunk harmincöt évének története és
az 6 életének vége is. Egy ilyen összesség láttán az embernek
eláll a Szava, ri1e rt alig képes felfogni.
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A tárgyilagosság, amelyet ebben az álomban es a látomá_
sokban átéltem, a befejeze tt individuáció példája. Azt jelenti
hogy elszakadtunk az értékelésekt ől es attól, amit érzelmi
kötöttségnek nevezünk. Az embereknek általában nagyo n
kivetítéseket, márpedig ezeket ki kell bel őle vonni, hogy az
ember visszatalálhasson önmagához es a tárgyilagossághoz.
Az érzelmi kapcsolatok a vágyak kapcsolatai, amelyeket
kényszer es a szabadság hiánya terhel; elvárunk valamit a
másiktól, ami által az is es maga az ember is elveszíti szabadságát. Az objektív megismerés az érzelmi vonatkozások
mögött áll; úgy látszik, ez a központi titok. Csak az objektív
megismerés révén válik lehetségessé az igazi egyesülés.
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Betegségem után a munka termékeny korszaka kezd ő dött.
Főbb műveim közül több csak ezután keletkezett. A minden
dolgok végének megismerése vagy szemlélése új megfogalmazásokra bátorított. Nem igyekeztem többé tulajdon
véleményem érvényesítésére, hanem rábíztam magam gondolataim sodrára. Így egyik probléma követte a másikat, és
megérlelődve végleges alakot öltött.
De volt még valami, ami a betegségemb ől származott. Úgy
fogalmazhatnám: igent mondani a létre — feltétlen „igen"-t
arra, ami van, minden szubjektív fenntartás nélkül.
Tudomásul venni az élet feltételeit, ügy, amilyennek látom
őket — amilyennek értem őket. És elfogadni a tulajdon
lényemet olyannak, amilyen vagyok. Betegségem elején úgy
éreztem, tévedtem a beállítottságomban, es ezért bizonyos
mértékig magam vagyok felel ős a balesetért. Am ha az
ember az individuáció útját járja, ha eh az életet, akkor a
tévedéssel is számolnia kell, különben nem lenne teljes az
élet. Semmi garancia nincs rá — egyetlen pillanatban sem —,
hogy nem követünk el baklövést, vagy nem kerülünk halálos
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veszélybe. Az ember talán úgy véli, akad biztos út. Ez azonban a holtak útja volna. Akkor már nem történik semmi, vagy
semmiképp nem a megfelel ő történik. Aki biztos úton jár,
tulajdonképpen halott.
Csak a betegség után értettem meg, milyen fontos, hogy
igent mondjunk a tulajdon sorsunkra. Me rt ilyen módon jön
létre egy olyan én, amely akkor sem vall kudarcot, hogyha
fölfoghatatlan dolog történik vele. Olyan én, amelyik kita rt ,
elviseli az igazságot es megbirkózik a világgal meg a
sorssal. Akkor még a vereségb ől is győzelem kovácsolható.
Semmi sem kuszálódik össze — sem kint, sem bent; a tulajdon folytonosságunk ugyanis helytállt az élet es az idő áradatával szemben. De ez csakis akkor történik igy, ha az
ember nem avatkozik bele tolakodóan a sors terveibe.
Azt is beláttam, hogy valóságosan létez őnek kell elfogadnunk a bennünk végbemen ő gondolkodást, túl minden értékelésen. Az igaz es téves kategóriái ugyan mindig jelen vannak, de kötelezettség nélkül, mintegy mellékesen; a gondolatok megléte ugyanis fontosabb, mint a róluk alkotott szubjektív ítélet. Mint meglév ő gondolatokat azonban az
ítéleteket sem szabad elnyomni, mivel ezek is beletartoznak
az összesség jelenségébe.
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A halál utáni életró'l
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Amit a túlvilágró1 es a halál utáni életr ő l most elmondok, az
mind csupa emlékezés. Képek es gondolatok, amelyek
között éitern, es amelyek ide-oda terelték érdekl ődésemet.
Bizonyos tekintetben műveim alapját is alkotják; mert tulajdonképpen nem mások újra meg újra megismételt próbálkozásoknál, válaszkereséseknél az „e világ" es a „túlvilág"
összjátékának kérdésére. Ám expressis verbis soha semmit
nem írtam a halál utáni életr ő l; ezt ugyanis bizonyítékokkal
kelle tt volna alátámasztanom, ami pedig nem lehetséges.
Most azonban kimondom, amit gondolok.
Csakhogy ezúttal sem tehetek mást, mint hogy történeteket beszélek el, „mitologizálok". Talán a halál közelsége
kell ahhoz, hogy az ember ilyesmire vetemedjék. Sem azt
nem kívánom, hogy legyen a halál után is életünk, sem azt,
hogy ne legyen, es nem is akarok ilyen gondolatokat kultiválni; de az igazság kedvéért meg kell állapitanom, hogy
kivánságom es aktív hozzáj árulásom nélkül is motoznak
bennem ilyen gondolatok. Semmit nem tudok arról, hogy
igazak-e vagy tévesek, csak annyit tudok, hogy m űködnek
es kifejezhet ők, hacsak valamilyen el ő ítélet miatt el nem
fojtom őket. Ám az elfogultság akadályozza es károsítja a
lelki élet teljes megmutatkozását, amit pedig én sokkal
kevésbé ismerek, semhogy holmi tudálékoskodással korrigálhatnám. A kritikus ész újabban látszólag eltüntette — sok
más mitikus képzettel együtt — a halál utáni élet gondolatát
is. Ez csakis azért vált lehetségessé, mert az emberek manapság többnyire kizárólag a tudatukkal azonosulnak, es azt
képzelik, hogy énjük mindössze annyi, amennyit önmagukról tudnak. Mindenki, akinek csak halvány sejtelme is
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a lélektanról, könnyen beláthatj a, mennyire korlátozo tt
van
tudás. Korunk betegsége a racionalizmus es a doktritudás
ez aitmus;
ntetik föl magukat, mintha minolyanCsakhogy
színben tüntetik
e r tudnának.
fölfedezünk majd még sok mindent, amit ma, korlátolt szempont ainkbol kiindulva, lehetetlennek min ősitünk. Fogalmaink a térr ől es az időről
csupán megközelítően érvényesek, ezért tág tere nyílik
denféle viszonylagos es abszolút eltérésnek. Ilyen lehetőségeket szem el őtt tartva odaadóan hallgatom a lélek csodálatos mitoszait es vizsgálom a velem meges ő történéseket, mit
sem tör ődve azzal, hogy beleillenek-e elméleti feltételezéseimbe vagy sem.
Az ember mitikus fele manapság sajnos a rövidebbet húzza. Nem mesélgethet többé képzelt történeteket. Ezáltal
sokat veszít; me rt fontos es gyógyhatású, ha fölfoghatatlan
dolgokról is beszélhetünk. olyan ez, mint egy jó kísértethistória, a kandalló tüze melle tt üldögélve es pipázgatva.
Azt mindenesetre nem tudjuk, mit jelentenek „a valóságban" a halál utáni életr ő l szóló történetek vagy mítoszok,
vagy hogy miféle realitás áll mögöttük. Nem derithetjük ki,
vajon van-e bármiféle érvényük azon túl , amit antropomorf
kivetítésük értéke jelent. Sokkal inkább azt kell világosan
látnunk, hogy semmiképp sem szerezhetünk bizonyosságot
olyan dolgokról, amelyek értelmünket meghaladják.
Egyáltalán elképzelni sem tudunk egy másik világot mer őben más életfeltételekkel, mivelhogy egy bizonyos világban
élünk, es szellemünk, valamint pszichikus el őfeltételeink
ezzel együtt alakultak ki es vannak megadva. velünk született alkatunk szigorú határok közé szorít, es ezért létünkkel
es gondolkodásunkkal együtt ehhez a mi világunkhoz köt
bennünket. Aki misztikus, az vágyik ugyan egyfajta „tapasztalatontüliságra", de a tudományos felel ő sséggel gondolkodó ember ezt nem fogadhatja ei. Az értelem szempont-
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útmutatások segítségével, amelyeket a tudattalan küld
nekünk, például álmok formájában. Többnyire berzenkedünk az ellen, hogy komolyan vegyük a tuda tt alan útmutatásait, mivel meggy őződésünk szerint a kérdés megválaszolhatatlan. Ezzel az érthet ő kétellyel az alábbi meggondolásokat szegezem szembe: amit nem lehet tudni, azt mint
intellektuális problémát el kell vetnünk. Nem tudom, mi okból jött létre a világmindenség, es soha nem is fogom megtudni. Igy hát el kell ejtenem ezt a kérdést mint tudományos
vagy intellektuális problémát. Ám hogyha adódik vele kapcsolatban valamiféle elképzelés — például álmokból vagy
mitológiai hagyományokból —, akkor felfigyelek rá. Akár azt is
meg kell kockáztatnom, hogy valamilyen nézetet alakítsak ki
róla magamnak, még ha ez örökre megmarad is hipotézisnek,
és tudom, hogy soha nem leszek képes bebizonyítani.
Az embernek tudnia kell önmaga el őtt igazolni, hogy
megte tt e, ami tőle telt, es igyekezett valamiféle szemléletet
kialakítani vagy képet alkotni a halál utáni életr ől — még ha
tehetetlenségét beismeri is. Aki nem ezt teszi, elveszített
valamit. Me rt ami kérdez őként elébe kerül, az az emberiség
ő si öröksége, titkos életben b ővelkedő archetípus, amely
hozzá akarja csatolni életét a miénkhez, hogy emezt kitelj esítse. Értelmünk túlságosan szíik határokat szab nekünk, es
azt követeli, hogy csak az ismertet éljük, az ismert keretek
között -- es még azt is korlátozottan — mintha bizony ismernénk az élet valódi kiterjedését! Valójában napról napra
jóval a tudatunk határain túl élünk; a tudattalan együtt él
velünk, bár nincs róla tudomásunk. Minél nagyobb teret
nyer a kritikus ész, annál inkább elszegényedik az élet; ám
minél többet vagyunk képesek tudatosítani a tudattalanból, a
mítoszból, annál több életet integrálunk. A túlbecsült
értelemnek es az abszolút államnak közös vonása, hogy
uralmuk alatt elnyomorodik az egyén.
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A parapszichológia abban látja a halál utáni tovább élés tudományos érvényű bizonyítékát, hogy egy elhunyt meg tud nyilatkozni — akár mint kísértet, akár valamely médium útján —,
es olyasmiket közöl, amikről csakis 6 tudhatott. De még ha
akadnak is ilyen jól bizonyítható esetek, akkor is nyitva
marad a kérdés, hogy a kísértet vagy a hang azonos-e az
elhunyttal, vagy nem csak afféle pszichikus kivetít ődés-e, es
tudattalanban rejl ő ismeretb ől fakad.
Bár a józan ész ellene szól, hogy ilyen dolgokban biztonsággal nyilatkozzunk, egyet mégsem szabad elfelejteni: a
legtöbb embernek hallatlanul sokat jelent, ha feltételezheti,
hogy földi létén túl is lesz életének valamiféle folytatása.
Akkor okosabban él, jobban érzi magát es nyugodtabb,
mondván: Évszázadokat, akár évezredeket is eltékozolhatunk majd! Mire jó tehát az értelmetlen hajsza?
Ez természetesen nem mindenkire érvényes. Vannak,
akiknek nincs igényük a halhatatlanságra, es beleborzadnak,
ha elképzelik, hogy tízezer évig üldögéljenek egy felh őn es
ott hárfázzanak! Nem kevés az olyan ember sem, akivel úgy
elbánt az élet, vagy aki annyira megundorodott mindent ől,
hogy az abszolút véget sokkal többre értékeli bármiféle
fennmaradásnál. Az esetek többségében azonban olyan sürgető, olyan közvetlen es annyira kiirthatatlan a halhatatlanság utáni vágy, hogy meg kell kockáztatnunk a kísérletet,
hogy valamilyen nézetet kialakítsunk róla. No de hogyan?
Az én hipotézisem szerint képesek vagyunk rá olyan
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jából a „mitologizálás" terméketlen spekuláció, a kedély
szempontjából ellenben gyógyhatású élettevékenység e t
jelent; olyan ragyogóvá teszi a létet, hogy nem szívesen
nélkülöznénk. Ezért nincs is elegend ő indoka annak, hogy
miért kellene nélkülöznünk.
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A tudattalan esélyt kínál, amikor közöl velünk valamit
vagy képi jelzéseket ad. Alkalmilag olyasmit is tud velünk
közölni, amirő l a logika törvényei szerint nem lehet tudomásunk. Hadd említsem itt csak a szinkronisztikus jelenségeket, a valóságálmokat es az el ő érzeteket!
Egyszer hazafelé utaztam Bollingenból. A második világháború idején történt. Volt nálam egy könyv, de nem tudtam
olvasni, me rt abban a pillanatban, amint a vonat elindult,
megrohant egy vízbe fúló ember képe, egy olyan szerencsétlenség emlékképe, amely katonai szolgálatom idején ese tt
meg. Egész úton nem szabadulhattam t őle. Hátborzongató
volt, úgyhogy felötlött bennem: ugyan mi történhetett? Csak
nem valami baleset?
Erlenbachban kiszálltam es hazamentem, egyre ezzel az
emlékképpel es a gondjaimmal bajlódva. A kertben ott álldogáltak kisebbik lányom gyerekei. ő akkoriban családostul
nálam lakott, miután a háború miatt visszatért Párizsból
Svájcba. Mindannyian egy kissé bambán bámultak, es amikor megkérdeztem, mi baj van, elmondták, hogy Adrian,
akkoriban a legkisebb gyerek, a csónakháznál beleesett a
vízbe. A víz o tt már meglehet ősen mély, es mivel a gyerek
nem tudott még úszni, kis híján belefulladt. A bátyja húzta ki
végül. Ez hajszálra ugyanabban az id ő pontban történt, amikor engem a vonatban megrohantak az emlékek. Tudattalanom tehát figyelmeztete tt . Miért ne tudna akkor más dolgokról is tájékoztatni?
Hasonlót éltem meg a feleségem családjában történt egyik
haláleset el ő tt . Azt álmodtam, hogy a feleségem ágya egy
fölfalazott mély gödör. Sírgödör volt, es valamiképp antik
benyomást keltett. Ekkor mély sóhajtást hallo tt am, mint
amikor valaki kileheli a lelkét. A gödörben fölemelkedett
egy alak, a feleségemhez hasonló, es ellebbent. Fehér öltözéket viselt, különös fekete jelek voltak belesz ő ve. Föl-
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ébredtem, fölébresztettem a feleségemet is, es megnéztem
az órát. Hajnali három volt. Olyan sajátságos volt az álom,
hogy nyomban az jutott eszembe, halálesetet jelezhet. Hétkor megérkezett a híre, hogy feleségem egyik unokan ővére
hajnali háromkor meghalt!
Gyakran csak valamilyen el őre tudásról van szó, nem
pedig elő re felismerésr ől. Igy például azt álmodtam egyszer,
hogy egy garden partyn veszek részt. Megpillanto tt am a
húgomat, amin nagyon csodálkoztam, mert már jó egynéhány évvel el őbb meghalt. Egyik szintén elhalálozott
barátomat is o tt láttam. A többiek mind még él ő ismerősök
voltak. A húgom egy ismer ő s hölgy társaságában volt, es en
már álmomban arra következtettem ebb ől, hogy úgy látszik,
az illető t megérintette a halál lehelete. El ő van jegyezve,
gondoltam. Álmomban tudtam, ki az, es hogy Baselban lakik. De alighogy fölébredtem, a legjobb akarattal sem
emlékeztem már rá, ki is lehete tt , pedig az egész álom nagyon elevenen élt bennem. Magam elé képzeltem valamenynyi baseli ismer ősömet, arra figyelve, vajon az emlékképek
felidézése nem vált-e ki bel őlem visszhangot. Semmi!
Néhány héttel kés őbb hírét ve tt em egy ismerős hölgy halálos balesetének. Ekkor azonnal tudtam: 6 az, akit álmomban
láttam, de nem emlékeztem rá. Sok apró részlettel színezett
emlékképet őriztem róla, hiszen hosszabb id őn át, egészen
halála évéig, a páciensem volt. Mégis, amikor megpróbáltam felidézni emlékezetemben baseli ismer őseim hosszú
sorát, éppen az 6 képe nem jelent meg, pedig az lett volna a
legvalószín űbb, hogy mindjárt az els ők között jut eszembe.
Aki ilyesmit tapasztal, azt bizonyos tisztelet tölti el a
tuda tt alan lehet őségei es képességei iránt. Csak éppen meg
kell ő riznünk kritikai készségünket es világosan látnunk,
hogy az ilyen „közléseknek" azért mindig lehet némi szubjektív jelentésük is. Meg is egyezhetnek a valósággal meg
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nem is. En azt tapasztaltam, hogy a tudattalannak ilyen
utalásai alapján kialakított véleményeim sok homályos
dologra derítettek fényt. Természetesen nem kívánok err ől
valamiféle kinyilatkoztatások könyvét írni, de beismerem,
hogy van egy „mítoszom", amely érdekel es kérdésfeltevésekre késztet. A mítoszok a tudomány legrégebbi formái. Amikor a halál utáni dolgokról beszélek, akkor bels ő
megindultságból szólok es nem tehetek többet, mint hogy
álmokat es mítoszokat mesélek róluk.
I tt természetesen már eleve kínálkozik az ellenvetés, hogy
az élőnek a halál utáni kontinuitásáról szóló mítoszok es
es természetünkb őlálmokcsupnezálófatik,
fakadnak: ami él, mind az öröklétre vágyik. Ez ellen nincs is
más érvem, mint éppen maga a mítosz.
Ezen túlmen ően azonban arra is akadnak bizonyos utalások, hogy a pszichének legalább egy része nincs alávetve tér
es idő törvényeinek. Ennek tudományos bizonyítékával a
Rhine-féle isme rt kísérletek szolgáltak. 1 A spontán el őre
tudáson, téren kívüli észlelésen es egyebeken kívül, amelyekre a magam életéb ől hoztam fel számos példát, azt is
bizonyítják, hogy a psziché id őnként az idő -tér oksági törvényein túllépve működik. Következésképpen a térr ő l es időről, es egyúttal a kauzalitásról alkotott elképzeléseink is
hiányosak. A teljes világképnek úgyszólván még egy dimenzióval kellene b ővülnie; csak akkor lehetne a jelenségek
összességét egységesen megmagyarázni. A racionalisták
ezért ragaszkodnak még ma is ahhoz, hogy parapszichológiai tapasztalatok pedig nincsenek; ugyanis ezen áll vagy
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1. J. B. Rhine kártyakísérleteivel bebizonyította az embernek azt a
képességét, hogy észlelni tud nem érzékelhet ő dolgokat is. (Aniela Jaffé
jegyzete.)
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bukik a világnézetük. Érvényét veszti — mert hiányos — az
e gész racionalista világkép, hogyha ilyen tünemények
e gyáltalán el ő fordulhatnak. Igy ugyanis a jelenségeken túli,
másfajta érték ű valóság lehető sége visszautasíthatatlan
problémává válik, es szembe kell néznünk azzal a ténnyel,
hogy a mi világunk, id ővel, térrel es oksági viszonyaival
együtt, a dolgoknak egy mögö tt e vagy ala tt a létező másfajta
rendjéhez kapcsolódik, amelyben nem fontos sem az „i tt es
ott", sem az „el őbb vagy kés őbb". Pszichikus létünknek
legalább esy részét vitathatatlanul a tér es az idő relativitása
jellemzi. Es mintha egyre növekedne a tudattól való távolsága, egészen valamiféle abszolút térnélküliség es id őtlenség felé.
Nemcsak a magam álmai, hanem alkalmilag másoké is
alakították, cáfolták vagy igazolták nézeteimet a halál utáni
életrő l. Különösen jelent ős volt az az álom, amelyet egy hatvanadik évéhez közeled ő tanítványom látott körülbelül két
hónappal a halála el ő tt : átkerült a túlvilágra. Egy iskolai
osztályteremben találta magát, es az els ő padban elhunyt
barátn ő i ültek. Általános várakozó hangulat uralkodott. Körülnézett, hogy hol lehet egy tanár vagy el őadó, de senkit
sem látott. Jelezték neki, hogy ő maga az el őadó, mivel minden elhaltnak nyomban a halála után be kell számolnia élettapasztalatainak összességér ől. A holtakat hallatlanul érdeklik az elhunyt magával hozott élettapasztalatai, mintha a
földi élet te tt ei es fejleményei dönt ő események volnának.
Az álom mindenesetre igencsak szokatlan hallgatóságot
fest le, amilyen aligha akadhat itt a földön: hevesen érdeklő dnek egy olyan emberi élet végs ő lélektani eseményei
iránt, amely semmiképp nem különösen jelent ős, amint a
belő le levonható következtetés sem az -- a mi véleményünk
szerint. Hogyha azonban a „közönség" valamiféle viszonylagos id ő nélküliségben el, ahol kérdéses fogalommá lett az
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olyasmi, mint „lefolyás", „esemény", „fejl ő dés'', akkor é_
ami az ő körülm renyeibpő l
pen
g
p az iránt érdekl ődhet leginkább,
hiányzik.
Az álom idején az elhunyt nagyon félt a haláltól, es szerette volna ennek lehet őségét minél távolabb tartani a tudatától. Az öreged ő embernek azonban fontos „érdeke" éppen
ezzel a lehet őséggel megismerkednie. Egy úgyszólván
elháríthatatlan kérdező fordul hozzá, neki pedig válaszolnia
kellene. Szüksége volna tehát a halál mítoszára, mivel az
„értelem", a „józan ész" semmi mást nem mutat neki, csak a
sötét gödröt, amelybe belekerül. A mítosz ellenben más
képeket mutathatna, segít őkész es lelkiekben gazdagitó
képeket az életr ől a holtak országában. Ha hisz bennük vagy
akár csak hitelt ad nekik, akkor éppen úgy lehet igaza vagy
tévedhet, mint annak, aki nem hisz bennük. Csakhogy aki
tagad, az a semmi felé tart, az archetípusnak elköteleze tt
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ketten bizonytalanságban vannak, egyikük azonban ösztöne
ellenére, a másik azzal egyetemben — ami számottev ő különbséget es előnyt jelent az utóbbi javára.
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A tudatt alan alakjai is „informálatlanok", es szükségük van
az emberre, vagy a kontaktusra a tuda tt al, hogy „tudás"-ra
tegyenek szert. Amikor megkezdtem munkámat a tudattalannal, fontos szerepet töltö tt be Salome es Illés próféta
képzeletbeli alakja. Azután háttérbe szorultak, de mintegy
két évvel kés őbb újra felléptek. Legnagyobb csodálatomra
egy csöppet sem változtak meg; úgy beszéltek es cselekedtek, mintha időközben egyáltalán semmi nem történt
volna. Pedig az én életemben a leghihetetlenebb dolgok estek meg. Ugyszőlván megint elölről kelle tt velük kezdenem,
es mindent meg kelle tt nekik magyaráznom es el kellett
mesélnem. Ezen akkor nagyon elámultam. Csak kés őbb

értettem meg, mi történt: ők ke tt en ez idő alatt elmerültek a
tudattalanba es önmagukba — ügy is mondhatnánk: az íd őtlenségbe. Nem ta rt ottak kapcsolatot az énnel es az én megváltozott körülményeivel, ezért „nem tudtak" mindarról,
ami közben a tudat világában ment végbe.
Elég korán kitapasztaltam, hogy föl kell világositanom a
tudattalan alakjait, vagy a t őlük gyakran meg sem különböztethető „elhunytak szellemét". Ezt el őször 1911-ben, egy
barátommal közösen te tt fels ő-olaszországi kerékpártúrán
éltem át. Hazafelé menet Paviából Aronába érkeztünk, a
Lago Maggiore déli részéhez, es o tt éjszakáztunk. Úgy terveztük, hogy végigkarikázunk a tó mentén, majd tovább,
Tessinen át Faidóig. Onnan már vonaton szándékoztunk
Zürichbe utazni. Aronában azonban álmodtam valamit, ami
felborította tervünket.
Álmomban régi évszázadok fennkölt szellemeinek gy űlésén ve tt em részt, es hasonló érzésem támadt, mint kés őbb,
1944-es látomásom fekete kövének „méltóságteljes ősei"
láttán. A társalgás latin nyelven folyt. Allonge-parókás úr
szólított meg, es valami nehéz kérdést te tt föl, amelyre
ébredésem után már nem emlékeztem. Megértettem őt, de
nyelvismeretemb ől nem futo tta a latin válaszra. Ez olyanynyira megszégyenített, hogy izgalmamban felébredtem.
Ebredésem pillanatában nyomban eszembe jutott akkori
munkám, a Wandlungen und Symbole der Libido című művem, es a megválaszolatlanul maradt kérdés miatt olyan
kisebbrendű ségi érzés fogott el, hogy azonnal vonatra ültem
es hazautaztam, me rt munkához akartam látni. Képtelen lettem volna folytatni a kerékpártú.rát, es még három napot
feláldozni miatta. Dolgoznorn kellett, hogy megtaláljam a
választ.
Csak sokkal kés őbb értettem meg álrnomat es tulajdon
reagálásomat: az allonge-parókás ur egyfajta „ ősi vagy holt
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szellem" lehete tt , aki kérdést intézett hozzám, én pedig nem
tudtam a választ! Mert akkor meg korai volt, meg nem tartottam ott; de homályosan megsejtettem, hogy a könyvön
végzett munkámmal válaszoltam a nekem föltett kérdésre. A
kérdést úgyszólván szellemi el ő deim tették fel, azt várva es
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még nem volt kimunkálva; megalkotása a kés őbbi évszázadokra várt. Hogyha kérdés es felelet egyaránt meglett
volna már eleitől fogva az örökkévalóságban, semmiképp
nem kelle tt volna hozzá az én erő feszítésem, fölfedezhették
volna bármelyik másik évszázadban. Látszólag ugyan határtalan tudás rejlik a természetben, de csakis megfelel ő
időkörülmények között foghatja fel a tudat. Ez valószín űleg
az egyes ember lelkében végbemen ő folyamathoz hasonlít:
talán évek hosszú során át hordozza magában valaminek a
sejtését, de csak egy meghatározott kés ő bbi pillanatban
válik benne igazán tudatossá.
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Később, amikor a Septem Sermones ad Mortuos t Írtam,
megint csak a halo tt ak intézték hozzám a dönt ő kérdéseket.
Visszatértek Jeruzsálemb ől, mondták, me rt o tt nem találták
meg, amit kerestek. Akkor nagyon csodálkoztam ezen; a
hagyományos nézet szerint ugyanis éppen a halottak vannak
a nagy tudás birtokában. Az általános vélemény szerint
sokkal többet tudnak nálunk, hiszen a keresztény tanítás is
feltételezi, hogy „odaát" megadatik nekünk a „színr ől színre" látás. Az elhunytak lelke azonban láthatóan csak annyit
„tud", amennyit halála pillanatában tudott, azon túl semmit.
Innen ered az az igyekezetük, hogy behatoljanak az életbe es
részedjnkambtuásn.Gyakrügézem,
mintha közvetlenül mögöttünk állnának es várnák, hogy
milyen választ adunk nekik es milyent a sorsnak. Úgy tetszik, mintha azt tartanák a legfontosabbnak, hogy választ
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kapjanak kérdéseikre az él őktől, vagyis azoktól, akik túlélpJ
e folyamatosan
változó
világban
léteznek.
y
g
es egy ban
őket,
Úgy kérdeznek a holtak, mintha a mindentudás nem volna a
birtokukban, hanem csakis az él ő ember testbe zárt lelkébe
hatolhatna be. Az él ők szelleme ezért legalább egy ponton
talán el őnyösebb helyzetben van, mint a holtaké, nevezetesen ama képessége tekintetében, hogy világos es dönt ő felismerésekre juthat. Az id őben es térben háromdimenziós világot én afféle koordináta-rendszernek látom: ordinátákra es
őnélküli-abszciákrülöne,ami„ot"ér-sd
ségben talán mint egy sokaspektusú őskép, talán mint egy
archetípus körül gomolygó diffúz „megismerés-felh ő" jelenik meg. A koordináta-rendszer azonban szükséges, hogy a
különböző tartalmakat meg lehessen egymástól különböztetni. Efféle m űveletet elképzelhetetlennek vélünk az id őtér
meghatározottsága nélküli diffúz mindentudás vagy az
alanytalan tudat állapotában. A megismerés, akárcsak a
nemzés, feltételezi az ellentétet az i tt es az ott, a fent es a
lent, az el őbb es az utóbb között.
Hogyha lenne a halál után tudatos lét, akkor sze ri ntem
abban az irányban fejl ődne, mint az emberiség tudata,
amelynek mindig van egy fels ő, bár kitolható határa. Sokan
vannak, akik haláluk pillanatában nemcsak a tulajdon
lehetőségeiktől maradtak el, hanem mindenekel őtt messzire
lemaradtak mindattól, amit mások mar az 6 életük idején
tudatossá te tt ek. Innen származik az az igényük, hogy halálukban eljussanak a tudatosságban való részesedéshez, amit
életük folyamän nem szereztek meg.
Erre a nézetre a halottakat idéz ő álmok vizsgálata révén
jutottam. Igy
például azt álmodtam egyszer, hogy meglátogattam egy körülbelül két hete elhunyt barátomat. Amíg élt,
soha nem ismert mást a konvencionális világnézetnél, es
megrekedt ebben a reflexiómentes tartásban. Egy dombon
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lako tt , olyanon, mint a Basel melletti Tü llinger Hügel. Állt
ott egy ódon várkastély, amelynek körfala térséget övezett, a
tér közepén kis templommal es néhány kisebb épülettel.
Erősen emlékeztetett a Rapperswill-kastély melletti térre.
Az idő őszre járt. A vén fák lombj a már aranylott, es szelíd
napfény ragyogta be a képet. Ott ült a barátom egy asztal
melle tt , a lányával, aki pszichológiát végzett Zürichben.
Tudtam, hogy éppen a pszichológiáról magyarázza apjának
a legszükségesebb tudnivalókat. Ot pedig annyira lenyügözték a hallottak, hogy engem csak egy kézmozdulattal
üdvözölt, mintha azt akarná tudtomra adni: „Most ne
zavarj !" Az üdvözlés egyúttal leintést is jelentett.
Az álom azt közölte velem, hogy barátomnak most — általam természetesen nem tudható módon — át kell élnie pszichikus létének valóságát, amire életében soha nem volt
képes. Az álomképhez kés ő bb ezeket a szavakat társítottam:
„Szent anakhoréták itt-ott a lejtön." 2 A Faust második részének zárój elenetében a remeték, az anakhoréták, az egymást kiegészítő es kölcsönösen magasabbra emel ő különböző fejlődési fokozatok ábrázolásaként szerepelnek.
Újabb tapasztalatot a lélek halál utáni fejl ődésérő l akkor
szereztem, amikor — körülbelül egy évvel a feleségem halála
után — egy éjjel egyszer csak felébredtem, es tudtam, hogy
nála jártam Dél-Franciaországban, a Provence-ban, es együtt
Ő o tt tanulmányozta a Grál- tölünkegyészapot.
mondát. Ezt fontosnak éreztem, mivel halála idején még nem
fejezte be a munkáját.
A szubjektum fokozatán álló magyarázat — hogy animárn
még nem készült el a rábízott felada tt al — semmitmondó;
hiszen magamtól is tudom, hogy még nem készültem el
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le. Am az a gondolat, hogy feleségem még a halála után is
vele.
do lgozik önnön szellemi továbbfejlesztésén — bárrnilyennek
képzeljük is ezt , ésszerűnek tetszett, ezért az álom
o.
valamiképp megnyugtat ott.
Az efféle elképzelések természetesen pontatlanok es nem
nyújtanak kielégítő képet, akárcsak a sik felületre vetített
test, vagy megfordítva, a testb ől szerkeszte tt négydimenziós
képz ődmény. Az elképzelések a háromdimenziós világ törvényszer űségeit használják fel, hogy magukat szemléletessé
tegyék. Amiképpen a matematika nem sajnálja a fáradságot,
hogy a minden tapasztalatot felülmúló viszonyokra megfelelő kifejezést alkosson, ugyanúgy a fegyelmezett képzelet
lényegéhez tartozik, hogy ami nem szemléltethet ő, annak a
képeit logikus elvek szerint es empirikus adatok, például
álomközlés alapján vázolja föl. Az ehhez felhasznált módszert én „szükségszer ű közlés"-nek neveztem el. Ez az
álomfejtésben az amplifikáció, * a kiegészítés elvét jelenti,
de a legkönnyebben a természetes egész számokkal kifejezett közlések révén lehet demonstrálni.
Az egyes, mint az els ő számnév, egy egység. Egyúttal
azonban maga „az egység" is, az egyedüli, a Minden-Egy, az
egyetlen es egyedülvaló — nem számnév, hanem filozófiai
eszme, vagy archetípus es Isten-jegy, a monász. Helyes
ugyan, hogy az emberi értelem ilyen kifejezéseket gyárt, de
ő t is meghatározza es köti az egyesnek es implikációinak a
képzete. Más szóval: nem önkényes kifejezések ezek, hanem determinálja őket az egyes, es ezért szükségesek. Hasonló logikai mű veletet elméletileg minden következ ő
számképzettel véghez lehet vinni, gyakorlatilag azonban
hamarosan vége szakadna az áttekinthetetlen bonyodalmak
gyorsan növekvő sokasága következtében.
Minden további egység új tulajdonságokkal es módosulásokkal jár együtt. Így például a négyes szánnak az a tulaj393

donsága, hogy a negyedfokú egyenleteket még meg lehet oldani, de az ötödfokúakat már nem. A négyes szám „szükségszerű közlése" tehát az, hogy 6 a megel őző emelkedés
legmagasabb pontja es egyúttal a vége. Minthogy minden
újabb egységgel egy vagy több matematikai jelleg ű új tulajdonság keletkezik, ezek annyira összekuszálják a közlést,
hogy a végén már nem lehet formába önteni.
A végtelen számsor megfelel az egyéni teremtmények
végtelen számának. Éppen úgy egyedekb ől áll, es már els ő
tíz tagjának tulajdonságai, ha egyáltalán valamit, akkor a
monászból származó absztrakt kozmogóniát képviselik. A
számok tulajdonságai azonban egyúttal az anyag tulajdonságai is, amiért is bizonyos egyenletek sejtetni, érzékeltetni
tudják az anyag viselkedését.
Szeretném ezért értelmünk más, nemcsak (a természett ől
adott) matematikai jellegű közléseirő l is feltételezni annak
lehetőségét, hogy önmagán túllépve, az érzékszerveknek elérhetetlen realitásokra mutasson rá. Gondolok itt például
olyan fantáziaképz ődményekre, amelyek megítélésében
mindenki egyetért, vagy amelyek megjelenésük gyakoriságával tűnnek ki, valamint az archetípusos motívumokra.
Vannak matematikai egyenletek, amelyekr ő l nem tudni, miféle fizikai valósággal egyeznek meg; ugyanígy mitikus valóságok is vannak, es eleinte nem tudjuk, miféle pszichikus
valóságokra vonatkoznak. Felállítottak például egyenleteket, amelyek a fölhevített gázok turbulenciáját határozták
meg, még jóval miel őtt pontos vizsgálatok igazolták volna;
még ennél sokkal régebbi id ők óta vannak mitológiai elemek, amelyek bizonyos tudatküszöb alatti folyamatok lezajlását fejezik ki, de mint ilyeneket csak ma ismerjük fel őket.
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az a foka, amelyet valahol már elértek, ügy
A adatosságnak
afels
fe
^ ismerés
annak, amit a megismerés
terén
a
ő határa
g
ha lottak is elérhetnek. Bizonyára ezért olyan nagy jelentőségű a földi élet, es olyan fontos az ;-amit halálakor egy
ember „átvisz magával". Csakis i tt , a földi életben, ahol az
ellentétek ütköznek, emelhet ő magasabb fokra a tudat. Úgy
látszik, ez az ember metafizikai feladata, de „mitologizálás"
híján csak részben teljesítheti. A mítosz kikerülhetetlen es
elengedhetetlen közbüls ő fokozatot alkot a tudatos megismerés es a tuda tt alan közö tt . Bizonyos, hogy a tuda tt alan
többet tud a tudatnál, de ez a tudásnak egy különös fajtája,
tudás az örökkévalóságban, többnyire semmi kapcsolata
nincs az itt es most fogalmával, es nem veszi figyelembe
értelmünk nyelvezetét. Csak ha alkalmat adunk közlend őjének b ő vebb kifejtésére, amint azt fentebb a számok példáján
megmutattuk, akkor jut el felfogóképességünk hatótávolságáig, es akkor válik számunkra észlelhet ővé egy új aspektus. A folyamat meggy őzően ismétlődik minden jól sikerült
álomanalízisnél. Ezért olyan fontos, hogy ne legyenek semmiféle el őre megfogalmazo tt doktriner nézeteink az álomközlésekr ől. Amint feltűnővé válik „az értelmezés bizonyos
egyhangúsága", rádöbbenünk, hogy az értelmezés doktriner
es ennélfogva medd ő volt.
Ha nem lehetséges is teljes érvény ű bizonyítékkal szolgálni
a lélek halál utáni tovább éléséről, mégiscsak előfordulnak
elgondolkoztató élmények. Én útmutatásoknak tekintem őket,
de nem merészelek megismerésértéket tulajdonítani nekik.
Egyszer ébren feküdtem az ágyamban, es egy barátom
váratlan halálán járt az eszem; el őző nap temettük el. Halála
erő sen foglalkoztatott. Egyszer csak úgy éreztem, mintha o tt
volna a szobában. Úgy tetsze tt, az ágyam lábánál áll, es azt
kívánja, hogy menjek vele. Nem jelenségnek éreztem,
hanem vizuális bels ő kép volt, úgy értelmeztem: fantázia.
395
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De azért őszintén fel kellett tennem magamnak a kérdést:
van rá bizonyítékom, hogy fantázia? Mert ha mégsem képzelődés, ha tehát a barátom valóban i tt állna, es en fantáziának tartanám, nem volna az részemr ől pimaszság? Csakhogy éppoly kevéssé tudtam bizonyítani, hogy jelenség,
vagyis hogy „valóban" o tt áll el őttem. Ekkor azt gondoltam:
fütyülök a bizonyítékra! Minek magyaráznám fantáziának,
amikor ugyanúgy elfogadhatom jelenségnek is, es legalább
kisérletképpen valóságosnak tekintem. Abban a pillanatban,
amikor ezt sondoltam, 6 az ajtóhoz lépett es intett, hogy
kövessem. Ugyszólván felszólított, hogy vegyek részt a játékban. No, ilyesmit mindenesetre nem terveztem be! trvelesemet ezért újra meg kellett ismételnem. Csak azután
köve tt em öt fantáziámban.
Kivezete tt a házból, a kertbe, az utcára, végezetül az ő
házába. (A valóságban néhány száz méternyire lakott
tőlem.) Beléptem, 6 pedig a dolgozószobájába vezetett. Fölállt egy zsámolyra es rámutatott a felülr ő l második polcon
levő öt vörös kötés ű könyv közül a másodikra. Ezzel véget
ért a látomás. Nem ismertem a könyvtárát, azt sem tudtam,
miféle könyvei vannak. Ezenkívül úgysem tudtam volna
lentről elolvasni az utolsó el őtti polcon álló kötetek címét.
Olyan különösnek tarto tt am az élményt, hogy másnap reggel fölkerestem barátom özvegyét es megkérdeztem, szétnézhetek-e az elhunyt könyvtárában. A fantáziában látott
könyvállvány alatt csakugyan o tt állt egy zsámoly, es már
messziről észrevettem az öt vörös kötés ű könyvet. Felálltam
a zsámolyra, hogy a címeket elolvashassam. Émile Zola
regényei voltak német fordításban; a második kötet címe igy
hangzott: A holtak hagyatéka. Tartalmát nem tartottam érdekesnek, de a cím az élménnyel kapcsolatban roppant
sokatmondó volt.
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éppen anyám halála el őtt. Amikor meghalt, Tessinben tartózkodtam. A hír nagyon megrendített, mivel váratlan hirtelenséggel tört rá a halál. A halála előtti éjszakán ijesztő
álmot láttam: s űrű, sötét erd őben jártam; óriási, fantasztikus
sziklatömbök terpeszkedtek az őserdőbe illő hatalmas fák
közö tt . Heroikus, őskori táj volt. Egyszer csak éles füttyöt
hallo tt am, amely mintha a világegyetemet hasította volna át.
Ijedtemben megroggyant a lábam. Ekkor megzörrent a bozót, es előrontott belőle egy félelmetes pofájú, óriási farkaskutya. Láttára megh űlt bennem a vér. Elszáguldott mellettem, es en tudtam: most ráparancsolt a Zord Vadász, hogy
vigyen neki egy embe rt . Halálos rémületben ébredtem, és
másnap reggel megkaptam az értesítést anyám haláláról.
Álom ritkán rázott meg ennyire, mert hiszen a felületes
szemlél ő nek mintha azt mondta volna, hogy anyámat az
ördög vitte el. Valójában azonban a Zord Vadász, a „zöldkalpagos" volt az, aki azon az éjszakán — a januári főn napjaiban — a farkasaival vadászott. Wotan volt ő, alemann
ő sapáink istene, aki anyámat az ő sei körébe, vagyis, negatív
értelmezés szerint, a szilaj seregbe, pozitív értelemben azonban a „megboldogultak közé begy űjtö tte", Wotan csak a
keresztény misszionáriusok révén vált ördöggé. Magában
véve jelentős isten -- afféle Mercur vagy Hermész, amint a
rómaiak helyesen felismerték; természeti szellem, aki a
Grál-monda Merlin-alakjában támadt fel újra es mint „spiritus-mercurialis", a higany lelke, az alkimisták által kerese tt
arkánummá, titkos gyógyszerré le tt . Igy hát az álom azt
mondja, hogy anyám lelke fölvétetett a mély-énnek ama
nagyobb összefüggésébe, amely túl van a leszulkitett keresztény erkölcsön: tudniillik a természetnek es a szellemnek az
ellentétek konfliktusát átfogó összességébe.
Azonnal hazautaztar, es éjjel, a vonatban ülve, mély
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szomorúság töltött el, lelkem legmélyén azonban még Sem
szomrkdtaigán,éspekülöobó:gészutaásom ala tt szakadatlanul tánczenét hallo tt am, nevetést és
vidám zajongást, mintha esküv őt ünnepelnének. Ez az élmény éles ellentétben állt az álom félelmetes hatásával. Itt
vidám tánczene, víg nevetgélés uralkodott, es én képtelen
voltam magam átadni a gyásznak. Bár újra meg újra elhatalmasodott volna rajtam, a következ ő pillanatban mégis mindig ezek a vidám dallamok ve tt ek körül. Egyrészt melegség
es öröm töltö tt el, másrészt rémület es gyász, az érzelmi
kontrasztok szakadatlan váltakozásában.
Az ellentét úgy magyarázható, hogy a halál egyszer a
magam, másszor a lélek álláspontja fel ő l rajzolódik ki. El őbbi esetben katasztrófaként jelenik meg, es olyan látszatot
kelt, mintha gonosz es könyörtelen hatalmak agyonvertek
volna valakit.
Hiszen félelmetesen durva is a halál — efel ő l jobb, ha nem
áltatjuk magunkat —, nemcsak mint fizikai történés, hanem
még inkább mint lelki: elragad körünkb ő l egy embert, és
jeges halotti csönd marad a helyén. Nincs többé remény
semmiféle kapcsolatra, mert összeomlott minden híd.
Olyanokat, akiknek hosszú életet kívántunk volna, életük
virágjában ragad magával a halál, semmirekell ő k pedig
magas kort érnek meg. Kegyetlen valóság ez, nem jó, ha
áltatjuk magunkat. A halál brutalitása es önkénye annyira
elkeserítheti az embereket, hogy arra következtetnek bel ő le:
nincs is irgalmas Isten, nincs igazság, sem pedig jóság.
Más szempontból viszont örömteli eseményként jelenik
meg a halál. Az örökkévalóság jegyében menyegz ő, misztikus
egyesülés. A lélek mintegy eljut hiányzó másik feléhez, hozzájut a teljességhez. A görög szarkofágokon ezt az örömteli
egymásra találást táncosn őkkel ábrázolták, az etruszk sirokon
lakomákkal. Amikor Simon ben Jokháj rabbi, a jámbor kaba-
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lista meghalt, barátai úgy mondták: nászát ülí. Némely vidékeke n ma is szokás mindenszentek napján „piknik"-et rendezni a sirokon. Mindez azt az érzést fejezi ki, hogy a halál
napja tulajdonképpen örömünnep.
Már néhány hónappal anyám halála el ő tt, 1922 szeptemberében álmodtam olyasmit, ami erre utalt. Apámról szólt az
álom es mély benyomást te tt rám. Amióta meghalt, tehát
1896 óta nem álmodtam róla. Most pedig ismét úgy jelent
meg álmomban, mint aki messzi útról érkezett haza. Mintha
megfiatalodo tt volna, es semmiféle atyai tekintély nem látszott rajta. Átmentem vele a könyvtáramba, es kimondhatatlanul örültem, hogy megtudhatom, hogy s mint megy a dolga. Egészen különösen örültem annak is, hogy bemutathatom neki a feleségemet es a gyerekeimet, megmutathatom a
házamat es elmesélhetem, mi mindent csináltam azóta es
ő l, amely épp akkoribanmivélet.Aípusokönyvér
jelent meg, szintén be akartam neki számolni. De rögtön
észrevettem, hogy mindez nem fog menni, mert apám igen
gondterheltnek látszott. Láthatóan akart t ő lem valamit. Ezt
tisztán éreztem, ezért visszakoztam. Ekkor azt mondta,
mivelhogy pszichológus vagyok, szeretné a véleményemet
hallani, mégpedig a házasélet lélektanáról. Készséggel vállaltam egy hosszabb összefoglalást a házasélet bonyodalmairól, es erre fölébredtem. Sehogy sem értettem meg az
álmot, mert eszembe sem jutott, hogy anyám halálára vonatkozhat. Ennek csak akkor ébredtem tudatára, amikor
anyám 1923 januárjában váratlanul meghalt.
Szüleim házassága nem volt boldogító együttélés, hanem
sok nehézséggel terhes türelempróba. Mindketten elkövették az oly sok házaspárra jellemz ő hibákat. Álmomból el őre
láthattam volna anyám halálát: huszonhat évi távollét után
a pám álmomban a pszichológusnál tájékozódik a házassági
bon yodalmakat illető legújabb ismeretekr ől es felismeré-
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sekről, mivel eljött az ideje, hogy újra foglalkozzék a prob-.
lémával. A maga idő tlen állapotában nyilvánvalóan nem te tt
őhöz for- szertbioamk,ezértnyla
dulni, aki a megváltozott id őkörülmények közö tt a birtokába juthatott néhány újabb szempontnak.
Igy szól az álom. Ha belelátok szubjektív mondanivalójába, kétségkívül még sokat kaphattam volna t őle — de miért
álmodtam ezt épp anyám halála el őtt, amit nem láthattam
előre? Az álom félreérthetetlenül apámra irányul, akihez az
évek múlásával egyre mélyül ő rokonszenv kötött.
Minthogy a tudattalannak a maga id ő -tér relativitása révén
jobb információs forrásai vannak, mint a tudatnak, amely
csak az érzékelésre hagyatkozhat, a halál utáni élet mítoszát
illetően rá vagyunk utalva az álomnak es a tudattalan más
hasonló spontán megnyilvánulásainak gyér jelzéseire. Ezeknek a jelzéseknek, mint mar említettem, természetesen nem
tulajdoníthatunk megismerés- vagy akár bizonyítékértéket.
De szolgálhatnak megfelel ő alátámasztásul mitikus amplifikáciőkhoz; megteremtik a kutató elme számára az olyan
T lehetőségek körét, amelyek nélkülözhetetlenek a kutatás
mozgalmas sokrétűségéhez. A mitikus fantázia közbüls ő
világának híján az a veszély fenyegeti a szellemet, hogy
doktrinerségbe merevedik. Fordítva viszont a mitikus háttér
figyelembevétele a gyönge es könnyen szuggerálható szellemeknek szintén veszélyt jelent, annak a veszélyét, hogy
sejtelmeket ismeretszámba vesznek, es különböző képzelgéseknek valóságos létet tulajdonítanak.
Széles körben elterjedt túlvilági mítoszt alkotnak a reinkarnáció hiedelmei es eszméi.
Egy olyan országban, amelynek szellemi kultúrája roppant
kifinomult es sokkal régebbi a miénknél, vagyis Indiában a
reinkarnáció gondolata éppen ügy magától értet ő dik, mint
Istenogy
teremtette, létezik
vagy hogy
nálunk az, hogy
ga világot
gY
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egy spiritus rector. A m űvelt indusok tudják, hogy mi másként gondolkozunk, mint ok, de ez nem érdekli őket. A keleti
magatartás szellemi sajátosságának megfelel ően a születés
es halál folyamát vég nélküli történésnek, afféle örök keréknek tekintik, amely minden cél nélkül gördül tovább. Az
ember él, ismereteket szerez, majd meghal, es újra elölr ől
kezdi az egészet. Csak Buddhánál jelenik meg egy célnak,
nevezetesen a földi lét legy őzésének eszméje.
A nyugati ember mitikus igénye evolúciós világképet
kíván meg, amelynek kezdete van es célja. Elveti a világképet, ha kezdete van ugyan, de aztán már csak vége,
ugyanúgy, mint a statikus, önmagában zárt örök körforgás
szemléletét. A keleti ember viszont, úgy látszik, el t'úri ez
utóbbi eszmét. Nyilvánvalóan nincs semmiféle általános
konszenzus a világ lényegét illet ően, éppoly kevéssé,
ahogyan mindmáig nem tudtak erre a kérdésre nézve megegyezni az asztronómusok sem. A nyugati ember szemében
elviselhetetlenül értelmetlen egy pusztán statikus világ, mindenképpen szüksége van olyan feltételezésre, hogy a világnak célja es értelme van. A keleti embernek nincs szüksége
ilyen feltételezésre, mert 6 ezt testesíti meg. Amaz ki akarja
teljesíteni a világ értelmét, emez pedig arra törekszik, hogy
az emberben teljesítse ki az értelmet, es közben lehántja
magáról a világot es a létet (Buddha).
Én mindkettő nek igazat adnék. A nyugati ember, úgy látszik, erő sen extrovertált, * a keleti erősen introvertált. * Az
első kivetíti az értelmet es a tárgyakban véli föllelni; utóbbi
önmagában érzi. De az értelem kívül is, belül is egyaránt o tt
van.
Az újjászületés eszméjét ől nem lehet elválasztani a karmáét. A döntő kérdés az, hogy egy ember karmája személyes-e vagy sem. Ha a sors rendelése, amellyel egy ember
belép az életbe, elmúlt életek cselekvéseit es teljesítményeit
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képviseli, akkor személyes folyamatosság áll fenn. Ha nem,
akkor a születés pillanatában mintegy megragad az ember
egy karmát, úgy, hogy az újra testet ölt, de nem áll fenn
semmilyen személyes folytonosság.
Buddhát kétszer kérdezték meg tanítványai, hogy vajon a
karma személyes-e vagy személytelen. Mindkét alkalommal
másra terelte a szót es nem bocsátkozott vitába; a kérdés feltevése ugyanis nem segíti el ő , hogy megszabaduljunk a lét
illúziójától. Buddha hasznosabbnak ítélte, ha tanítványai a
nidánaláncról elmélkednek, vagyis születésr ől, életről, öregségről es halálról, a fájdalmas események okáról es hatásáról.
Nem tudom megválaszolni a kérdést, hogy vajon az a karma,
amelyet en élek, elmúlt életeim eredménye-e, vagy nem inkább
őseim vívmánya, akiknek az öröksége bennem összegz ődik.
Vajon őseim életének kombinációja vagyok es az 6 életüket
testesitem meg újra? Éltem már egyszer régebben mint
meghatározott személyiség, es eljutottam abban az életben
odáig, hogy most a megoldással próbálkozhatom? Fogalmam
sincs. Buddha nyitva hagyta a kérdést, es megkockáztatom a
feltevést, hogy maga sem tudta teljes bizonyossággal.
Jól el tudnám képzelni, hogy éltem már régebbi évszázadokban, es o tt olyan kérdésekbe ütköztem, amelyeket akkor
még nem tudtam megválaszolni; hogy újra kellett születnem, mert a rám bízott feladatot nem telj esitettem. Ha
meghalok — igy képzelem —, követnek a tetteim is. Azt viszem magammal, amit elvégeztem. Csakhogy eközben az a
feladatom, hogy életem végén ne álljak o tt üres kézzel.
Buddha is mintha így vélte volna, amikor tanítványait távol
akarta ta rt ani a hiábavaló okoskodásoktól.
Létezésem értelme az, hogy az élet kérdést te tt föl nekem.
Vagy fordítva: en magam vagyok a kérdés, amelyet a világhoz intéztek, es föl kell mutatnom a magam válaszát,
különben csupán a világ válaszára hagyatkozhatom. Ez az a
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személy fölötti életfeladat, amelyet csak kínkeservesen
valósithatok meg. Talán olyan kérdésre kell választ keresnem, amely már az ő seimet is foglalkozta tt a, de amelyre ők
nem találták meg a választ. Talán ezért hat rám olyan er ősen
a tény, hogy a Faust befejezése nem tartalmaz megoldást?
Vagy az a probléma, amelyikbe Nietzsche belebukott: a
dionüszoszi élmény, amelyet mintha elszalaszto tt volna a
keresztény ember. Vagy talán alemann es frank őseim nyughatatlan Wotanja-Hermésze az, aki kihívó kérdéseket intéz
hozzám? Vagy Richard Wilhelm tréfás föltevésének van igaza, hogy el őéletemben rebellis kínai lehettem, akinek büntetésb ő l Európában kell fölfedeznie a maga keleti lelkét?
Amit ő seim élete eredményének vagy személyes el őéletemben szerzett karmának érzek, lehet talán éppen úgy valamilyen személytelen archetípus is, amely ma feszültségben
tartja az egész világot, es engem különösen megragado tt ,
mint például az isteni háromság világi fejl ődése es konfrontációja a n ői elvvel, vagy a változatlanul esedékes válasz a
Gonosz eredetér ől föltett gnosztikus kérdésre, más szóval: a
keresztény istenkép hiányos volta.
Megfordult a fejemben annak a lehet ősége is, hogy valamilyen egyéni teljesítmény révén kérdés keletkezik a világban, es választ kíván. Az en kérdésfältevésem es válaszom
netán nem kielégít ő . Ilyen körülmények között újra kellene
születnie valakinek — tehát talán nekem --, aki az en karmámat hordozza, hogy tökéletesebb välaszt adjon. Ezért azt is
el tudnám képzelni, hogy mindaddig nem születek újra,
amig a világnak nincs szüksége a válaszra, es hogy néhány
évszázadnyi nyugalom várományosa lehetnék, egészen
addig, amíg megint szükség lesz valakire, aki ilyen dolgok
iránt érdekl ődik, es akkor újfent es sikeresen vághatnék neki
a feladatnak. Elgondolásom szerint most lehetne némi
pihenést beiktatni, amig az eddigi penzum feldolgozása tart.
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Homályos el őttem a karma kérdése, aminthogy a személyes újraszületés vagy a lélekvándorlás kérdése is az. „Tiszta
es szabad lélekkel" — hallgatom tisztelettel az újraszületés
indiai hitvallását, es körültekintek tapasztalataim világában,
nem történik-e valahol valami, ami joggal mutathatna a
reinkarnáció irányába. Természetesen nem tekintem bizonyítéknak, hogy nálunk viszonylag sokan hisznek a rein-.
karnációban. Valamely hit nekem ugyanis csak a hit jelenségét bizonyítja, de nem azt a tartalmat, amiben hisznek.
Ennek tapasztalati úton kell el őtt em megnyilatkoznia, hogy
el is fogadjam. Néhány évvel ezel őtt még semmit sem
fedeztem föl, ami ilyen tekintetben meggy őzött volna, jólle
állandóan figyelemmel kísértem ezt a területet. De nem--bet
régiben feljegyeztem álmaim egész sorát, amelyek nagy
valószínűséggel egy általam is ismert elhunyt személyiség
reinkarnációs folyamatára utalnak. Bizonyos aspektusokat
meglehet ő s valószínű séggel még az empirikus valóságban is
nyomon lehetett követni. Ehhez hasonlót azonban soha többé
nem figyeltem meg vagy nem észleltem, úgyhogy nincs
módom az összehasonlításra. Mivel ezáltal megfigyelésem
szubjektív es egysze ri, csak a meglétét közölhetem, a tartalmait azonban nem. Mégis meg kell vallanom, hogy ez után a
tapasztalat után némiképpen más szemmel nézem a
reinkarnáció problémáját, bár természetesen nem á11 módomban valamilyen meghatározott álláspontot képviselni.
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Ha föltesszük, hogy „odaát" minden folytatódik, nem
tudunk másféle létezést elképzelni, csakis a pszichikait; a
psziché létéhez ugyanis nincs szükség sem térre, sem id őre.
A pszichikus lét, kivált a bels ő képek, amelyekkel már most
is foglalkozunk, szolgáltatják az anyagot mindenféle
mitikus okoskodáshoz a túlvilági létr ő l, amelyet en a képi
világban való el őrehaladásnak vélek. Ily módon a psziché
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lehetne az a lét, amelyben a „túlvilág" vagy a „holtak országa" rejlik. A tudattalan es a „holtak országa" e tekintetben
rokon értelm ű szavak.
Lélektani szempontból a „túlvilági élet" az öregkori lelki
élet következetes folytatásának t űnik. A megöregedés során
ugyanis magától értet ődően egyre nagyobb szerephez jut a
szemlélődés, az elmélkedés es a bels ő képek megjelenése.
„Véneitek álmokat álmodnak." 3 Ennek mindenesetre el őfeltétele, hogy az öregek lelke ne fásuljon el, ne keményedjék meg — „sero medicina paratur cum mala per longas eonvaluere moras" (kés őn jön a gyógyszer, ha az elhúzódó idő
alatt elhatalmasodott a baj). Öregkorában az ember lassan
levetíti bels ő látása előtt emlékképeit, es a múlton elmélkedve bels ő es küls ő képekben megismeri önmagát. Olyan
ez, mint a túlvilági életbe vezet ő első lépcsőfok vagy előkészület, aminthogy Platón felfogása szerint a bölcselet felkészülést jelent a halálra.
A belső képek megakadályozzák, hogy elvesszünk a személyes visszapillantásban. Sok olyan id ős ember van, aki
belebonyolódik a küls ő események emlékeibe, es megragad
bennük, ha ellenben a visszapillantás elmélkedéssel társul es
képekben fejez ődik ki, az olyan, mint amikor hátrál az ember, hogy annál nagyobbat ugorjon utána. Megpróbáljuk
fölfedezni azt a vonalat, amely életünkben a világba vezetett, majd újra kivezet a világból.
Azokban az elképzelésekben, amelyeket az emberek a
túlvilágról alkotnak, általában közrejátszanak vágyképzeteik
es elő ítéleteik. Ezért a túlvilághoz többnyire csak der űs
hiedelmek kapcsolódnak. Nekem azonban ez nem elég meggyőz ő . Nemigen tudom elképzelni, hogy elbájoló, virágos
3. Apostolok cselekedetei 2,17 es Joel próféta könyve 2,28.
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réten kötnénk ki halálunk után. Hiszen ha a tülvilágon minden olyan derűs es jó lenne, akkor szívélyes kapcsolatnak
kellene fennállnia közöttünk es megannyi üdvözült szellem
közö tt , a születés el őtti állapotból pedig szép es jo következmények áradhatnának hozzánk. Csakhogy err ől szó sincs.
Honnan az elhunytaknak ez az áthidalhatatlan elválása az
emberektől? Azoknak a beszámolóknak, amelyek az elhaltak
szellemével való találkozásokról szólnak, legalább a fele
rossz szellemekkel szerze tt , ijesztő élményeket tartalmaz, es
a holtak országa rendszerint jeges hallgatásba burkolózik,
nem törődve a magukra marado tt ak fájdalmával.
Ha arra hallgatok, ami bennem önkéntelenül gondolkozik,
akkor a világ sokkal egységesebbnek látszik, semhogy olyan
„túlvilág" létezhetne, amelyb ő l teljességgel hiányzik az
ellentétesség. O tt is van „természet", es az a maga módján
Istené. Nagyszerű lesz es félelmetes az a világ, amelyikbe
halálunk után kerülünk, akárcsak az istenség es az elő ttünk
isme rt természet. Azt sem tudom elképzelni, hogy a szenvedés mindenestül megszűnne. Igaz ugyan, hogy amit
látomásaim során 1944-ben átéltem, a felszabadulás a test
terhe alól es a dolgok értelmének felismerése, lelkem
mélyéig boldoggá tett, de azért o tt is volt sötétség, es különös módon megszűnt az emberi melegség. Hadd emlékeztessek arra a fekete sziklára, amelyikhez odakerültem!
Sötét volt es a lehető legkeményebb gránitból való. Mit
jelentsen ez? Ha a teremtés nem volna alapvet ően hiányos,
ha nem volna benne őseredeti defektus, akkor miért támadna fel az alkotó igyekezet, a kiteljesedés utáni vágy? Miért
fontos az isteneknek az ember es a teremtés? Miért a nidánalánc folytatása a végtelenségig? Holott egy Buddha a
maga tagadását szegezte szembe a lét szenvedéssel teli illúziój ával, a keresztény ember pedig a miel ő bbi világ végében
reménykedik?
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Valószín űnek ta rt om, hogy a túlvilágon is akadnak valamiféle korlátozások, ám a holt lelkek csak lassacskán fogják
föl, hol vannak a felszabadult állapot határai. Kell hogy
legyen „ott" valahol egy e világhoz köt ődő kényszer, amely
véget akar vetni a túlvilági állapotnak. Ez az alkotó kényszer
dönt aztán arra nézve — így képzelem —, hogy a lelkek közül
melyek merüljenek bele a születésbe. Nagyon jól el tudom
képzelni, hogy bizonyos lelkek boldogítóbbnak találják a
háromdimenziós állapotot az „örök"-nél. De ez talán attól is
függ, mennyit vittek át magukkal emberi létük telj ességéb ől
vagy fogyatékos voltából.
Lehetséges, hogy a háromdimenziós létnek semmi értelme
sem volna többé, ha a lélek már el őbb eljut a megértés bizonyos fokára; hogy akkor már nem kellene többé visszatérnie, es a magasabb fokú belátás visszaszorítaná az újabb
testet öltés vágyát. Ilyenkor a lélek eltúnne a háromdimenziós világból es olyan állapotba kerülne, amelyet a buddhisták nirvánának neveznek. De ha még hátravan egy betöltendő karma, akkor a lélek visszahull a vágyak világába, es
rt belátja, hogy megintvszaérlb,ántme
még valami beteljesitésre vár.
Az én esetemben mindenekel őtt a dolgok megértésére való szenvedélyes törekvés lehete tt születésem el őidézője.
Mert lényemnek ez a legerősebb eleme. A kielégíthetetlen
sóvárgás a megértésre úgyszólván létrehozott magának egy
tudatot, hogy megismerje azt, ami van es ami történik, es
ő en még a Megismerhetetlen gyér utalá- hogyezntúlm
saiból is mitikus elképzeléseket olvasson ki.
Semmiképpen sincs módunk bizonyíthatni, hogy bel őlünk
valami örökre fennmarad. Legföljebb azt mondhatjuk: van
némi valószínűsége annak, hogy fizikai halálunk után tovább él valami a pszichénkb ő l. Mármost ugyanilyen kevéssé
tudjuk, hogy ami tovább él, tudatában van-e önnön létének.
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Ha szükségessé válik véleményt alkotni err ő l a kérdésr ől
talán számításba jöhetnének azok a tapasztalatok, amelyeket
a lelki kettéhasadásos jelenségek körül szereztek. A legtöbb
esetben ugyanis egy levált komplexus megnyilvánulása
valamilyen személyiség formájában történik, ügy, mintha ez
a komplexus tudatában volna önmagának. Ezért van
megszemélyesít ő jellegük az elmebetegek által kiadott
hangoknak. A megszemélyesített komplexusok jelenségét
taglaltam már a disszertációmban is. Ha úgy tetszik, akár a
tudat folyamatosságának javára is Írhatjuk őket. Ilyen föltevés mellett szólnak azok a meglep ő megfigyelések, amelyeket akut agysérülések utáni mély eszméletvesztéses es
súlyos ájulásos állapot folyamán tettek. Mindkét esetben
előfordulhatnak, még a legsúlyosabb öntudatlanság állapotában is, intenzív álomélmények, valamint észlelések a külvilágról. Minthogy az ájulás tartamára kikapcsolódik a
nagyagykéreg, az öntudat központja, az efféle élményekre
mindmáig nincs magyarázat. De az öntudat képességének
legalábbis szubjektív megmaradása mellett szólhatnak —
még a látszólagos öntudatlanság állapotában is.
A kapcsolat az „id őtlen ember", a mély-én es az idő ben es
térben él ő földi ember között roppant nehéz kérdéseket vet
föl. Erre két álom világított rá.
Az egyik álmot 1958-ban lá tt am: házam el őtt két fémes
lencse formájú korongot pillantottam meg, amint csilogáú,
kis ívben átszáguldottak a ház fölött a tóhoz. Két ufó volt.
Utánuk egy másik test egyenesen felém röpült. Kör alakú
lencse volt, olyan, mint egy távcs ő objektívje. Mintegy
négy-ötszáz méter távolságban megállt egy pillanatra, majd
tovarepült. Nyomban utána újabb test szárnyalt át a leveg őn:
egy tárgylencse, férnes toldalékkal, amely egy kis ládához
kapcsolódott — egy laterna magica. ügy hatvan-hetven méternyire megállt a leveg őben, es egyenesen engem vett
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célba. A csodálkozás érzésével ébredtem. Még félálomban
átvillant az agyamon: mindig azt képzeljük, hogy az ufo-k a
mi vetületeink. Most kiderül, hogy mi vagyunk az ő
vetületeik. A laterna magica engem C. G. Jung alakjában
vetít ki. Jö, de ki manipulálja a készüléket?
Egyszer már álmodtam a mély-én es az en kapcsolatának
problémájáról. Abban a régebbi álmomban vándorúton voltam. Dombvidéken jártam, sütö tt a nap, es körös-körül
messzire beláttam a tájat. Ekkor egy út menti kápolna elé
kerültem. Ajtaja csak be volt támasztva, es en beléptem. Az
oltáron legnagyobb ámulatomra nem a Szűzanya képét láttam es nem is feszületet, hanem pompás virágokból összeállított csokrot. De aztán észrevettem, hogy az oltár el őtt a
földön, felém fordulva, lótuszülésben es teljes elmélyültségben egy jógi ül. Ahogy jobban megnéztem, rádöbbentem,
hogy arca az en arcom. Hallatlanul megrémültem es ezzel a
&ondolattal ébredtem: ahá, tehát 6 az, aki engem meditál.
Almodik, es en vagyok az álma. Tudtam, hogy ha fölébred,
akkor en nem leszek többé.
Ezt az 1944-es betegségem után álmodtam. Példázatot jelent: mély-énem magába merül, mint egy jógi, es az en földi
alakomat meditälj a. Mondhatni: emberi alakot ölt, hogy
bejusson a háromdimenziós létezésbe, mint amikor valaki
búvárruhába öltözik, hogy alámerülhessen a tengerbe. A
mély-én lemond túlvilági létérő i, éspedig vallásos beállítottságban, amire különben az álomkép kápolnája is utal.
Földi alakban hozzáférhet a háromdimenziós világ tapasztalataihoz, es a nagyobb fokú tudatosság révén továbbléphet
az önmegvalósítás útján.
A jógi alakja bizonyos fokig tudattalan prenatális teljességemet képviselheti, a Távol-Kelet pedig, amint az álmokban
gyakran megesik, egy nekünk idegen, a tudattal ellentétes
pszichikus állapotot. Akárcsak a laterna magica, a jógi medi-
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tációja is az en empirikus valóságos voltomat „vetíti ki". Ezt
az oksági kapcsolatot azonban rendszerint fordított irányban
érzékeljük: a tudattalan produktumaiban mandala- jelképeket fedezünk föl, vagyis a telj ességet kifejez ő kör es négyszög alakú figurákat; es amikor teljességet fejezünk ki,
ugyanilyen figurákat alkalmazunk. Bázisunk az én-tudat, a
mi világunkat jelent ő én-pontban központosított fénymez ő .
Innen szemléljük a talányos sötét világot, es nem tudjuk,
hogy árnyszer ű jeleit mennyiben idézi el ő a mi tudatunk,
vagy mennyire van saját realitásuk. A felületes szemlélet
beéri az el őidéző tudat feltételezésével. Alaposabb vizsgálattal azonban kimutatható, hogy a tudattalan képeit általában nem a tudat produkálja, hanem megvan a maguk tulajdon realitása es spontaneitása. Mégis csupán afféle kísér őj elenségeknek tekintjük őket.
Mindkét álom tendenciája arra irányul, hogy pontosan
ellenkezőjére fordítsa az én-tudat es a tudattalan viszonyát,
es a tudattalant tüntesse fel az empirikus személy létrehozójának. A megforditás arra utal, hogy a „másik oldal"
nézete szerint tudattalan létünk az igazi, tudatvilágunk pedig
egyfajta illúziót vagy egy meghatározott céllal el ő állított látszatvalóságot képvisel, körülbelül ügy, mint az álom, amely
színtén valóságnak tetszik mindaddig, ameddig az ember
benne él. Nyilvánvaló, hogy ez a tényállás sokban hasonlít a
keleti világnézethez, amennyiben ez utóbbi elismeri a
„májá"-t, a látszatvalóságot. 4
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4. Jung életében egyszer már szerepet játszott abbeli bizonytalansága,
hogy kinek vagy milyen „hely"-nek kell valóságértéket tulajdonítani:
amikor gyerekkorában a kövön ült es eljátszott azzal a gondolattal, hogy
vajon a k ő csak állítja, hogy 6 az „én", vagy valóban 6 az. Vö. Csuang-ce
ismert pillangóálmával is. (Aniela Jaffé jcgyzete.)
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Ezért az en szememben minden biológiai es pszichikus
történés tulajdonképpeni spiritus rectora a tudattalan teljesség. Ez totális megvalósulásra, vagyis az ember esetében
tudatosodásra törekszik. A tudatosodás a legtágabb
gtabb
totális tu
g
értelemben vett kultúra, az önmegismerés pedig következésképpen az esszenciája es a szíve ennek a folyamatnak. A
Kelet kétségkívül „isteni" jelent ő séget tulajdonít a mélyénnek, a régi keresztény felfogás szerint pedig az önmegismerés vezet el a cognitio Dei-hez, Isten megismeréséhez.
Az ember szempontjából így hangzik a dönt ő kérdés: vállalod-e a végtelent vagy sem? Ez életének kritériuma. Csak
akkor nem vesztegetem érdekl ődésemet semmiségekre es
ő ségű dolgokra, hogyha tudom, hogy a határ- csekélyjnt
talan a lényeg. Ha ezt nem tudom, akkor ilyen vagy olyan
tulajdonság kedvéért, amelyet személyes j avamnak tekintek,
ragaszkodom hozzá, hogy a világban számitsak valakinek.
Tehát, mondjuk, a tehetségem vagy a szépségem miatt.
Minél erő sebben ragaszkodik vélt tulajdonához az ember, es
minélkevsbrzganyet,álkvésbgíi
az élete. Korlátozva érzi magát, mivel korlátozottak a
szándékai, ez pedig irigységet es féltékenységet szül.
Megváltoznak a vágyak es a beállítódás is, ha megértjük es
érezük,hogymábnaélethozkpcsóduna
határtalanhoz. Végs ő soron csak a lényeg révén számít valaminek az ember, es ha az nincs a birtokában, akkor elrontotta az életét. A másik emberrel való kapcsolatban is az a
döntő , vajon kifejez ődik-e benne a határtalan vagy sem.
Am a határtalant csak akkor tudom megérezni, ha a legnagyobb mértékben korlátozva vagyok. Az embert legerő sebben a mély-én korlátozza; ez a „csak ennyi vagyok!"
élményben nyilvánul meg. Csakis a mély-énben való
legsz ű kebb korlátozottság tudata kapcsolódik a tudattalan
korlátlanságához. Ezt tudva tapasztalom meg magamat mint

4.11

korlátozottat es egyúttal örökké lévő t, mint az Egyiket es a
Másikat. Hogyha egyedül valónak vagy végeredményben
korlátozottnak tudom magam a magam személyes kombinációjában, akkor nyílik rá lehet ő ségem, hogy tudatára ébredjek a határtalannak is. De csakis akkor.
Oly korban, mely kizárólag az élettér kiterjesztésére es a
racionális tudás mindenáron való gyarapítására irányul, a
legfőbb követelmény, hogy az ember tudatában legyen
egyedül valóságának es korlátozottságának. Egyedülvalóság
es korlátozottság rokon értelm ű szavak. Nélkülük nem lehet
a határtalant észlelni — következésképpen nincs tudatosulás
sem —, hanem csupán szinte rögeszmés azonosulás mindazzal, ami a nagy számok es a politikai hatalom mámorában
megnyilvánul.
Korunk a teljes hangsúlyt az e világi emberre helyezte át,
előidézve ezzel az embernek es világának démonizálását. A
diktátorok megjelenése es az általuk okozott sokféle nyomorúság abból származik, hogy a nagyokosok rövidlátása
megfosztotta az embert a túlvilágiságtól. S vele együtt ő
maga is áldozatul ese tt a tuda tt alan erő inek. Az ember feladata ugyanis, épp ellenkez őleg, az volna, hogy tudatára
ébredjen mindannak, ami a tudattalan fel ő l az előtérbe
nyomul, nem pedig az, hogy ne vegyen tudomást róla vagy
hogy azonosuljon vele. Mindkét esetben elárulná abbéli rendeltetését, hogy tudatosságot teremtsen. Amennyire képesek
vagyunk felismerni, az emberi létnek az az egyetlen értelme,
hogy világot gyújtson a puszta létezés sötétségében. S őt
feltételezhet ő , hogy amiképpen a tudattalan hat ránk,
ugyanúgy hat tudatunk gyarapodása is a tudattalanra.
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Önmagam életrajzának megvilágításához elengedhetetlenek
az alább következ ő fejtegetések, bár az olvasó bizonyára teoretikusnak ítéli majd ő ket. Csakhogy ez a „teória" az életemt ő l elválaszthatatlan létforma, s az életmód, amelyet képvisel, olyan szükségletem, mint az, hogy egyem es igyam.
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Kései gondolatok

1
A kereszténységben az a figyelemre méltó, hogy dogmatikája anticipál egy bizonyos változási folyamatot az
istenségben, vagyis történelmi átalakulást a „másik oldalon". Ez az égben végbemen ő szakadás új mítoszának formájában megy végbe, es el őször a teremtés mítosza utal rá,
amikor is fellép a Teremt ő kígyószerű ellenlábasa, engedetlenségre csábítva az els ő embereket azzal, hogy több tudatosságot ígér nekik (scientes bonum et malum). A második
utalás az angyalok bukása, tudattalan tartalmak „elhamarkodott" inváziója az emberi világban. Sajátos fajta az angyaloké. Azok, amik, mások nem is lehetnek: olyan lények,
akiknek nincs önálló lelkük, es nem képviselnek semmi
mást, mint mesterük gondolatait es intuícióit. Az angyalok
bukása esetében tehát kizárólag „gonosz" angyalokról van
szó. Qk váltják ki az infláció jól ismert hatását, amelyet ma
is megfigyelhetünk a diktátori rögeszmében: az angyalok es
az emberek nemzik az óriások nevetségét, amely végül
hozzáfog még az emberek felfalásához is, ahogyan arról
Énok könyve beszámol.
A mítosz harmadik es döntő foka azonban Isten önmegvalósítása emberi alakban, hogy betöltse az isteni menyegz ő
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ószövetségi eszméjét es annak következményét. Az inkarnáció
eszméje már az őskereszténység idején a „Krisztus bennünk
van" nézetévé n őtt fel. Ezáltal a tudattalan teljesség benyomult
a belső tapasztalás pszichikai tartományába, es némi fogalmat
ado tt az embernek saját énjének egészér ől. Ez nemcsak az
ember, hanem a Teremt ő számára is döntő eseménnyé lett: a
sötétségb ől megváltottak szemében levetk őzte sötét tulajdonságait es Summum Bonummá vált. Egy évezreden át töretlenül, elevenen élt ez a mítosz, míg csak a XI. században
újabb tudati változás nem jelent meg a láthatáron.
E tt ől fogva egyre szaporodtak a nyughatatlanság es a kétely tünetei, míg csak a második évezred végén fokozatosan
ki nem rajzolódott egy világégés képe, illetve el ő bb a tudat
fenyegetettsége. Ez egyfajta gigantomániában gyökerezik,
vagyis a tudatnak ilyen pöffeszkedésében: „Nincs semmi
nagyobb az embernél es cselekedeteinél." Veszend ő be ment
a keresztény mítosz túlvilágisága es vele együtt a túlvilágon
beteljesült teljesség keresztény szemlélete is.
A fényt árny követi, a Teremt ő másik oldala. Ez a fejl ődési
folyamat a XX. században jut el csúcspontj ára. A keresztény
világ most valóban szembekerült a gonosz princípiumával,
vagyis a nyílt igazságtalansággal, zsarnoksággal, hazugsággal, rabszolgasággal es lelkiismereti kényszerrel. A kend őzetlen gonosznak efféle megnyilvánulása ugyan látszólag az
oroszok népénél öltött állandó alakot, az els ő hatalmas
tüzvészt mégis a németeknél gyújtotta. Ezáltal vitathatatlanul feltárult, hogy milyen mértékig van aláásva a XX.
század kereszténysége. Többé már nem lehet a gonoszt „a j ó
hiánya" körülirással ártalmatlannak feltüntetni. Meghatározó valósággá lett a gonosz. Azzal, hogy átkereszteljük, még
nem száműztük a világból. Meg kell tanulnunk bánni vele,
mert együtt akar élni velünk. Hogy ez hogyan oldható meg
nagyobb ártalom nélkül, azt most még nem lehet el ő re látni.
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Mindenesetre szükségünk van valamilyen új orientációra,
vagyis metanoiára. A rosszal érintkezésbe kerülve nagy a
veszélye annak, hogy rabul ejt. Igy tehát egyáltalán nem
szabad többé „rabul esnünk", a jónak sem. Az úgynevezett
jo, amelynek rabul esünk, elveszíti morális karakterét. Nem
mintha magában véve megromlott volna, de rossz következményeket von maga után, me rt rabul ejte tt . Rossz a szenvedélynek minden formája, egyre megy, hogy alkoholról,
morfiumról vagy idealizmusról van-e szó. Nem szabad többé megengednünk, hogy elcsábitsanak az ellentétek.
Az etikus cselekvés kritériumát ezentúl nem mentheti ki,
hogy amit , jó"-nak ismerünk el, az egyféle categoricus imperativus jellegét ölti magára, az úgynevezett rossz pedig
okvetlenül kerülend ő . A rossz valóságos létének elismerése
révén a j ó mint az ellentét egyik fele szükségképpen viszonylagossá válik. Ugyanez érvényes a rosszra is. A kett ő együtt
alkot tehát egy paradox egészet. Gyakorlatilag ez azt jelenti,
hogy a jó-rossz elveszíti abszolút jellegét, mi pedig kénytelenek vagyunk ráeszmélni, hogy Ítéleteket fejeznek Id.
Csakhogy minden emberi ítélés tökéletlensége kételyt ébreszt az iránt, hogy vajon véleményünk mindenkor helytálló-e. Tévedhetünk is megitélésünkben. Az etikai problémát
ez csak annyiban érinti, hogy az erkölcsi értékelést illet ően
bizonytalanok vagyunk. Es mégis rákényszerülünk az etikai
döntésre. A ,jó" es a „gonosz" vagy „rossz" viszonylagossága korántsem azt jelenti, mintha ezek a kategóriák érvényüket vesztették volna vagy nem léteznének. A morális
Ítéletalkotás mindig es mindenü tt megvan, a maga jellegzetes pszichológiai következményeivel egyetemben. Amint
másutt már kiemeltem, minden elkövetett, szándékolt es
gondltiazsá —ugynú,mited—zls
mindvégig a lelkünkön áll bosszút, függetlenül attól, hogy a
világ ellenünk fordult - e vagy sem. Csak az ítélet tartalmas
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vannak id őhöz es helyhez kötött feltételeknek alávetve es
változnak ennek megfelel ően. A morális értékelés mindig a
mi szemünkben szilárdnak tetsz ő erkölcsi kódexen alapszik,
amely úgy tesz, mintha pontosan tudná, mi jó es mi rossz.
Most azonban, amikor már tudjuk, milyen bizonytalan alap
ez, az etikai döntés szubjektív alkotó tetté válik, amelyet
csak concedente Deo — Isten egyetértésével — keríthetünk
hatalmunkba, vagyis szükségünk van a tudattalan részér ől
valamilyen spontán es döntő lökésre. Ez nem érinti, csak
megnehezíti az etikát, vagyis a választást jó es rossz közö tt .
Az etikai döntés gyötrelmét ő l semmi sem kímélhet meg
bennünket. De, bármilyen kegyetlenül hangzik is, szabadnak es elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy bizonyos
körülmények között kitérjünk az ismert morális jó el ő l, és
azt tegyük, amit általában rossznak nyilvánítanak, ha az
etikai döntés úgy kívánja. Más szóval: ne engedjünk az
ellentéteknek. Az ilyen egyoldalúsággal szemben o tt van
mintának, morális alakban, az indiai bölcselet netinetije.
Általa azonnal hatályát veszti az erkölcsi kódex, es az egyén
hatáskörébe kerül az etikai döntés. Önmagában semmi új
sincs ebben; arról van szó, ami már a pszichológia el őtti
időkben is végbement, mint a kötelességek ütközése.
Csakhogy az egyén többnyire annyira tudatlan, hogy
egyáltalán nem ismeri tulajdon döntési lehet ő ségeit, ezért
folyvást a küls ő szabályokat es törvényeket lesi aggodalmasan, hogy tanácstalanságában azokhoz tarthassa magát.
Az általános emberi gyarlóságtól eltekintve jócskán hibás
ebben a nevelés is, amely kizárólag ahhoz igazodik, ami
általánosan ismert, nem szól azonban az egyed személyes
tapasztalatáról. Igy aztán olyan eszményeket hirdetnek,
amelyekről eleve teljes biztonsággal tudható, hogy soha
nem lehet őket valóra váltani, es csupán hivatalból prédikálják őket azok, akik tudják, hogy maguk sohasem tettek
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pedig kritikátlanul elfogadják ezt a helyzetet.
Aki tehát a gonosznak manapság jelentkez ő problémájára
választ kíván, annak els ő sorban alapos önmegismerésre van
szüksége, azaz a maga teljességének lehet ő legjobb megismerésére. Kíméletlenül föl kell tárnia, mennyi jó telik ki
tőle, es miféle gaztettekre képes, es óvakodnia kell attól,
hogy az egyiket valóságnak, a másikat pedig illúziónak tartsa. Lehet ő ségként mindkettő igaz, es sem az egyikt ől, sem a
másiktól nem szabadulhat meg teljesen, hogyha — amint
tulajdonképpen neveltetésénél fogva illene — önáltatás es
önmaga becsapása nélkül akar élni.
Csakhogy a megismerésnek e tt ől a fokától általában még
majdnem reménytelenül távol állunk, bár sok modern embernek igenis nyílna lehet ősége a mélyebb önmegismerésre.
Az ilyen önmegismerés azért lenne szükséges, mert csakis
ennek alapján kerülhetünk közelebb az emberi alkatnak
ahhoz az alaprétegéhez vagy magjához, ahol az ösztönöket
találjuk. Az ösztönök a priori meglév ő dinamikus tényez ők,
végs ő soron tőlük függenek tudatunk etikai ítéletei. A tudattalan ez, a maga tartalmaival együtt, err ől pedig nem
alkothatunk végérvényes ítéletet. Legföljebb el őítéleteink
lehetnek róla, me rt nem vagyunk képesek megismerni, átfogni es ésszerű határok közé szorítani tulajdon alkatunkat. A
természet megismerésére csak a tudatot gyarapító tudomány
révén jutunk ei, ilyenformán az elmélyült önmegismerésnek
is szüksége van a tudományra, vagyis a pszichológiára.
Távcsövet vagy mikroszkópot sem készít senki úgyszólván
kapásból es merő jóakaratból, optikai ismeretek nélkül.
Manapság a pszichológia létfontosságú okokból nélkülözhetetlen. Döbbenten es tanácstalanul állunk a nemzetiszocializmus es a bolsevizmus előtt, inert semmit sem tudunk
az emberr ől, vagy csak egyoldalú és torz képünk van róla.
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Nem igy állnánk az önismeret birtokában. Ott mered el őttünk a gonoszra vonatkozó szörny ű kérdés es még csak nem
is tudunk róla, nemhogy a választ ismernénk. De még ha
tudnánk is, föl nem foghatjuk, „hogyan történhetett meg
mindez". Egy államférfi zseniális naivitással kijelenti:
hiányzik bel őle a képzel őerő , hogy ésszel fölérje a gonoszt.
Nagyon helyes: az embernek nincs elképzelése a gonoszról,
neki azonban van rólunk. Egyesek nem akarják ezt tudomásul venni, mások azonosulnak vele. Ma ilyen a lélektani
világhelyzet: egyesek még kereszténynek vélik magukat, es
azt hiszik, letiporhatják az úgynevezett gonoszt: a többiek
azonban rabul estek neki, es már nem is látják a jót. Nagyhatalommá lett manapság a gonosz: az emberiség egyik fele
emberektől kifundált doktrínára támaszkodik; a másik fele a
szituációnak megfelel ő mítosz hiányában senyved. Ami a
keresztény népeket illeti: kereszténységük álomba merült és
mitoszát az évszázadok során elmulaszto tt a továbbfejleszteni.
Nem hallotta meg azok szavát, akik kifejezésre juttatták a
mitikus elképzelések felszín alatti fejl ődésének egy-egy mozzanatát. A tömeg szemében megmaradt népbutitónak egy
Gioacchino de Fiore, egy Eckart mester, egy Jacob Boehme
es sokan mások. Az egyetlen fénypont XII. Pius pápa es dogmája. De még azt sem tudják, mir ől beszélek, amikor ilyesmit
mondok. Nem értik, hogy meghal a mítosz, ha nem él es nem
fejlődik tovább. Elnémult a mi mítoszunk es nem válaszol
többé. A hiba pedig nem benne van, nem abban, ahogyan a
Szentírás összefoglalta, hanem egyedül es csakis mibennünk,
akik nem fejlesztettük tovább, ráadásul ei is nyomtunk minden ilyen irányú kísérletet. A mítosz eredeti szövegében épp
elég az olyan kiindulási pont, amely magában hordja a
továbbfejlesztés lehet ő ségét. Krisztusnak például ilyen
szavakat adnak a szájába: „Legyetek... okosak, mint a kígyók
es szelídek, mint a galambok." Mire jó a kígyóokosság? Es mi
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a köze a galambok ártatlanságához? „Ha pedig nem lesztek
olyanokká, mint a gyermekek... Ki gondol vele, hogy milyenek is valójában a gyerekek? Miféle erkölcsi alapon tulajdonítja el az Ur a szamarat, amelyre azért van szüksége, hogy
diadalmasan vonulj on be Jeruzsálembe? Aztán meg ki az, aki
nyű gös, akár egy gyerek, es elátkozza a fügefát? Miféle
erkölcsi tanulság vonható le a h űtlen sáfár példázatából es
ő nagy horderejű megis- milyené,ahztükreisl
merés az Úr apokrif szavaiból: „Ha tudod, mit teszel, ember,
akkor boldog leszel, ám ha nem tudod, átkozott vagy es
megszdatörvény"?VülmijetsPánakzvllomása: ,,...amit gy űlölök, azt cselekszem." Már nem is említem az általánosan zavarosnak ítélt Jelenések könyve világos jövendöléseit, me rt úgysincs hitelük.
A gnosztikusok valaha föltették a kérdést: „Honnan származik a Rossz?" — ám a keresztény világ nem adott rá választ, Órigenész óvatos elgondolása az ördög esetleges
megváltásáról pedig eretnekségnek számított_ Ma azonban
számot kell adnunk es választ, mi pedig i tt állunk üres
kézzel, csodálkozva es tanácstalanul, es még azt sem fogjuk
fel, hogy nem siet segítségünkre, bármilyen nagy szükségünk lenne is rá, semmiféle mítosz. A politikai helyzet,
valamint a tudomány félelmetes, jóformán démoni eredményei folytán titkos borzongás es tompa sejtések töltenek
el bennünket, de nem tudjuk, mitév ők legyünk, és alig néhányan jutnak arra a következtetésre, hogy ezúttal a régesrég elfeledett emberi lélek forog kockán.
A mítosz továbbfejlesztésének alkalmasint onnan kellene
kiindulnia, ahol a Szentlélek kitöltetett az apostolokra es Isten fiaivá avatta ő ket, de nemcsak őket, hanem mindazokat
is, akik általuk es utánuk részesültek a fliációban (a gyermekké fogadásban) és ezáltal osztályrészük lett a bizo419
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nyosság, hogy nemcsak földi származású autochton él őlények, hanem mint kétszer születettek, magában az istenségben gyökereznek. Látható, testi életük e világi volt; a
bennük lakozó láthatatlan embernek azonban jövetele es
ője egyaránt a teljesség ő sképében rejlett, s az örök jövend
Atyában, ahogy a keresztény üdvösségtörténet mondja.
Amiképpen teljes a teremt ő , azonképpen legyen a teremtménye, tehát a gyermeke is teljes. Igaz, az isteni teljesség
képzetérő l semmit sem lehet lehántani; ám ha pontosan nem
tudjuk is, mi történt, mégis bekövetkezett a teljesség kettéhasadása. Létrejött egy világos es egy sötét birodalom. Ez
az esemény még Krisztus föllépése el őtt félreérthetetlenül
elökészittetett, amint megtudható többek között Jób élményéből, vagy Énoknak a közvetlenül Krisztus el őtti időkb ől
származó es széles körben elterjedt könyvéb ő l. És a kereszténységben éppen ilyen félreérthetetlenül fennmaradt a
metafizikus szakadás: a Sátán, aki az Ószövetségben még
Jahve közvetlen kíséretében tartózkodott, immár az Istenvilággal homlokegyenest ellenkez ő es örök ellentétet alkot.
És ebben meg is gyökeresedett. Ezért nem is csodálkozhatunk, hogy már a XI. század elején felbukkant a hit, amely
szerint a világot nem Isten, hanem az ördög teremte tt e. Ez
volt a keresztény aión második felének a nyitánya, miután
az angyalok bukásának mítosza már elbeszélte, hogy a bukott angyalok voltak azok, akik az embereket veszedelmes
tudományra es művészetekre oktatták. Vajon mit szóltak
volna ezek a régi mesemondók Hirosima látványához?
Jacob Boehme zseniális látomása felismerte az istenkép
ellentétes jellegét, es ezáltal a mitosz továbbfejlesztésén
munkált. A Boehme által felvázolt mandala j elkép a kettévált Istent ábrázolja, amennyiben bels ő köre két, egymásnak
háttal álló félkörre oszlik.
Mivel a kereszténység dogmatikai tételei szerint Isten az
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isteni hármasság minden egyes személyében teljes, következésképpen teljes a kitöltetett Szentlélek minden egyes
részében is. Ily módon minden ember részesedhet Isten
egészéb ő l, ezáltal a filiációból, a gyermekké fogadásból is.
Az istenkép ellentétekb ő l álló egysége (complexio oppositorum) ily módon behatol az emberbe, éspedig nem mint
egység, hanem mint konfliktus, mivel a kép sötét fele
beleütközik abba a már befogado tt hiedelembe, hogy Isten
„fényességes". Ez a folyamat napjainkban játszódik le, de az
emberek illetékes tanítómesterei nem fogják föl, noha az ő
feladatuk lenne mindezek felismerése. Meg vannak ugyan
gy őző dve róla, hogy az id ők nagy horderej ű fordulóját éljük,
ám úgy vélik, ezt az atommagok hasadása es fúziója vagy az
űrrakéta idézi el ő . Szokás szerint elsiklanak afölött, ami
ugyanakkor az emberi lélekben megy végbe.
Amiképpen lélektani szempontból az istenkép a lélek
mélyét szemlélteti, es most kezd valamiféle mély, egészen a
világpolitikáig kiterjed ő kettéhasadás formájában tudatossá
válni, ugyanúgy észrevehet ő már a pszichikus kompenzáció
is. Spontánul megjelen ő kerek egységképek formájában lép
fel, amelyek az ellentétek szintézisét ábrázolják a pszichén
belül. Közéjük tartozik az „Unidentified Flying Object„-ekről világszerte elterjedt hiresztelés, amely legel őször 1945ben indult útjára. Vagy látomásokon alapul, vagy bizonyos
realitásokon. Repül ő gépezeteknek értelmezik az ufókat, es
feltételezik róluk, hogy vagy más bolygókról, vagy a
„negyedik dimenzió"-ból szárinaznak.
Több mint negyven évvel korábban (1918-ban), a kollektív tudattalanról folytatott vizsgálataim során fölfedeztem
egy hasonló jelleg ű, láthatóan centrális jelképnek, nevezetesen a mandala-jelképnek a meglétét. Hogy bizonyos legyek
a dolgomban, több mint egy évtizeden át gyűjtöttem újabb
megfigyeléseket, miel őtt 1929-ben kísérletképpen el őször
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közzétettem volna fölfedezésemet. A mandala archetípusos
kép, megléte évezredek során át bizonyítható. A mély-én teljességét jelzi, vagy a lélek mélyét szemlélteti — mitológiai
kifejezéssel: az emberben testet öltött istenség megjelenítése. A Boehme-féle mandalával ellentétben a modem
mandala egységre törekszik, vagyis a szakadás kompenzálását, illetve ennek anticipált leküzdését ábrázolja. Mivel
ez a folyamat a tudattalanban megy végbe, mindenütt megnyilvánul. Ezt adja tudtul az ufóhiresztelés is, amely egy
általánosan uralkodó hangulat tünete.
Az analitikus kezelés, amennyiben tudatosítja az „árnyékot", hasadást es ellentétes feszültséget idéz el ő, ezek viszont az egységben keresnek kiegyenlít ődést. A közvetités
jelképek útján megy végbe. Az ellentétek közö tt i vita az
elviselhetőség határáig is eljut, ha komolyan vesszük őket,
vagy ha ők komolyan veszik az embert. Igazolódik a logika
„tertium non tur" ja: t sehol nem látszik semmiféle
megoldás. Ha minden jól megy, mégis adódik, spontánul,
természetes módon. Ekkor — de csakis ekkor — meggy őző is.
Olyasminek az érzését kelti, amit „kegyelem"-nek hívnak.
Hogyha a megoldás az ellentétek vitájának es küzdelmének
terméke, többnyire a tudatos es tuda tt alan adottságok
átláthatatlan keveréke, es ezért „szimbólum" (kettétört érem,
amelynek két fele pontosan összeillik). 2 Ez a tudat es a
tudattalan együttműködésének eredményét ábrázolja, es a
mandala formájában eléri az istenkép analógiáját; ez kétségkívül a teljesség elképzelésének legegyszer űbb felvá-
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l.Nincs harmadik lehet őség.
2. A „szümbolon" szó egyik jelentése a „tessera hospitalitatis", a kettétört érme, amelynek két felét — ókori szokás szerint — a jó barátok
magukkal vitték, amikor elváltak egymástól.

422

h
t

r
a

k
/

zolása, a képzelet számára pedig spontánul kínálkozik, hogy
a bennünk lev ő ellentéteket, ezek harcát es megbékülését
ábrázolja. A vitát, amely eleinte mer őben személyes jellegű,
csakhamar követi annak felismerése, hogy a szubjektív
ellentét csupán egyedi eset a világ általános ellentéteinek
közepett. Pszichénk a világ struktúrája sze ri nt van elrendezve, es ami nagyban történik, az megy végbe a lélek
legkisebb es legszubj ektívebb elemében is. Az istenkép
ezért mindig egy nagy hatalmú ellenlábas bels ő megtapasztalásának kivetítése. Olyan tárgyak szemléltetik, amelyekb ől
a bels ő tapasztalás kiindult, es amelyek ett ől fogva numinózus jelentést hordoznak, vagy pedig jellemz ő vonásuk a
numinozitás es ennek lehengerlő ereje. Utóbbi esetben a
képzelet megszabadul a puszta tárgyiasságtól, es megpróbálja egy láthatatlan, a jelenség mögött álló valaminek a
képét felvázolni. Ezen a mandala legegyszer űbb alapformáj át értem, a kör alakot es a legegyszer űbb (gondolati)
körosztást, a négyzetet, illetve a keresztet.
Ilyen tapasztalatok segít ő en vagy megsemmisít ően hatnak
az emberre. Nem tudja őket felfogni, megragadni, megfékezni, képtelen t őlük szabadulni vagy lerázni őket magáról, es ezért a viszonylagos tűlerő érzetét keltik. Ha helyesen ismeri fel, hogy nem a tudatos személyiségéb ől fakadnak, akkor elnevezi őket manának, demonnak vagy istennek. A tudományos megismerés a „tudattalan" szakkifejezést használja, es ezzel beismeri, hogy semmit sem tud
róla. A psziché szubsztanciájáról ugyanis azért nem tudhat
semmit, mert hiszen egyáltalán csak a psziché révén képes
bármit is megismerni. Ezért a mana, démon vagy isten elnevezést nem is lehet sem vitatni, sem jóváhagyni, azt azonban
igenis meg lehet állapítani, hogy hiteles az objektív jelenséghez kapcsolódó idegenségérzés tapasztalata.
Tudjuk, hogy az ismeretlen, az idegen történik velünk;
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ügy, ahogyan tudjuk, hogy egy álmot vagy egy ötletet sem
mi csinálunk, hanem valamiképpen magától jön létre. Ami
ilyen módon esik meg velünk, azt elnevezhetjük hatásnak,
amely egy magától, egy démontól, istent ől vagy a tudattalanból származik. Az el őbbi három megnevezésnek nagy
el őnye, hogy átfogják es felidézik a numinózum emocionális minőségét, az utóbbit ellenben — a tudattalant —
olyan sokat hangoztatjuk, hogy közelebb áll a valósághoz. A
kitapasztalhatóságot foglalja magában ez a fogalom, vagyis
a mindennapi valóságot, ügy, amint el őttünk ismert es hozzáférhet ő . Sokkalta semlegesebb es racionálisabb fogalom a
tuda tt alan, semhogy gyakorlati segítségnek bizonyulhasson
a képzelet számára. Épp
en csak tudományos használatra alakult ki, es sokkal alkalmasabb a metafizikus igényeket mellőző, szenvedélymentes szemlélet céljára, mint a transzcendens fogalmak, amelyek támadhatók es ezért bizonyos
mértékig fanatizmusra csábíthatnak.
Én ezért inkább a „tudattalan" szakszó mellett foglalok állást,
bár jól tudom, beszélhetnék ugyanígy akár „isten"-r ő l vagy
„démon"-ról is, ha mitikusan akarnám magam kifejezni. De
hogyha mitikusan fejezem ki magam, az annak a tudatában
történik, hogy „mana", „démon" es „isten" a tudattalan szinonimái, márpedig az előbbiekről éppoly sokat vagy keveset tudunk, mint az utóbbiról. Csak hisszük, hogy az előbbiekről többet tudunk, ami bizonyos célok szempontjából mindenesetre
hasznosabb es eredményesebb egy tudományos fogalomnál.
A „démon" es az „isten" fogalmaknak kétségkívül nagy
előnyük, hogy sokkal jobban elősegítik az ellenlábas objektiválását, vagyis a megszemélyesítést. Emocionális minőségük
élettelivé es hatásossá teszi őket. Gyűlölet es szeretet, félelem
es tisztelet lép fel a színtéren, hallatlan mértékben dramatizálva a vitát. A csupán „felmutatott" ily módon „cselekvés„-sé
válik. A kihívás az egész embernek szól, 6 pedig a maga tel-
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ba es társulhat „ember" alakjában az emberhez. Az inkarációnak ezen aktusa révén az ember, pontosabban bens ő énje
helyébe „Isten” lép, es igy lesz Isten küls őleg emberré,
ahogyan az Ige mondja: ,,...aki engem látott, az Atyát látta."
Ez a megállapítás világossá teszi a mitikus szóhasználat
hátrányát. Az átlagos keresztény elképzelésében Isten mindenható, mindentudó, jóságos atya es a világ teremtője. Ha ez az
Isten emberré akar válni, ahhoz mindenesetre hallatlan
kenozisz (önmaga megüresítése — Pál apostol levele a filippibeliekhez 2,6.) szükségeltetik, amikor is végtelenül parányi
emberméretre redukálódik a mindenség, es még így is nehéz
fölfogni, hogy az ember nem robban szét az inkarnáció során.
A dogmatikus okoskodás ezért — érthet ő módon — kénytelen
volt Jézust olyan tulajdonságokkal felruházni, amelyek a
közönséges ember fölé emelik. Mindenekel őtt nem hordozza a
„macula peccati"-t (az eredend ő btin szégyenbélyegét), es már
csak ezért is legalább istenember vagy félisten. Ellentmondások nélkül nem inkarnálódhat az empirikus emberben a
keresztény istenkép, arról nem is szólva, hogy küls őre az
ember elég kevéssé alkalmas egy isten illusztrálására.
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így„születhIn",vaiígyépetbzmrvalóság-

A mítosznak végre komolyan kell vennie az egyistenhitet es
feladnimg(hvtoscáfl)duaizmt,ey
mind ez ideig fennta rt ott a mindenható Isten mellett egy
örökkévaló sötét ellenlábast. Szóhoz kell juttatnia Cusanus
elvét a filozófiai complexio oppositorum-ról (az ellentétek
egybeesésér ől) es a Boehménél található morális ambivalenciáról. Csakis ekkor lehet biztositani az egy Istennek az őt
megillet ő teljességet es az ellentétek szintézisét. Aki megtapasztalta, hogy az ellentétek a jelkép révén „természett ől
fogva"képesek ügy egyesülni, hogy többé nem törekszenek
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szétválásra es egymás legy ő zésére, hanem kölcsönösen
kiegészítik egymást, es bölcsen alakitják az életet, annak
semmiféle nehézséget nem fog okozni a természeti es teremtő Isten közötti ambivalencia. Ellenkez őleg, úgy fogja
értelmezni Isten szükségszer ű emberré válásának, a
leglényegesebb keresztényi üzenetnek a mítoszát, mint az
ember alkotó vitáját az ellentétekkel es ezek szintézisét a
mély-énben, tulajdon személyisége teljességében. A teremt ő
Istenről alkotott kép szükséges bels ő ellentmondása a mély-én
egységén es teljességén belül kibékithet ő egymással, mint az
alkimisták coniunctio oppositorum j a vagy mint unio mystica. A mély-én tapasztalásában ezentúl nem az „Isten es
embr"lntékáhida,emzstnképblüi
ellentétet. Ez az „ístentisztelet"-nek, vagyis annak a szolgálatnak az értelme, amelyet az ember tehet Istennek, hogy
a sötétségb ől fény származzon, hogy a Teremt ő tudatára
ébredjen teremtményének, az ember pedig önmagának.
Ez a cél, vagy az egyik cél, amely az embert mély értelműen besorolj a a teremtésbe es ezáltal emennek is értelmet
ad. Felvilágosító mítosz ez, évtizedek folyamán alakult ki
bennem lassacskán. Olyan cél, amelyet képes vagyok megérteni es méltányolni, es amely ezért kielégit.
Az ember, hála t őprengő szellemének, kiemeltetett az állatvilágból, es szelleme révén demonstrálja, hogy a természet magas jutalmat t űzött ki számára, éppen öntudatának
fejlesztésére. Ennek révén lesz úrrá a természeten, amennyiben a világ meglétét felismeri es bizonyos tekintetben viszszaigazolja a Teremt őnek. A világ ezáltal lesz jelenséggé,
tudatos reflexió híján ugyanis nem lenne az. Ha a Teremt ő
tudatában volna önmagának, nem lenne szüksége tudatos
teremtményekre; az sem valószín ű , hogy az igencsak közvetett utakat járó teremtés, amely évmilliókat pazarolt a
fajok es teremtmények hatalmas tömegére, célirányos
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szándékból fakad. A természetrajz a fajok több száz millió
éven át tartó véletlen es hozzávetőleges átalakulásáról es
egymás kíméletlen elpusztításáról beszél. Ez utóbbiról
bő séges adattal szolgál az emberíség biológiai es politikai
története is. Más lapra tartozik a szellemtörténet. I tt belopakodik az elmélked ő tudatnak, a második kozmogóniának a
csodája. Olyan nagy a tudat jelent ősége, hogy az ember
önkéntelenül arra gyanakszik: az egész óriási, látszólag értelmetlen biológiai színjátékban megbújik valahol egy eleme az
értelemnek, amely a melegvér űség es a kifinomult agy fokán
végre, mintegy véletlenül, nem szándékosan es el őre eltervelten, hanem „sötét ösztön"-éb ől következően sejtve,
érezve, tapogatózva, rátalált az önkifejezéshez vezet ő útra.
Nem képzelem magamról, hogy az ember értelmér ől es
mítoszárólkapc gndotimalk von
az utolsó szót, de hiszem, hogy ez az, amit a Halak világkorszakának végén el lehet mondani es kell is, tekintettel az
ember alakú Aquarius (Vízönt ő) jövendő aiónjára. A Vízöntő a két ellentétes Halra (egy ellentétekb ől álló egységre)
következik, es mintha a mély-ént képviselné. Szuverén
módon önti korsója tartalmát a szájába a piscis austrinusnak, 3 amely egy fiúgyermeket, egy még tudattalan valamit
jelképez. Ebb ő l indul ki a Capricornus (Bak) szimbólumával
jelzett, valamivel több, mint kétezer éves további aión
leteltével beálló jövend ő . A Capricornus vagy Aigokerósz
torz alak: kecskehal, 4 amely egyesíti a hegyet és a tenger

3. A „Déli Hal" csillagképe. Száját a fomaihaut (arab szó = a hal szája)
alkotja a Viző ntő csillagképe alatt.
4. A Bak csillagképénck eredeti neve. Ez a Juliusoknak, Julius Caesar
nemzetségének a címerállata.
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mélyét, két összen őtt, vagyis egymástól szétválaszthatatlan
állati elemekb ől álló ellentét. Lehetne ez a különös lény akár
egy teremt ő isten ősképe is, aki szemben áll az „emberrel",
az antroposszal. E tekintetben csönd uralkodik bennem,
ugyanígy a rendelkezésemre álló tapasztalati anyagban, azaz
más emberek vagy történelmi dokumentumok tudattalanjának előttem ismeretes termékeiben. Ha nem következik be a
megértés, semmi értelme a spekulálásnak. Ez utóbbinak
csakis ott van értelme, ahol tárgyi adatok támasztják alá,
mint például a Vízönt ő aiónj ának esetében.
Nem tudjuk, meddig terjedhet a tudatosodás folyamata és
hová fogja még juttatni az embe rt . Új donsá& ez a teremtés
történetében, nincs mivel összehasonlítani. Igy hát nem is
tudhatjuk, milyen lehet őségek rejlenek benne, es megjövendölhető-e a homo sapiens fajának az archaikus állatokéhoz hasonló felvirágzása es elmúlása. A biológia nem
tud ilyen lehetőségre vonatkozóan ellenérvet megnevezni.
Eleget tettünk a mitikus tanúskodásnak, ha olyan nézetet
vallunk, amely kielégít őnek nyilvánitja az emberi lét
értelmét a világmindenségben, olyan nézetet, amely a lelki
teljességből, nevezetesen a tudat es a tudattalan együttm űködéséből fakad. Ennek az értelemnek a hiánya akadályozza az élet kiteljesedését, ezért betegséget jelent. Sok minden,
talán minden elviselhet ő, ha értelme van. Tudomány soha
nem pótolhat semmilyen mítoszt, es semmiféle tudományból nem lehet mítoszt csinálni. Me rt nem „Isten" a mitosz,
hanem a mitosz egyfajta isteni élet megnyilatkozása az
emberben. Nem mi agyaljuk ki öt, hanem 6 szól hozzánk
mint „Isten szava". „Isten szava" jön el hozzánk, nekünk
pedig semmi módunk megkülönböztetni, mennyire es egyáltalán különbözik-e Istent ől. Nincs ebben a „szó"-ban semmi,
ami ne volna ismert es emberi, kivéve azt a körülményt,
hogy spontán módon lép fel es valamire késztet bennünket.
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Nem tartozik szabad akaratunk körébe. Az „inspiráció"-t
nem lehet megmagyarázni. Tudjuk, hogy az „ötlet" nem a mi
okoskodásunk eredménye, hanem valamiképp „máshonnan"
hatolt belénk a gondolat. Hátha még egy jövendöl ő álomról
van szó, azt miképpen tulajdoníthatnánk a magunk értelmi
képességeinek? Hiszen ilyen esetekben néha hosszabb ideig
azt sem tudjuk, el őre- vagy távolbalátást jelent-e.
A szó megesik velünk: elszenvedjük, mivel ki vagyunk
szolgáltatva a teljes bizonytalanságnak: Istennél mint ellentétekbő l álló egységnél a szó legszorosabb értelmében „minden dolgok lehetségesek", vagyis igazság es megtévesztés, jó
es gonosz. A mítosz kétértelmű, vagy az lehet, akár a delphoi
jóslat vagy egy álom. Nem kell es nem szabad lemondanunk
arról, hogy az eszünket használjuk, ám azt a reményt sem
szabad feladnunk, hogy ösztönünk a segítségünkre siet, es
ebben egy isten támogat bennünket Isten ellen, amint ezt már
Jób is így értette. Ugyanis minden, amiben a „másik akarat"
jut kifejezésre, az ember által megformált anyag: az 6 gondolatai, szavai, képei es korlátai mind. Ezért mindent önmagára
vonatkoztat, amikor ügyetlenül nekilát, hogy pszichologikusan gondolkozzék, es azt hiszi, minden az 6 szándékából es
„belőle magából" indul ki. Eközben gyermeki naivitással
feltételezi, hogy mindent ismer, ami a hatótávolságába esik,
es tudja, micsoda „ ő maga". Még csak nem is sejti, hogy
tudatának gyöngesége es ebb ől következ ően a tudattalantól
való félelme akadályozza meg, hogy különbséget tegyen a
szándékosan kifundált es a más forrásokból spontánul feléje
áramló dolgok között. Semmi tárgyilagosság nincs benne
önmaga iránt, még nem tudja önmagát jelenségnek tekinteni,
amellyel jóban-rosszban azonos. Eleinte csak elébe kerül,
megtörténik vagy megesik vele minden, es neki csak nagy
keservesen sikerül végre a viszonylagos szabadság egy
bizonyos szféráját meghódítania és megtartania magának.
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Csak amikor már meger ő sítette a maga számára ezt a vivmányt -- es csakis akkor —, képes felismerni, hogy az akaratától független, mert eleve adott fundamentumokkal es
őket a világból kiik- kezdtlásmbn,etudja
tatni. Ráadásul ezek a kezdetek nem is csupán elmúlt dolgok; inkább létének állandó alapjaként vele együtt élnek, es
tudata az 6 együttm űködésüktől függ, legalább annyira, mint
a fizikai környezett ől.
Mindezeket a dolgokat, amelyek kívülr ől es belülről egyaránt igen nagy er ővel lépnek föl, az istenség képében foglalta össze az ember, hatásukat pedig a mítosz segítségével
írta le, majd ezt mint „Isten szavát" értelmezte, vagyis mint a
„másik oldal" numenjának inspirációját es kinyilatkoztatását.
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Nincs jobb eszköz ahhoz, hogy az egyént meg lehessen óvni a
másokkal való egybemosódástól, mint ha valamilyen titok birtokában van, amelyet óvni akar vagy óvnia kell. Már a társadalom kialakulásának kezdetén felismerhet ő az igény a titkos
szervezetek iránt. Ahol nincs kell ő indokokkal megóvandó
titok, o tt kitalálnak vagy kedvükre összeeszkábálnak „titkokat",
amelyeket azután csak a kiváltságos beavato tt ak „ismernek" es
es másokkal is. „értenk".Igyözaósertkl
Akadnak ezek közö tt az áltitkok közö tt — a sors iróniája folytán
— a beavato tt ak elő tt teljességgel ismeretlen valódi titkok is,
például azokban a társulásokban, amelyek a maguk „titkát"
kivált az alkimista hagyományból alakították ki.
Primitív fokon létfontosságú igény a titokzatoskodás, mivel a közös titok alkotja az összetartás köt ő anyagát.
Társadalmi szinten a titok az összetartás hiányát pótló-segít ő
kompenzálás az individuális személyiség számára, amely
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minduntalan széttöredezik, mert ismételten visszaesik a többiekkel való ő seredeti, tudattalan identitásba. A célnak, tehát
a maga egyedisége tudatában lev ő individuumnak az elérése
igy hosszadalmas, majdnem kilátástalan nevel őmunkává
lesz, me rt hiszen a beavatás révén el őnyhöz jutó különkülön egyének kollektivitását is megint csak a tudattalan
identitás hozza létre, még ha a jelen esetben csupán társadalmilag differenciált identitásról beszélhetünk is.
Közbüls ő lépcs őfok az individuációhoz vezet ő úton a
titkos társaság: még egy kollektív szervezetre bízzák az elkülönülést; vagyis még nem ismerték fel, hogy tulajdonképpen az egyes ember feladata, hogy mindenki mástól eltér ően
álljon meg a maga lábán. A feladat betöltésének útjába áll
akadályként mindenféle kollektív identitás, amilyen a különböz ő szervezetekhez vagy izmusokhoz való tartozás.
Mankók ezek a bénáknak, véd őpajzsok a fél őseknek,
nyugvóhelyek a resteknek, gyerekszobák a felel őtleneknek,
de ugyanígy menedékek szegényeknek es gyöngéknek,
oltalmazó kiköt ők hajótörötteknek, családi kör árváknak,
hő n vágyott dics ő cél csalódott tévelyg őüek es megfáradt
zarándokoknak, nyáj es biztonságos karám eltévedt bárányoknak es anya, aki táplálékot es növekedést jelent. Ezért
helytelen volna akadálynak tekinteni a közbüls ő lépcsőfokot; ellenkez ő leg, nagyon hosszú id őre az egyetlen életlehető séget kínálja az egyénnek, akit manapság látszólag
inkább fenyeget a névtelenség, mint valaha. A közbüls ő
fokozat napjainkban még olyan fontos, hogy sokak szemében némi joggal tetszik végérvényes célnak, míg ellenben
minden kisérlet, amely meg akarná értetni az emberrel a továbblépés lehet őségét az önállósuláshoz vezet ő úton, elbizakodottságnak vagy merészségnek, fantazmagóriának vagy
képtelenségnek t űnik.
Mégis lehetséges, hogy valaki megfelel ő indokok alapján
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úgy dönt, hogy a messzi útra a maga lábán indul el, me rt a
sok felkínált burok, forma, karám, életmód, légkör egyikében sem találja meg a neki megfelel ő t. Egyedül fogj a j árui
az utat, es maga lesz a maga legmegfelel őbb társasága. A
tulajdon egyéniségének sokrétűsége fogja kísérni, amely
sokféle véleményb ől es tendenciából áll. Csakhogy ezek
nem haladnak szükségképpen azonos irányban. Ellenkezőleg, kételkedni fog önmagában, es nagy nehézségek árán
tudja csak közös cselekvésre összehozni a tulajdon sokféleségét. Még ha kívülr ől védelmezik is a közbüls ő fokozat
szociális formái, ez még nem nyújt védelmet a bels ő sokféleség ellen, amely önmagával állítja szembe, es a küls ő
világgal való azonosulás tévútjára vezeti.
Ahogy a beavatott a társaságának titkával jár ezen a nem
tagolt kollektivitásba vezet ő , téves úton, ugyanúgy az
egyednek is szüksége van magányos ösvényén egy titokra,
amelyet valamilyen okból nem szabad vagy nem lehet kiszolgáltatnia. Az efféle titok elszigetel ő désre készteti vállalkozásában az egyént. Nagyon sokan nem bírják elviselni
ezt az elszigetel ődést. Ezek a neurotikusok, akik szükségképpen bújócskát játszanak a többiekkel es önmagukkal
egyaránt, s közben nem képesek igazán komolyan venni
sem az egyiket, sem a másikat. Egyéni céljukat rendszerint
feláldozzák a kollektív hasonulás vágyának, erre indítják
őket kö rn yezetük véleményei, meggy őződései es eszményei. Ez utóbbiakkal szemben ráadásul nincsenek is racionális érvek. Csakis a titok, amit nem szabad elárulni, vagyis
ami olyan, hogy félnek t őle, vagy hogy szavakkal nem
tudják körülírni es megragadni (es ami ezért látszólag a
„bolondság" kategóriájába tartozik), csakis ez akadályozhatja meg a különben óhatatlan visszaesést.
Az efféle titok ígénye némely esetben roppant er ős, es
es cselekvéseket szül, amelyeket már olyangdtk
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hetetlen parancsoló szükség, amely galád sorsszer űséggel
rohanja le az embert, aki talán életében el őször tapasztalja
meg kézzelfoghatóan az er ősebbnek, az idegennek a jelenlétét az 6 legsajátabb birodalmában, ahol magát vélte egyedüli úrnak.
Szemléletes példa erre Jákob története, aki az angyallal
tusakodo tt , eközben kificamodo tt a csíp ője, de éppen ezáltal
akadályozott meg egy gyilkosságot. Az akkori Jákobnak
olyan el ő nyösen alakult a helyzete, hogy történetét mindenki elhitte. Egy mai Jákobot legföljebb sokatmondóan megmosolyognának. Jobbnak látná ilyen ügyekről inkább szót
sem ejteni, kivált akkor nem, ha ennyire egyéni nézeteket
vallana Jahve követér ől. A történtek révén önkéntlenül is
egy vitathatatlan titoknak juto tt birtokába, es kiemelkedik a
közösség köréb ől. Természetesen mindenképpen fény derül
majd erre az 6 titkos hátsó gondolatára, hacsak nem sikerül
egészltbnakodi.Deurtsálzmindk,
aki egyidej űleg próbálja meg mindkett ő t, aki egyaránt szeretné
a maga egyéni célját követni, es a közösségbe is be akar
illeszkedni. Az ilyen „Jákob" nem vallja meg magának, hogy
mégiscsak az angyal volt az er ősebb, mert kés őbb semmi sem
szólt arról, hogy nem sántított-e netán az angyal is.
Aki tehát a démona ösztönzésére megkockáztatja, hogy
átlépje a közbüls ő fokozat határát, az kerül csak tulajdonképpen a ,járatlan, kerülend ő" területre, ahol nem vezeti
biztos út, es ahol nem borul fölébe oltalmazó tet ő . Törvények sincsenek ott, ha olyan váratlan helyzetbe kerülne,
mint például különböz ő kötelességek ütközése, amit nem
lehet kapkodva elintézni. Többnyire csak addig ta rt a kirándulás a „senki földje-re, ameddig nem jelentkezik hasonló
összeütközés, es nagyon gyorsan véget ér, mihelyt ilyes-
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minek csak a távoli szelét is érezni. Ha ilyenkor kereket old
valaki, en bizony nem tudom tő le zokon venni. Ám hogyha
a gyöngeségéb ől es a gyávaságából érdemet kovácsol magának, azzal már nem tudok egyetérteni. Minthogy megvetésem kárt nem okoz neki, bátran ki is mondhatom.
Ám hogyha valaki a kötelességek összeütközésének megoldását legsajátabb felel ő sségére kockáztatj a meg, olyan
bíró előtt, aki éjjel-nappal itélkezik fölötte, akkor ado tt esetben a „magának való" helyzetébe kerül. Van egy titka,
amely nem tűri a nyilvános vitát, már csak azért sem, mert 6
az, aki kiméletlenül vádolja es egyúttal szívósan védelmezi
is önmagát, az álmát pedig sem világi, sem egyházi biró nem
adhatná vissza. Ha ezek döntéseit nem ismerné már annyira,
hogy torkig van velük, akkor be sem következett volna a
kötelességek összeütközése, aminek ugyanis el őfeltétele a
nagyfokú felel ősségtudat. De éppen ez az erény az, amely
elzárja el őtte a kollektiv döntés elfogadását. A küls ő világ
törvénykezése ezért került át a bels ő világba, ahol zárt ajtók
mögött hoznak ítéletet.
Mármost ez a változás addig ismeretlen jelent ő séget kölcsönöz az individuumnak. Éspedig nemcsak jól ismert es
társadlmigehozténj,amkrdstilető en is, hogy önmagában véve mennyit er ő . Semmi sem
fokozza annyira a tudatosodást, mint az ellentéteknek ez a
belső konfrontációja. Nemcsak a vád tesz le még csak nem
is sejte tt tényeket az asztalra, hanem a védelemnek is végig
kell gondolnia olyan érveket, amelyek addig senkinek sem
juto tt ak volna eszébe. Ezáltal egyrészt nemcsak hogy átkerül a küls ő világ egy tekintélyes része a bels őbe, hanem
ennyivel szegényebb is lett, vagy ennyit ől meg is szabadult
a küls ő világ. Másrészt viszont ugyanennyivel súlyosabb lett
a bels ő világ, amikor az etikai döntés ítél ő székének rangjára
emelkedett. A mindaddig úgyszólván egyértelm ű en
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elveszíti a puszta vádló el ő j ogát es átváltja arra a hátrányra,
hogy a vádlott is 6 lehessen. Ambivalenssé es kettős jelentésüvé válik az en, es valósággal két malomkő közö tt
őrlő dik. Tudatára ébred egy fölötte álló ellentétességnek.
Korántsem lehet minden „összeütközést a kötelességek
között" teljesen megoldani, talán egyetlenegyet sem, meg ha
a végítélet napjáig érvelnek es vitatkoznak is róla. Egy szép
napon egyszerűen o tt a döntés, nyilvánvalóan egyfajta rövidzárlat következtében. A gyakorlati életet nem lehet valamilyen örökös ellentmondás kedvéért függ őben tartani. Az
ellentétpárok es ellentmondásaik azonban nem'tűnnek el,
habár egy pillanatra visszalépnek a cselekvésre szólító impulzus mögé. Szakadatlanul fenyegetik a személyiség egységét, es az életet is mindig újabb ellentmondásokba sodorják.
Ennek a ténynek a fényében tanácsosnak látszik, ha az
ember otthon marad, vagyis soha nem hagyja el a kollektív
karámot es o tt hont, mert csakis ezek ígérnek védelmet a
bels ő konfliktusok ellen. Akinek nem kell elhagynia apját es
anyját,okvelüuangyobiztsáan.De
sokakat vet ki az élet egyéni útjukra. Nagyon rövid id őn
belül megismerik majd az emberi természet igenjét és
nemj et.
Mint ahogyan minden energia az ellentétböl származik,
ugyanúgy a léleknek is van bels ő polaritása mint élő voltának elengedhetetlen feltétele, amint mar Hérakleitosz is
felismerte. Elméletileg csakúgy, mint a gyakorlatban, szorosan hozzátartozik mindenhez, ami él. Ezzel a roppant
adottsággal áll szemben az en igencsak törékeny egysége,
amely csupán megszámlálhatatlan óvintézkedés révén tudott
évezredek folyamán lassacskán létrejönni. Az, hogy az en
egyáltanhsév,lózinúegoard,hy
az ellentétek mind egymás kiegyenlitésére törekszenek. Ez
abban az energetikai folyamatban megy végbe, amely meleg

és hideg, magas es mély stb. összeütközésével indul el. A
tudatos lelki élet alapjául szolgáló energia régebben jött létre
a lelki életnél, ezért kezdetben nem is tudatos. De amint a
tudatosodás felé közeledik, megjelenik — eleinte kivetítve —
a mana, istenek, démonok alakjában, amelyek numenja a
létfeltételt biztosító er őforrásnak látszik es igy a gyakorlatban az is, ameddig annak tartják.
Ammintha olyan mértékben, ahogyan ez a forma elhalványul es hatástalanná válik,
venné birtokába az én, vagyis az empirikus ember ezt az er ő forrást, éspedig az alábbi kett ős jelentésű mondat legteljesebb értelmében: az ember egyrészt szeretne úrrá lenni ezen
az energián, illetve a birtokába jutni, vagy talán úgy véli, a
birtokába is juto tt ; másrészt már az energia megszállottja.
Az efféle groteszk helyzet mindenesetre csak ott következhet be, ahol pszichikus létformaként kizárólag a tudattartalmak érvényesülnek. Ilyen esetben az infláció nem kerülhető el visszatérő kivetítések révén. Ahol azonban elismerik
a tudattalan psziché létét, ott a kivetítések tartalmait a tudatot megel őző, velünk születe tt ösztönös formákba lehet
önteni. Ezek igy meg őrzik tárgyilagosságukat es autonómiájukat, es elkerülhet ő az infláció. Az archetípusok, amelyek a tudat el ő tt léteznek es azt meghatározzák, olyan
szerepben jelennek meg, amilyent a valóságban is betöltenek, vagyis mint az ösztönös tudatfundamentumnak a
tapasztalatot megel őző strukturális formái. Korántsem a dolgok magában valóságát képviselik, sokkal inkább olyan formákat, amilyenekben látjuk es felfogjuk őket. Az archetípusok természetesen nem egyedüli el őidézői a nézetek milyenségének. Csupán egy nézet kollektív részét támasztják alá.
Benne foglaltatnak az ösztön dinamikus természetében,
mint annak egyik tulajdonsága, es ennek folytán specifikus
energiához jutnak, amely meghatározott magatartásmódokat
vagy impulzusokat hoz létre vagy kényszerít ki, azaz bizo-
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ny os körülmények között mintegy bi rtokba vev ő vagy
kényszerít ő hatalmuk van (numinozitás!). Azt tehát, hogy
démonoknak tekintik őket, a természet határozza meg.
Ha valaki netán azt hinné, hogy az efféle megfogalmazások bármit is változtatnak a dolgok természetén, ezt csakis a
szavakba vetett hitének segitségével teheti. A valóságos
tények nem változnak meg attól, hogy másképp nevezzük
őket. Csak magunkat áltatjuk vele. Ha valaki „Istent" mint
valamiféle „tiszta semmit" fogná fel, akkor sem változtat a
magasabb rendű princípium tényén. Éppen úgy bi rt okol
bennünket egy nálunk er ősebb hatalom, mint annak előtte; a
név megváltoztatásával semmit sem távolítottunk ei a valóságból, legföljebb magunkat csapjuk be fonák szemléletünkkel, ha az új név tagadást implikál; forditva pedig: a
megismerhetetlen pozitív elnevezésének eredményeképpen
a megfelel ő pozitív szemléletmódot tesszük magunkévá.
Következésképpen: ha Istent archetípusnak nevezzük el,
azzal meg semmit sem fejtettünk ki tulajdonképpeni
lényér ől. Csak éppen beismerjük, hogy lelkünk már a tudat
elő tti korszakában magán viselte az 6 „keze nyomát", ezért
Isten semmiképp nem tekinthet ő a tudat kitalálásának.
Ezáltal nemcsak hogy nem távolítjuk el magunktól es nem is
tesszük félre az Isten képét, hanem éppen a megtapasztalhatósághoz közelitjük. Ez utő bbi körülmény azért is fontos,
mert amit nem lehet kitapasztalni, az könnyen gyanúsítható
azzal, hogy nem is létezik. Ez a gyanú olyan nagyon kézenfekvő , hogy úgynevezett istenhivők olyanfajta kisérletemben, amellyel a primitív tudattalan lelket aka rt am rekonstruálni, minden további nélkül ateizmust véltek felfedezni,
vagy ha nem azt, akkor gnoszticizmust, csak éppen semmiféle olyan pszichikus valosagot nem, mint amilyen a
tudattalan. Hogyha emez egyáltalán valami, akkor okvetlenül tudatos pszichénk fejl ő déstörténeti el őfokozataiból
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kell állnia. Meglehető sen egységes az a nézet, hogy mégiscsak túlságosan egyszerű es archaikus az a föltevés — es
ő számunkra — , amely szerint az ember ezértnmisklgí
mindennemű előzmények nélkül, a teremtés hatodik napján
lépett színre, teljes tökéletességében. A pszichére vonatkozóan azonban megmaradnak az archaikus nézetek: a psziché
tabula rasa, nincsenek archetipusos el ő feltételei, újonnan
keletkezik a születéskor, es nem más, mint aminek képzeli
magát.
Filo- es ontogenetikai tekintetben a tudat másodlagos. Ez
olyan világos, hogy illene végre belátni. Amiképpen a test
anatómiai el őtörténete is több millió eves, ugyanúgy a
pszichikai rendszeré is; es ahogyan a mai emberi test minden porcikája ennek a fejl ő désnek az eredményét példázza,
es mindenü tt átvillannak rajta j elenének el ő futárai, ugyanígy
van a pszichével is. Amint fejl ő déstörténetileg a tudat egy
számunkra nem tudatos állati állapotból indult ki, ugyanúgy
minden gyermek megismétli ezt a differenciálódást. A gyermeki psziché a maga tudat el őtti állapotában a legkevésbé
sem tabula rasa; már ekkor felismerhet ő en egyénítve preformált, ráadásul pedig el van látva az összes specifikusan
emberi ösztönnel, így a magasabb rend ű funkciók el ő zetes
alapjaival is.
Ilyen bonyolult bázison jön létre az én, es ez hordozza
egészen élete végéig. Ahol az alap nem funkcionál, ott üresjárat keletkezik es halál. Létfontosságú a bázis élete es
ő világ is másodlagos valóság.Vezmbnéaküls
jelentőségű, me rt mire jut, ha hiányzik bel őle az endogén
hajtóerő , amellyel úrrá lehet rajta? Tartósan semmiféle
tudatos akarat nem pótolhatja az életösztönt. Ez az ösztön
belülrő l lép elénk, mint kényszer, vagy akarat, vagy parancs,
es amikor valamilyen személyes daimonión nevével látjuk
el, amint az úgyszólván örökt ő l fogva történt, akkor leg-
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alább találóan fejeztük ki a lélektani tényállást. Es ha az
a rchetípus fogalma révén megpróbáljuk közelebbr ől körülírni a helyet, ahol a daimonión megragad bennünket, akkor
sem tisztáztunk semmit, legföljebb közelebb jutottunk az
élet forrásához.
Az már csak természetes, hogy hozzám mint pszichiáterhez (ami „a lélek orvosát" jelenti) közel áll az ilyen szemlélet, hiszen engem els ő sorban az érdekel, hogyan segíthetek
a betegeimnek abban, hogy újra rátaláljanak egészséges
bázisukra. Ehhez, amint állandóan tapasztalnom kellett,
sokirányú tudás szükséges! Hiszen nem történt ez másképp
az általános orvostudománnyal sem. Nem azáltal haladt
elő re, hogy végre kiókumlálta a gyógyítás trükkjét, es ily
módon elképeszt ő en leegyszerűsítette a módszereit. Ellenkező leg, áttekinthetetlen bonyolultságba keveredett, nem
kismértékben azáltal, hogy valamicskét minden lehetséges
területt ő l kölcsönvett. Így korántsem az a fontos nekem sem,
hogy más diszciplínáknak bebizonyítsak valamit, csupán azt
kísérlem meg, hogy ismereteiket a magam területén hasznositsam. Természetesen kötelességem ezek alkalmazásáról
es következményeikr ől beszámolni. Az ember ugyanis
különféle fölfedezéseket tesz, amikor az egyik terület
ismereteit átviszi gyakorlati felhasználás céljából egy másik
területre. Mi minden maradt volna rejtve, ha az orvostudomány nem használja fel a röntgensugarat, csupán azért,
mert fizikai fölfedezés? Az orvost érdekli, ha a sugárterápia
adott esetben veszélyes következményekkel jár, de nem
érdekli okvetlenül a fizikust, aki mer őben más mödon és
más célokra alkalmazza a sugarakat. Nem is fog ügy
vélekedni, hogy az orvos netán kötekedni akar vele, hogyha
felhívja a figyelmét az átvilágítás bizonyos káros vagy
hasznos következményeire.
Ha én a pszichoterápia területén például történelmi vagy
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teológiai ismereteket használok fel, akkor természetesen
más megvilágításban jelennek meg es más következtetésekre vezetnek, mint ha a szakterületükre korlátozódnak,
ahol megint más célokat szolgálnak.
Az tehát, hogy a polaritás a lelki dinamikának az alapja,
együtt j ár azzal, hogy az ellentétek problematikája a szó legtágabb értelmében kap helyet a pszichológiai vitában, valamennyi vallásos es filozófiai aspektusával egyetemben.
Csakhogy ez utóbbiak id őközben elveszítik szakterületük
önálló karakterét, éspedig szükségképpen, mert kérdésföltevésünk pszichológiai jelleg ű, vagyis már nem a vallási
vagy bölcseleti igazság szempontjából vizsgáljuk ő ket,
hanem sokkal inkább pszichológiai indokaik es jelent ő ségük
szerint. Ugyanis tekintet nélkül az önálló igazság iránti igényükre, mégiscsak tény, hogy empirikusan, azaz természettudományosan szemlélve els ő sorban pszichikus jelenségek. Ez a tény szerintem vitathatatlan. Az, hogy igényt tartanak az önmagukban es önmaguk által való indokoltságra,
beleta rt ozik a pszichológiai szemléletmódba, amely nem
tekinti jogtalannak ezt az igényt, hanem ellenkez ő leg,
megkülönböztetett figyelemmel veszi tekintetbe. A pszichológia nem ismer olyan ítéleteket, mint „csak vallási"
vagy „csak filozófiai", ellentétben azzal a szemrehányással,
hogy „csak pszichikus", amit éppen teológiai oldalról nagyon is gyakran hallani.
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Minden egyáltalán elképzelhet ő kijelentéstartalom a pszichéb ő l származik, es többek között dinamikus folyamatként
jelenik meg. A mozgástere pedig az ellentétek pólusai között
feszül ő ív. Minthogy nem helyes a magyarázó elveket a
szükségesnél tovább szaporítani, es az energetikai szemléletmód megállta a helyét mint a természettudományok
általános magyarázó elve, nekünk is erre kell korlátozód-
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nunk a lélektanban. Nincsenek is biztos tények, amelyek
alapján megfelel őbbnek látszana valamilyen más nézet,
ráadásul a pszichének es tartalmainak ellentétessége vagy
polaritása a pszichológiai észlelés dönt ő fontosságú eredményének bizonyult.
Mármost ha a psziché energetikai szemlélete jogosult,
akkor a polaritás szabta határokon túlmutató kijelentéstartalmak — igy például a metafizikus valóságról szólók — csak
mint paradoxonok vehetők számításba, amennyiben valamiféle érvényességre tartanának igényt.
A psziché nem ugorhatja át önmagát, azaz nem mutathat
fel semmiféle abszolút igazságot; tulajdon polaritása ugyanis eleve meghatározza kijelentéstartalmának viszonylagosságát. Bárhol hirdessen is a psziché abszolút igazságokat —
tehát olyasmit, hogy „az örök bels ő lényeg a mozgás", vagy
„az örök bels ő lényeg az Egy" —, akarva-akaratlan az egyik
vagy a másik ellentétet vallja. Hiszen éppen igy lehetne azt
is mondani: „Az örök bels ő lényeg a nyugalom", vagy: „az
örök bels ő lényeg a mindenség". Egyoldalúsága folytán a
psziché önmagát bomlasztja, es elveszíti a megismerés képességét. Pszichikus állapotok nem reflektált (mert nem
reflektálható) folyamatává válik, es ezen állapotok mindegyike önmagában látja a tulajdon jogosultságát, mivel
másikat nem vagy még nem lát.
Ez magától értet ődő en nem értékitélet, hanem inkább annak
a ténynek a megfogalmazása, hogy nagyon sokszor es ráadásul óhatatlanul átlépjük a határt, hiszen „minden csak
átmenet,,. A tézisre antitézis következik, a kett ő között pedig
feloldásként egy mindaddig nem észlelhető harmadik jön létre.
Ezzel a folyamattal a psziché megint csak ellentétes voltát
nyilvánította ki, es valóban sehol sem jutott túl önmagán.
Amikor a psziché korlátozottságának megvilágitásán
fáradozom, éppenséggel nem ügy vélekedem, hogy csakis
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psziché létezik. Egyszer ű en csak nem tudunk átlátní a pszichén túlra, hogy hol es mennyiben beszélhetünk észlelésr ől
es megismerésr ől. A természettudomány hallgatólag meg
van győződve arról, hogy létezik egy nem pszichikus, érzékfölötti valami. De azt is tudja, milyen nehéz ennek a
valaminek a valódi természetét megismerni, kivált ott, ahol
az észlelés szerve kudarcot vall, vagy nincs is meg, es ahol
hiányoznak az odaill ő gondolkodásformák, illetve el őbb
még létre kell hozni őket. Mindazon esetekben, amikor sem
érzékszerveink, sem m űvi segédeszközeik nem szavatolják
egy reális objektum meglétét, félelmetessé növekszenek a
nehézségek, úgyhogy az ember már-már azt állitaná, nincs is
semmiféle reális objektum. Ilyen elhamarkodott következtetést én soha nem vontam le, mert soha nem vallottam
olyasmit, hogy észielésünk képes az összes létformákat
megragadni. Továbbmegyek: megalkottam azt a posztulátumot, hogy az archetípusos alakzatoknak, tehát a válogatott
pszichikus eseményeknek a jelensége egy pszichoid * bázisnak, vagyis egy, csak feltételesen pszichikus, illetve másféle
létformának a meglétén alapszik. Tapasztalati adatok hiányában nincsen sem tudásom, sem megismerési lehet őségem olyan létformákról, amelyeket általánosságban „szellemi"-nek neveznek. A tudomány szempontjából lényegtelen, hogy mit hiszek erről. Be kell érnem a tudatlanságommal. De amennyiben az archetípusok hatásosnak bizonyulnak, akkor nekem valóságosak, még ha nem tudom is, hogy
tulajdonképpen milyenek. Ez természetesen nemcsak az
archetípusokra érvényes, hanem általában a psziché természetére is. Bármit nyilatkozzék is önmagáról, soha nem
fogja fölülmúlni önmagát. Magában véve pszichikus minden megértés es minden megértett dolog, es ilyenformán
reménytelenül be vagyunk zárva egy kizárólag pszichikus
világba. De azért van rá elegend ő okunk, hogy e mögött a
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lepel mögött meglev őnek tételezzük fel a bennünket létrehozó es befolyásoló, de föl nem fogott abszolút objektumot,
olyankor is — kivált a pszichikus jelenségekben —, amikor
semmiféle reális megállapítás nem tehet ő. Lehetőségekről
es lehetetlenségekr ől szóló megállapítások különben is csak
egy-egy szakterületen belül érvényesek, azokon kívül mer ő
elbizakodottság minden efféle.
Tárgyilagos szempontból nézve tilos ugyan megállapításokat tenni csak úgy a leveg őbe, vagyis kielégítő indíték híján,
de mégis akadnak olyan megállapítások, amelyeket látszólagos objektív indíték nélkül is meg kell tenni. Ám az ilyen esetben pszichodinamikus indokolásról van szó, amit általában
szubj ektívnek neveznek, es csupán személyesnek tekintenek.
Ezzel elkövetik azt a hibát, hogy nem tesznek különbséget a
tekintetben, hogy vajon a megállapítás csakugyan egy különálló szubj ektumtól származik-e, es kizárólag személyes indítékai vannak, vagy pedig általánosan is el őfordul, es egy kollektiven meglev ő dinamikus sémából ered. Utóbbi esetben
ugyanis nem szubjektivnek, hanem pszichológiai tekintetben
objektivnek kell tekinteni, mivel meghatározhatatlan szárú
egyedről van szó, akik bels ő késztetéstől hajtva azonos megállapitásra jutnak, illetve egy bizonyos nézetet életbe vágóan
szükségesnek éreznek. Mivel az archetípus nem valamilyen
inaktív forma, hanem specifikus energia is lakozik benne, minden bizonnyal értelmezhet ő úgy is, mint az efféle megnyilatkozások hatóoka es egyúttal szubjektuma. Ezeket a megnyilatkozásokat nem a személyes ember produkálja, hanem az
archetípus fejező dik ki bennük. Ha akadályba ütköznek vagy
figyelmen kívül hagyják őket, akkor pszichikus hiányjelenségek lépnek fel, amint az orvosi tapasztalat es a közönséges
emberismeret egyaránt kimutatja. Ezek egyedi esetben neurotikus tünetek, neurózisra képtelen emberek esetében pedig
kollektív kényszerképzetek jönnek létre.
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Az archetípusos megnyilatkozások ösztönös el őfeltételeken alapulnak, es semmi közük a józan észhez: nincs észszerű indítékuk, es nem lehet őket ésszerű érvekkel elhárítani. Örök időktől fogva es ma is részei a világképnek; „représentations collectives", amint Lévy-Bruhl nagyon helyesen elnevezte őket. Az énnek es akaratának természetesen
nagyon fontos szerepe van. Csakhogy amit az én akar, azt
elő tt e nem isme rt módon nagymértékben keresztezi archetípusos folyamatok autonómiája es numinozitása. Ezek gyakorlati figyelembevétele alkotja a vallás lényegét, már
amenynyire a vallás alávethet ő a lélektani szemléletmódnak.
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E helyü tt önkéntelenül eszembe jut, hogy a reflexió mezején
kívül van még egy másik, legalább olyan tágas, ha ugyan
nem nagyobb kiterjedés ű terület, ahol az ésszer ű megértés
es ábrázolás alig talál olyasmit, amin úrrá lehetne. Ez pedig
az erósz mezeje. Az ókori Erósz, igen mélyértelm űen, olyan
isten, akinek isteni volta túllépi az emberi világ határát, ezért
sem megérteni, sem ábrázolni nem lehet. Amint már sokan
mások előttem is megpróbálták, én is közel merészkedhetnék ehhez a démonhoz, akinek működési területe az égbolt
végtelen tereit ől egészen a pokol sötét mélységéig terjed, de
kihalt bel őlem a bátorság, hogy megkeressem azt a nyelvezetet, amely képes lenne adekvát módon kifejezni a szerelem beláthatatlan paradoxfáit. Erósz egyféle kozmogónosz, teremt ő es minden tudások apja-anyja. Ügy érzem,
mintha Pál apostol feltételes módja: „Ha szeretet pedig nincsen énbennem..." minden megismerés közül az els ő es
magának az istenségnek a foglalata lenne. Bárhogy értelmezzék a hittudósok Pál szavait: az „Isten szeretet", ez a
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mondat meger ő sít abban, hogy az istenséget „complexio
oppositorum -nak tekintsem.
Orvosi tapasztalatom csakúgy, mint a tulajdon életem, szakadatlanul föltette nekem a szeretet kérdését, én pedig
sohasem tudtam rá érvényes választ adni. Jóbbal együtt én is
elmondhatom: „Kezemet a szájamra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem
többé!" (Job könyve 39,37-38). Amir ől itt szó van, az a legnagyobb es a legparányibb, a legtávolabbi es a legközelebbi, a legmagasabb es a legmélyebb, es soha nem lehet az
egyiket a másik nélkül említeni. Egyetlen nyelv sem alkalmas ennek a paradoxiának a kifejezésére. Akármit mondunk
is, az összességet egyetlen szó sem fejezi ki. Részaspektusok emlegetése mindig vagy túlságosan sok, vagy túlságosan kevés, mert hiszen csakis a teljességnek van értelme.
A szeretet ,,...mindent elfedez" es „mindent eltúr" (Pál 1.
levele a korinthusbeliekhez 13,7). Minden benne van ebben
a néhány szóban. Hozzátenni semmit sem lehet. Ugyanis a
legmélyebb értelemben áldozatai vagy szolgái es eszközei
vagyunk a kozmogón „szeretet"-nek. Idéz őjelbe teszem a
szót, mert jelezni akarom általa, hogy nem csupán óhajt,
többre becsülést, kedvezményezést, kívánást es effélét értek
rajta, hanem valamiféle, az egyes ember fölött álló egészet,
egységeset es osztatlant. Az ember mint rész nem fogja föl
az összességet. Sokkal gyöngébb nála. Mondjon ám igent
vagy háborodjék föl: akkor is mindig benne leledzik es belé
van zárva. T ő le fiigg es tőle kapja alapjait . A szeretet az 5
világossága es sötétsége, be sem látja a végét. „A szeretet
soha el nem fogy", még ha „angyaloknak nyelvén" szólna is,
vagy részletekbe men ő tudományos aprólékossággal követné is nyomon a sejt életét egészen a legalsó fokozatig.
Nevezheti a szeretetet minden lehetséges néven, ami csak
rendelkezésére áll, akkor is csak vég nélküli önáltatásba
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bocsátkozik. Ha csak egy szeme rn yi bölcsesség lakozik az
emberben, lerakja a fegyve rt , es az ismeretlent az ismeretlennel jelöli, vagyis Isten nevével. Ezzel bevallja alávetettségét, tökéletlenségét es figgő ségét, de egyúttal tanúságot
tesz amellett, hogy szabadon választott igazság es tévedés
között.
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visszatekintés

Azt mondják rólam, hogy bölcs vagyok vagy „tudós", de ezt
nem fogadhatom el. Valaki egyszer egy kalapot telemerített
vízzel egy folyamból. Ugyan már, mit jelent ez? Az a folyam
nem én vagyok. Ott állok a folyó partján, de nem teszek
semmit. A többiek is ugyanennek a folyónak a partján vannak, de nagyjából úgy vélekednek, hogy nekik kell a folyó
munkáját elvégezniük. Én semmit sem csinálok. Soha nem
gondolom, hogy az én dolgom volna arról gondoskodni,
hogy szára n őjön a cseresznyének. En csak állok es csodálom, hogy mire képes a természet.
Van egy szép régi történet egy rabbiról, akit ől megkérdezte egyik tanítványa: „Azel ő tt éltek olyan emberek, akik
színr ől színre látták Istent; miért nincsenek ma is ilyenek?"
Mire a rabbi így válaszolt: „Mert ma senki nem tud olyan
mélyre hajolni." Bizony le kell hajolnunk valamelyest, ha a
folyamból akarunk meríteni.
A legtöbb ember es énközöttem az a különbség, hogy nálam átlátszóak a „közfalak". Ez az én egyéni sajátosságom.
Másoknál néha olyan áthatolhatatlanok, hogy semmit sem
látnak abból, ami mögöttük van, es ezért azt hiszik, nincs is
ott semmi. En valamelyest érzékelem, mi történik a háttérben. Innen származik a bels ő biztonságom. Aki semmit sem
lát, abból hiányzik a biztonság, es következtetéseket sem tud
levonni, vagy nem bízik a tulajdon következtetéseiben. Nem
tudom, minek köszönhető , hogy érzékelni tudom az élet
áramát. Valószín ű leg magának a tudattalannak. Vagy talán a
fiatalkori álmoknak. Kezdett ő l fogva ők határoztak meg
engem.
A háttér folyamatainak ismerete mar fiatalon meghatároz-
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ta viszonyomat a világhoz. Alapjában véve már gyerekkoromban olyan volt a világ, mint amilyen ma is. Gyerekkoromban magányosnak éreztem magam, es az vagyok ma is
még, mert olyasmiket tudok es vagyok kénytelen jelezni,
amikről mások láthatóan nem tudnak es többnyire nem is
akarnak tudni. A magányosság nem úgy jön létre, hogy senki
nincs körülöttünk, hanem sokkal inkább azáltal, hogy
senkivel nem lehet megbeszélni olyan dolgokat, amelyeket
fontosnak érzünk, vagy hogy az ember érvényesnek tekint
olyan gondolatokat, amelyeket a többiek valószín űtlennek
tartanak. Ifjonti álmaim élményével kezd ődö tt a magány, es
akkortájt érte el csúcspontját, amikor a tudattalanon dolgoztam. Aki többet tud másoknál, elmagányosodik. De a magányosság nem szükségképpen ellentéte a közösségnek, tudniillik senki nem érzi jobban a közösséget, mint a magányos
ember, es a közösség is csak ott virágzik, ahol külön-külön
senki sem felejtette el a maga sajátszer űségét, es nem azonosul a többiekkel.
Fontos, hogy legyen valamilyen titkunk, es sejtsük, hogy
van nem tudható dolog is. Ez némi személytelenséggel, egyféle numinózummal tölti be az életet. Aki sohasem tapasztalta, fontos dolgot mulasztott el. Kell az embernek ereznie,
hogy egy bizonyos tekintetben titokzatos világban él, amelyikben megeshetnek es megtapasztalhatók soha meg nem
magyarázható dolgok is, nemcsak olyanok, amelyek a várakozásnak megfelel ően történnek. Beleta rt ozik ebbe a világba a váratlan es a hallatlan. Csakis így teljes az élet. Nekem
kezde tt ől fogva végtelenül nagy es fölfoghatatlan volt a
világ.
Nem kis vesződségembe került kitartanom a gondolataim
melle tt . Ám lakozott bennem egy démon, es els ősorban 6
volt a mérvadó. Túlszárnyalt rajtam, es ha kíméletlen voltam, akkor azért, mert a démon szorongato tt . Soha nem
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tu dtam megmaradni amelle tt , amit egyszer már elértem. Sie tnem kellett tovább, hogy utolérjem a látomásomat. Mivel
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kortársaim érthet ő módon nem észlelhették ezt a látomást,
csak egy habókos rohanót láttak bennem.
Sokakat megbántottam, me rt amint észrevettem, hogy
nem értenek meg, máris lezártam az ügyet. Tovább kellett
lépnem. Türelmetlen voltam az emberekkel, kivéve a betegeimet. Orökké a rám rótt bels ő törvénynek kellett engedelmeskednem, mert az nem engedélyezte a szabad választást.
De azért nem mindig engedelmeskedtem. Némi következetlenség nélkül hogyan is boldogulhattam volna?
Némelyek mindig számíthattak rám, amennyiben kapcsolatban álltak a bels ő világgal; hanem aztán megeshetett,
hogy egyszerre csak megsz űntem számukra létezni, mert
többé már semmi sem kötött hozzájuk. Nagy kínlódás árán
kellett megtanulnom, hogy az emberek akkor is megvannak,
ha számomra nincs többé mondanivalójuk. Sokan ébresztették föl bennem az emberiesség eleven érzését, de csak akkor, ha a pszichológia b ű vkörében voltak láthatók; a
következ ő pillanatban, amint a fényszóró másfelé irányította sugarát, nem maradt bel ő lük semmi. Néhány ember iránt
intenzív érdekl ő dést tudtam tanúsítani, de amint átláttam
rajtuk, megsz ű nt a varázs. Sok ellenséget szereztem magamnak ezáltal. Hiába, az alkotó ember kiszolgáltatott, nem
szabad, me rt a démon bilincsbe veri es űzi-hajtja. „...szégyenletesen tépi ki szívünket hatalmuk. / Hisz áldozatra vár
az égiek mindegyike. / Ha csak egyet is elhanyagoltunk, /jó
abból sosem származott." 1
A szabadság hiánya mély gyásszal töltött el. Gyakran
mintha valamiféle csatamez őn lettem volna! Elestél most,

1. Hölderlin: Patmosz. (Kálnoky László forditása.)
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drága bajtársam, nekem azonban tovább kell mennem. Nem,
jaj, nem maradhatok. Mert „szégyenletesen tépi ki szívünket
egy erő ". Hiszen kedvellek, igen, szeretlek is, de mégsem
maradhatok! Az ado tt pillanatban majd megszakad az ember
szíve. Hiszen magam vagyok az áldozat, nekem nem lehet
maradnom. A démon azonban mégis keresztülviszi, hogy
kibírjuk, es az áldott következetlenségnek velejárója, hogy
„hűtlenségem" szembeötl ő ellentéteként nem is sejtett mértékben tudom meg őrizni a hűséget. Talán úgy is mondhatnám: fokozottabb mértékben van szükségem emberekre,
mint másoknak, es egyúttal sokkal kevésbé is. Ahol a daimonión tevékenykedik, o tt az egyik végletb ől a másikba űzi
az embe rt . Csak ahol hallgat, o tt lehet meg ő rizni a középutat.
A démon es az alkotási vágy feltétel nélkül es kíméletlenül
mindig felülkerekedett bennem. Hiába szere tt em volna a
hétköznapit, a megszokottat választani, ezzel többnyire a
rövidebbet húztam, vagy még ezt sem mindig es mindenütt.
Ezért úgy érzem, lelkem mélyéig konzervatív vagyok. A
pipámat a nagyapám dohányosszelencéj éb ő l töltöm meg, es
őrzöm a zergeszarvacskában végz ődő hegymászómégais
botját, amelyet mint Pontresina egyik els ő üdül ővendége
hozo tt haza magával.
Elégedetté tesz, hogy így alakult az életem. Gazdag volt,
es sokat kaptam t őle. Ennyi mindenre hogyan is számíthattam volna. Csupa el őre nem látható dolog volt, ami történt.
Némelyik másképp is alakulhato tt volna, ha én magam másmilyen vagyok. De hát úgy történt, ahogyan történnie kellett; me rt épp azáltal lett ilyen, hogy olyan vagyok, amilyen
vagyok. Sok minden szándékoltan jö tt létre, es nem vált
mindig javamra. De nagyrészt természetesen es sorsszer űen
bontakozott ki. Megbántam sok ostobaságot, ami a konokságomból származott, árn ha nem lettem volna konok, nem
érem e1 a célomat. Igy hát csalódtam is meg nem is. Csa-
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lódtam az emberekben es csalódtam magamban. Csodálatos
dolgokat tudtam meg emberekr ől, es többet végeztem el,
mint amennyit magamtól elvártam. Nem alkothatok magamnak végérvényes ítéletet, mert az életjelenség es az emberjelenség túlságosan is sokrétű. Amint öregedtem, egyre kevésbé értettem magam, egyre kevésbé ismertem magamra, es
egyrkvsbtudamgról.
Csodálkozom magamon, csalódtam magamban, örülök
magamnak. Bánatos vagyok, levert, föllelkesült. Ez mind én
vagyok, de nem tudom magam összegezni. Képtelen vagyok
valamilyen végérvényes érték vagy értéktelenség megállapítására, nem tudom megítélni magamat es az életemet.
Semmiben sem vagyok egészen bizonyos. Nines végs ő meggyőző désem tulajdonképpen semmir ől sem. Csak annyit tudok, hogy megszülettem es élek, es úgy érzem, mintha hordozna valami. Létezésem olyan alapon nyugszik, amit nem
ismerek. De mind e sok bizonytalanság ellenére is szilárdnak
érzem a meglév őt es szükségszerűnek, hogy ilyen vagyok.
A világ, amelybe beleszületünk, durva es borzalmas, de
egyúttal istenien szép is. Vermérséklet dolga, ki mit hisz túlsúlyban lev őnek: az értelmetlenséget vagy az értelmet. Ha
az értelmetlenség abszolút mértékben túlsúlyba kerülne,
akkor magasabb fejl ő dési fokon egyre nagyobb mértékben
szűnne meg az élet értelme. De nem igy van — legalábbis
szerintem. Mint minden metafizikus kérdésnél, itt is valószínűleg mindkettő igaz: az élet értelem es esztelenség, vagy
tele van értelemmel es esztelenséggel. En pedig aggódva
remélem: az értelem kerül túlsúlyba és nyeri meg a csatát.
Amit Lao-ce mond: „Mindenki világos, egyedül csak én
vagyok homályos" — ezt érzem én is most, megöregedve.
Lao-ce a legmagasabb rend ű megértéssel megáldott ember
példaképe, aki megtapasztalt értéket es értéktelenséget, es
akiéletvgnszr aéituljdonbe,zörk
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megismerhetetlen értelembe. Az intelligenciának minden
fokán megjelenik ez a típus es azonos önmagával, legyen
akár öreg paraszt vagy nagy filozófus, mint Lao-ce. Ilyen az
öregség — vagyis egyféle korlátozás. Es mégis olyan sok
minden van, ami csodálattal tölt el: a növények, az állatok,
a felhők, a nappal es éjszaka es az emberben rejl ő örök
lényeg. Minél bizonytalanabbá váltam önmagamban, annál
erősebb rokonságot éreztem a dolgokkal. Igen, úgy érzem,
mintha az az idegenség, amely oly sokáig elválasztott a
világtól, átköltözött volna bels ő világomba es váratlanul
kinyilvánította volna, hogy magamnak vagyok ismeretlen.
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Függelék

NÉHÁNY SZO C. G. JUNG CSALÁDJÁROL 1
(Aniela Jaffé)

A Jung család eredetileg Mainzból származik. A franciák
1688-as ostroma során, amint Jung „A torony" cim ű fejezetben említi is, leégtek a levéltárak, igy a családfát csak a
XVIII. század elejéig lehet nyomon követni. Jung dédapja,
Franz Ignaz Jung (1759-1831), aki o rv os volt, átköltözött
Mainzból Mannheimba. A napóleoni háborúkban egy tábori
kórházat vezetett. Fivére, a kés őbb nemességre emelt Sigismund von Jung (1745-1824) bajor kancellár volt. Schleiermacher legkisebb húgával kötö tt házasságot.
Jung apai ő seinek sorában a legisme rt ebb személyiség
Carl Gustav Jung (1794-1864), a Mannheimban született
nagyapa, akit különös sorsa huszonnyolc éves korában vitt
Svájcba. Arról a könyvben kétszer is emlitett legendáról,
hogy nagyapja Goethe házasságon kívül született fia le tt
volna,Jugmézábiktesl:
„Dédapám, Franz Ignaz Jung kés őbbi felesége, Sophie
Ziegler es húga közeli kapcsolatban állt a mannheimi színházzal, baráti körükbe ta rt ozott több költ ő is. Beszélik hogy

1. Jung szóbeli közlésein kivül felhasználtam az ügynevezett „családi
krónikát", egy pergamenbe kötött fóliánst, amely régi leveleket es dokumentumokat ta rt almaz, es amelyet Jung folyamatosan kiegészitett, továbbá nagyapjának, Carl Gustav Jungnak a naplóját (közzétette a fia, E rn st
Jung, évszám nélkül), valamint M. H. Koelbing két cikkét: Wie Carl
Gustav Jung Basler Professor wunde " (Hogyan le tt C. G. Jung Baselban
professzor) es „ C. G. Jungs Basler l vr f ahren " (C. G. Jung baseli elődei).
Ezeken kivül rendelkezésemre álltak egy 1928-1929-ben megbízásból
végzett családkutatás eredményei.
„
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Sophie Zieglernek volt Goethét ő l egy törvénytelen gyereke,
és ez le tt volna a nagyapám, Carl Gustav Jung. Ez úgyszólván vitathatatlan ténynek számított. Nagyapám azonban
egy szóval sem említi a naplójában. Csak annyit jegyez meg,
hogy látta Goethét még Weimarban, de akkor is csak hátulról!
Sophie Jung-Ziegler kés őbb barátságot kötött Lotte
Kestnerrel, Goethe Lottchenének egyik unokahúgával.
Gyakran meglátogatta őket — mint különben Liszt Ferenc is —,
hogy nagyapámat lássa. Lo tt e Kestner kés őbb — valószínűleg a Jung családhoz fűződő baráti kapcsolatai mia tt —
Baselban telepedett le. Nagyapám az 6 fivérével, Kestner
követségi tanácsossal — aki Rómában élt es akinek házában
tartózkodott Goethe fia, Karl August, még nem sokkal a
halála el őtt is — szintén kapcsolatban állt."
A rendelkezésre álló forrásokból, a majna-frankfurti
Goethe-ház archívumából es a mannheimi érsekségi városi
plébániahivatal (Jezsuita-templom) keresztelési anyakönyvéből semmit sem lehete tt megállapítani. Goethe a kérdéses
időben nem is ta rt ózkodott Mannheimban, az viszont, hogy
Sophie Ziegler megfordult-e Weimarban vagy másutt
Goethe közelében, kideríthetetlen.
Jung némi kedvteléssel mesélgette ezt a magát konokul
tartó legendát, me rt valamiféle rejte tt aspektusát tárta fel
előtte annak, hogy Goethe Faust j a annyira lenyűgözte, es
rt ozott a „2. számú en" világába. Egyúttal úgyszólvánbeta
azonban „bosszantó"-nak is nevezte a híresztelést. Úgy vélte, „Ízetlenség", es „nagyon is sok az olyan bolond, aki
efféle históriákat mesél az »ismeretlen apá«-ról". De rendkívül mély értelmet tulajdonított legitim leszármazásának is,
kivált a tudós katolikus dr. med. et jur. Carl Jungtól (megh.
1654), a mainzi egyetem rektorától való származásának, akit
„A torony" című fejezet végén említ.
Carl Gustav Jung Heidelbergben végzett természet- es or-
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vostudományi szakon, es ott doktorált 1816-ban summa
cum laude. Egész Heidelberg nagy mulatságára, igy mesélte
Jung, egyetemista korában egy malacot tartott es sétáltatott
kutya helyett. Már huszonnégy évesen Rust szemorvos
sebészeti asszisztense lett a berlini Charitében es ugyanakkor az ottani Királyi Porosz Hadiiskola kémíadocense is.
Akkoriban még sokkal szorosabban összetartoztak a különböző diszciplínák, mint ma!
Berlini évei ala tt (valószínűleg 1817-t6l kezdve) Andres
Reimer könyvkiadó es -keresked ő házában lakott. Úgy élt
ott, mint a család fia, Reimerné asszony egész életében
fiaként bánt vele. I tt jelentős emberek körébe került, közéjük
ta rt oztak a Schlegel fivérek, Ludwig Tieck es F ri edri ch
Schleiermacher is. Ez utóbbi befolyásának tudható be, hogy
áttért — ugyanis katolikus volt — a protestáns vallásra.
Berlin irodalmi körei kezde tt ő l fogva nyitva álltak az ifjú
orvos elő tt. Neki is volt némi irodalmi adottsága, egyik versét föl is vették a Teutsches Liederbuch-ba.
Ifjúsága mozgalmas politikai id ő szakra esett. Fiatal
korában Jahnnak (1778-1852), a „testgyakorlás atyjának"
tornászai közé ta rt ozott es részt vett a Wartburgon rendeze tt
nagy ünnepségen is. 2 Itt az egész Németországból összesereglett diákok kinyilvánították, hogy szabad es egységes
Németországot kívánnak. Két évvel kés őbb, amikor a Junggal jó barátságot fenntartó teológiahallgató es Burschenschaft-tag Karl Ludwig Sand meggyilkolta a reakciós nézetei es kémkedés gyanúja mia tt általánosan gyűlölt es megvetett August Kotzebue (1761--1819) német költöt es orosz

2. Forradalmi egyetemi emlékiinnep a refonnácid ( t 5 1 7) és a lipcsei csata
(1813 ) emlékére 1817 októbcrében; jénai diákegyletek (Burschenschaftok)
rendezték.
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államtanácsost, nagy rend ő rségi nyomás nehezedett az
összes Burschenschaftokra es tornaegyletekre. Sok szabadságszeret ő tudóst letartóztattak azzal, hogy „demagóg".
Közöttük Carl Gustav Jungot is, akinél a rend ő rség meg-.
talált egy, a gyilkostól származó ajándékot, nevezetesen egy
ásványtani vizsgálatokat szolgáló kis kalapácsot. (A jelentésekben jellemz ő módon mindig bárdot emlegettek!) A
berlini városi bö rt önben tartották fogva, tizenhárom hónap
múltán mindennemű bírósági ítélet nélkül szabadon engedték, es kiutasították Poroszországból. Mivel mint egykori „demagóg" Németország más részeiben sem talált magának megfelel ő munkát, 1821-ben Párizsba ment, az akkori
legjelentősebb orvostudományi kutatóintézetbe. Ott összehozta a sors Alexander von Humboldttal (1769-1859), a
nagy természettudóssal, aki beajánlotta ő t a párizsi Hotel
Dieu kórház sebészeti osztályára. O tt azután Carl Gustav
Jung tovább dolgozhatott es képezhette magát.
Első találkozását Humboldttal különböz ő verziókban
mesélgetik. A családi hagyomány szerint Humboldt egy padon, a szabadban talált rá az éhez ő fiatalemberre, es gondjaiba ve tt e. Jung is így mondta el nekem. Az orvos Hermann
Reimer3 változata szerint, amit Koelbing „Költészet es valóság"-nak nevez, az elbeszél ő apósát, Carl Gustav Jungot
„a nagy sebész, Dupuytren által rendezett ünnepi vacsorán
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3. Hermann Reimer a berlini könyvkiadó es -keresked ő fia volt. Carl
Gustav Jungnak Virginie de Lassaulx-val kötött els ő házasságából
született lányát vette feleségül. Jung az „Egyetemi évek" cím ű fejezetben
(152. old.) említi az államvizsgáját követ ően, 1900-ban dr. Reimernénél,
a nagynénjénél tett stuttgarti látogatását. A fentebbi idézet Koelbingnek a
Wie Carl Gustav Jung Basler Professor wurde cím ű, mar említett
cikkéből való.
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megszólította egy el őtte ismeretlen, középkorú, méltóságteljes úr, es felszólította: étkezés után kövesse őt a lakására,
me rt indítványozni akar neki valamit... Jung vakon követte
a felszólítást, es csak akkor ocsúdott meglepetéséb ől,
amikor jótevője a dolgozószobájában közölte vele, hogy a
baseli egyetem anatómiai es sebészeti tanári állásáról van
szó, ha kedve volna hozzá. Ekkor már nem bírta tovább
türtő ztetni magát, hanem kibökte végre a kérdést, hogy
kinek köszönhet ennyi jóságot es ilyen szerencsét. Mire a
másik: »A név i tt nem számít, különben Alexander von
Humboldt vagyok«." H. Reimer hozzátette: „A. v. H. azért
szerezhete tt tudomást Jung életének eseményeir ől, me rt
szoridalmkpctbná mal,defivér
Wilhelm révén is, aki nagyon kedve ellenére vált meg 1819ben miniszteri posztjától."
Bármi legyen is az igazság ezekben az anekdotákban,
annyi bizonyos, hogy Humboldt a fiatal orvost el őbb (1821)
a berni Akadémiánál ajánlo tt a be, es amikor ez a te rv e
kudarcot vallo tt , egy évvel kés ő bb a baseli egyetemen.
A baseli egyetemen politikai es igazgatástechnikai okokból igen rosszul álltak az ügyek. 1806 es 1814 között
egyetlen doktorrá avatás sem történt. Az anatómus es
botanikusJh Brcadtöbévenágyma
volt docens az orvostudományi fakultáson, és kollégiumát
egyetlen árva orvostanhallgatónak meg néhány borbélysegédnek tarto tt a. 1818-ban törvényt hoztak az egyetem
nagyarányú átszervezésére, es a professzorok számát négyben határozták meg. Amikor Jung benyújtotta pályázatát az
anatómiai, sebészeti es szülészeti tanári állásra, 1822-ben
meghívták docensnek, egy szemeszterrel kés őbb pedig
megválasztották nyilvános rendes egyetemi tanárnak. Így
került át Svájcba a Jung család.
Jung élete végéig fáradhatatlanul és igen eredményesen
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szállt síkra Baselban az orvosi fakultás es orvosi intézmények fejlesztése érdekében. El ő ször is átszervezte az
anatómiaoktatást. Nagyrészt neki köszönhet ő a „Bürgerspital" (Polgári kórház) kib ővítése (1842), kés őbb 6 alapította értelmi fogyatékos gyerekek részére az „Anstalt zur
Hoffnung"-ot (a Reménység Intézetét) . Számunkra az az
érdekes, hogy pszichiátriai intézet felállítását követelte. Egy
kés őbbi, név nélkül megjelent lenyomatban ez szerepel:
„Korunkban, amikor a lelki gyógymód annyira leköti az
o rv osok figyelmét, hogy külön folyóiratok foglalkoznak az
orvoslás tudományának kizárólag ezzel az ágával, kiváltképpen diszére válna az egyetemnek egy olyan intézet,
amely az orvoslás tudományában serényked ő knek tanári
irányítással alkalmat nyújtana ilyetén megfigyelésekre.
Ezen én nem a szokványos elmegyógyintézetet értem,
amelyben többnyire gyógyíthatatlan betegeket gondoznak,
hanem olyasféle intézetet, amely fölvenne mindenféle
beteget, akiknek gyógyítását pszichikai úton is meg kell
kísérelni."
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Jung maga is beszélt a nagyapjáról: „Er ő s es kiemelked ő
személyiség volt. Nagy szervez ő , hallatlanul tevékeny, sziporkázóan szellemes, a szó valódi mestere. Még én is elveztem annak el őnyét, hogy az ő unokája vagyok. »Igen,
igen, a Jung tanár úr, az nagy ember volt! « — mondogatták
Baselban. A gyerekeire roppant mély benyomást tett.
Nemcsak tisztelettel adóztak neki, hanem tartottak is t őle,
mert atyának egy kissé zsarnok volt. Ebéd után rendszerint
elszunyókált egy jó negyedórára. Olyankor népes családjának néma csöndben kellett az asztalnál ülve maradnia."
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Carl Gustav Jung háromszor n ő sült. Párizsban feleségül
vette Virginie de Lassaulx-t (szül. 1804). Az asszonyka nagyon fiatalon, huszonhat évesen_ meghalt. Ebb ől a házasságából született egyetlen lányát, mint már említettem,
Georg Andreas Reimer könyvkiadó fia ve tt e e1, az 6 apjánál
lakott Jung Berlinben. Másodjára Elisabeth Catharine
Reyenthalert vette n őül. Erről Jung így mesélt:
„Bosszúból ve tt e el a Reyenthaler lányt! Pincérn ő volt egy
baseli diákcsapszékben. Nagyapám ugyanis Frey polgármester lányának a kezét kérte meg, de kosarat kapott. Ez
annyira bántotta es annyira kétségbeesett miatta, hogy egyenesen a fogadóba ment es feleségül ve tt e a pincérn őt. Az
aztán csakhamar meghalt tuberkulózisban, ugyanígy a
gyerekei is."
Végezetül harmadik házasságát mégiscsak Sophie Freyjel,
a polgármester lányával kötö tt e meg. Az asszony szüleinek
sírja a baseli székesegyház kereszthajójában található. Sophie Jung 1 8 5 5 -ben halt meg, negyvenhárom éves korában.
Két id ő sebb fia fiatalon halálozott el. Legkisebb fia, Johann
Paul Achilles Jung (1842-1896) lett C. G. Jung apja. Róla
részletesen beszámolt Jung ennek a könyvnek egyik els ő
fejezetében. Itt csak röviden megismételem a küls ő adatokat: Paul Jungból teológus lett es el őbb Kesswilben
(Thurgau) volt lelkész, i tt született 1875-ben C. G. Jung is.
Ezután négy éven át Laufenban, egy Schaffhausen melletti
községben, a rajnai vízesés közelében lelkészkedett. 1879ben választották meg a Basel környéki Klein-Hüningen egyházközségébe.

Jung édesanyja, szül. Emilie Preiswerk Baselból származott.
A tudós es költő i tehetség ű Samuel Preiswerk (1805-1862)
baseli föesperesnek es második feleségének, a nürtingeni
(Württemberg) Augusta Fabernak legkisebb lánya volt. A
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Faberok francia protestánsok voltak, akik a nantes-i ediktum
visszavonása után (1685) menekültek Németországba.
Samuel Preiswerk eredetileg Muttenzban volt lelkész, de
amikor a kantont kettéválasztották (1833) Basel városra es
Basel tartományra, át kelle tt költöznie Baselba. Mivel itt
nem akadt számára lelkészi állás, Genfbe ment, es az ottani
Evangéliumi Társaság teológiai iskoláján tanított héber
nyelvet es ószövetségi teológiát. Összeállított egy héber
nyelvtankönyvet, amely több kiadást is megért. Néhány év
múltán visszahívták Baselba es lelkészként a Szent Lénárd
egyházközség élére került. Lelkészi tevékenysége mellett
mint a héber nyelv es irodalom egyetemi magántanára habilitált. Nagyvonalú es toleráns ember volt, ami abból is kitetszik, hogy az általa kiado tt Das Morgenland (Napkelet)
című havi folyóiratban síkraszállt amelle tt , hogy a zsidók
kapják vissza Palesztinát.
Baselban még ma is mesélnek róla történeteket. „Samuel
Preiswerk főesperes a dolgozószobájában külön széket tartott
fenn elhunyt els ő felesége, szül. Magdalene Hopf szellemének.
Preiswerk minden héten, második feleségének, szül. Augusta
Fabernak legnagyobb bánatára, meghatározott id őpontban
meghitt beszélgetéseket folytatott Magdalene szellemével." 4
Jung ezt mondta róla:
„Anyai nagyapámat nem ismertem személyesen. De azok
alapján, amiket hallottam róla, nagyon jól illett hozzá az
ószövetségi Samuel név. o még azt hitte: az égben héberül
beszélnek, ezért roppant buzgalommal vetette rá magát a
héber nyelv tanulmányozására. Nemcsak nagyon m űvelt
ember volt, hanem költ ői hajlamú is; de azért volt benne
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4. Hans Jenny Baslerisches — Allzubaslerisches (Baseli — nagyon is
baseli dolgok) cím ű írásából. Basel, 1961.
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valami különös: azt hitte, hogy állandóan szellemek veszik
körül. Anyám gyakran mesélte, hogy mögéje kelle tt ülnie,
miala tt a prédikációit írta. Nem szenvedhe tt e, hogy szellemek mászkáljanak mögötte es zavarják őt, miala tt valamit
tanulmányoz. Ha él ő ember ült mögö tt e, az elriasztotta a
szellemeket!"
A feleségéről, Augusta Preiswerkr ől, Jung anyai nagyanyjáról sok történet járja. Tizennyolc évesen egyik vörhenyes bátyjának ápolása során maga is súlyos betegségbe
ese tt , es harminchat órán át tetszhalo tt volt. Az asztalos már
hozta is a koporsót, amikor az anyja, aki nem tudta elhinni,
hogy a lánya halott, a tarkójára rako tt vasalóval újra életre
kelte tt e. „Gustele" látnok volt — igy mondták — amit családj a a tetszhalál eseményével hozo tt kapcsolatba. Hetvenöt
éves korában halt meg.
,

C. G. Jung felesége, Emma (1882-1955) a schafhauseni
Rauschenbach iparoscsaládból származott. A gyermekkoráról szóló fejezetben Jung elbeszéli, hogy apja a laufeni
lelkészkedése idején (1875-1879) jó barátságot tarto tt fenn
a Schenk családdal, es ennek tagja volt jövend őbeli anyósa,
a kés őbbi Be rt a Rauschenbach is, aki alkalmilag elvitte őt —
az akkor négyéves kisfiút sétálni.
A feleségével, Emmával való els ő találkozását igy mondta
el Jung: „Volt egy diáktársam, akinek a családja
Schahausenban lako tt . Egyszer, amikor Baselból látogatóba készültem hozzá — 1896-ban, apám halála után -- anyám
igy szólt: »Ugyan mar, ha meglátogatod Schaffhausenban a
barátodat, eriggy el Rauschenbachné asszonyhoz is, akit meg
kislány korából ismerünk.« Meg is tettem, es amint a házba
beléptem, megpillantottam egy copfos kislányt, lehetett úgy
tizennégy eves. Nyomban tudtam: ő lesz a feleségem! Ez
1 élyen megrendített, mert hiszen csak egy szempillantásra
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láttam, de azonnal tudtam, teljes bizonyossággal, hogy 6 lesz
a feleségem. Még ma is világosan emlékszem rá, hogy azon
melegében elmondtam ezt a barátomnak. O természetesen
kinevete tt . »Nevess csak — mondtam neki —, majd meglátod.«
Amikor hat évvel kés őbb megkértem Emma Rauschenbach
kezét, én is kosarat kaptam, akár a nagyapám. Csakhogy a
nagyapámtól eltér ően én nem ismertem semmiféle meghitt
kocsmát, sem vonzó pincérn őt, meg nem is voltam rendes
nyilvános egyetemi tanár, világosan körvonalazott es sokat
ígérő célkitűzéssel, csupán egy bizonytalan jövöjii kis segédorvos. Miért ne jutott volna ki a csalódásokból nekem is
ebben a »lehetséges világok legjobbikában«? — toldo tt a
hozzá a 2. számú én. Néhány héttel kés ő bb azonban fordult a
kocka, a nem-b ől igen le tt , es ez az 1. számú ént igazolta.
Ebből következett, hogy igent mondtam erre a világra, a 2.
számú én pedig tizenegy évre elt űnt látókörömb ől.
Egészen 1902-ig vezettem egyféle titkos naplót, ezt ett ől
fogva több mint egy évtizeden át ki sem nyitottam, érintetlenül hevert a fiókomban. Csak 1913-ban, a nagy megs ej tések nyomása ala tt bukkant fel újra emlékezetemben."
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Jung 1903-ban házasodott meg. Nagyszámú leszármazottja
van: öt gyermekének: Agathe Niehus-Jungnak, Gret Baumann-Jungnak, Franz Jung-Merkernek, Marianne NiehusJungnak es Helene Hoerni-Jungnak a házasságából tizenkilenc
unoka születe tt , a dédunokák száma pedig egyre szaporodik.
Amint utólag sikerült megtudnom a Jung által „A torony"
című fejezetben említett, főnixmadarat ábrázoló eredeti
címernek, amelyet nagyapja, C. G. Jung változtatott meg
mai formájára, van egy másik változata is, nevezetesen egy
pillangó, amely éppen kibújik a bábból. Egy családi szájhagyomány szerint a mainzi „tudós dr. med. et . dr. jur. Jung"
(megh. 1654) keresztneve nem Carl volt, hanem Simon.
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Glosszárium

Alkímia. A régebbi kémia, amelyben keveredett a mai értelemben vett kísérleti kémia es a természetrő l meg az emberrő l való általános, képszer ű-intuitív, részint vallásos
spekuláció. Sokféle jelképet vetítettek ki az ismeretlen
anyagra, ezeket mi mint a tudattalan tartalmait ismerjük fel.
Az alkimista „Isten titkát" kereste az ismeretlen anyagban,
es olyan eljárásokra es utakra bukkant, amelyek a tuda tt alan
mai lélektanához hasonlatosak. Ezek is egy ismeretlen
objektív jelenséggel kerülnek szembe — a tudattalannal.
A középkori filozófiai alkímiát szellemtörténeti tekintetben ügy kell értelmeznünk, mint a tudattalanból kiinduló
kompenzáló mozgást a kereszténység irányában; az alkimista meditáció es technika tárgya ugyanis — a természet es
az anyag birodalma — sem helyet, sem adekvát értékelést
nem kapo tt a kereszténységben, hanem éppen hogy elvetendőnek számított. Így aztán az alkimia a keresztény képi
es gondolatvilág egyfajta sötét, primitív tükörképe, ahogy
Jung a Psychologie und Religion-ban az alkimistáknak a
kőről, a „lapis"-ról vallott központi elképzelése es a Kri sztus
közö tt i analógia alapján kimutatta. Az alkimisták nyelvezetére jellemz ő a szimbolikus kép es a paradoxon. Mindkettő megfelel az élet fölfoghatatlan jellegének es a tudattalan pszichének. Ezért mondják például, hogy a kö nem k ő
(vagyis egyúttal szellemi-vallási fogalom is), vagy hogy az
alkimista Mercurius, az anyag szelleme evaziv, elillan, akár
a szarvas, mivel megfoghatatlan. „Ezer neve van." Senki
sem tudja teljes lényét kifejezni — aminthogy egy pszichikus
fogalom lényegét sem képes egyetlen definíció sem
egyértelm űen körvonalazni.
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Álom. C. G. JUNG: „Az álom rejtett kis ajtó a lélek legmélyén
és legmeghittebb zugában: arra a kozmikus ő séjszakára nyílik,
amely lélek volt jóval azel ő tt , hogy én-tudat létezett volna, es
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léekszjóvaontú,miegyé-udavlhsret.
Mert minden én-tudat egyedülálló, felismeri a különállót,
amennyiben elválaszt es megkülönböztet, es csak azt látja, ami
erre az énre vonatkoztatható. Csupa korlátozottságból áll az
én-tudat, még ha a legtávolabbi csillagködökig er is el. Minden
tudat elválaszt; de az álomban belépünk a mélyebb, általánosabb, igazibb, örökebb emberbe, aki még a kezdeti éjszaka
derengésében áll, ahol ő volt még a teljesség, es a teljesség
őbenne volt, benne a különbség nélküli, minden én-szer űségtő l
mentes természetben. Ebb ől a mindent összekapcsoló
mélységből származik az álom, bármilyen gyerekes, bármilyen groteszk, bármilyen erkölcstelen legyen is."
„Az álmok nem szándékos es önkényes kitalálások,
hanem természetes jelenségek, es semmi mások, mint amit
éppen ábrázolnak. Nem csalnak, nem hazudnak, nem
csűrnek-csavarnak es nem kendőznek el semmit, hanem
naiv módon azt adják tudtul, amik, es amit gondolnak.
Csakis azért bosszantók es megtéveszt ők, mert nem értjük
őket. Nem alkalmaznak semmiféle b űvészkedést, hogy elrejtsenek valamit, hanem kimondják, ami a lényegi tartalmuk, a maguk módján a lehet ő legvilágosabban. Azt is képesek vagyunk felisme rn i, miért olyan sajátosak es bonyolultak: a tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy olyasmit
iparkodnak kifejezni, amit az én nem tud es nem ért meg."
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Amplifikáció. Egy álomkép kib ővítése es elmélyítése irányított asszociációk révén (1. o tt ) es az emberi jelkép- es
szellemtörténetb ől (mitológia, misztika, folklór, vallás,
néprajz, művészet stb.) való párhuzamokkal, miáltal jelentése feltárul az értelmezés számára.
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Anima és animus. A nő i jelleg megszemélyesítése a férfi
tudattalanjában es a férfi-jellege a n ő tudattalanjában. Ez a
pszichikus kétnem űség megegyezik azzal a biológiai ténynyel, hogy a férfi-, illetve n ő i gének nagyobb száma a dönt ő
tényez ő az illető egyén nemének meghatározásában. A kisebb számban lev ő ellenkező nemű gének, úgy látszik,
egyféle ellenkez ő nemű karakte rt alakítanak ki, amely azonban alávetettségénél fogva általában tudattalan marad.
C. G. JUNG: „Minden férfi örökt ől fogva magában hordja a
nő képét, nem ennek vagy annak a bizonyos nőnek a képét,
hanem egy bizonyos nőét. Alapjában véve ez a kép egy
tudattalan, az ő sidőkb ől származó es az eleven rendszerbe
beágyazott öröklöttség, az ő sök sorának a nőkről szerzett
valamennyi tapasztalatát összegez ő »típus« (»archetípus«, I.
ott) a n őrő l szerzett összes benyomások lecsapódása, örökölt
pszichikus alkalmazkodási rendszer... Ugyanez érvényes a
nő re is, neki is van a férfiról veleszületett képe. A tapasztalat azt tanítja, hogy pontosabban igy kellene kifejezni: a fér fiakról van képe, a férfinál ellenben inkább a no' képe van
meg. Mivel ez a kép tudattalan, mindig is tudattalanul vetitő dik ki a szeretett lényre, es egyik leglényegesebb indítéka
a szenvedélyes vonzalomnak, de az ellenkez őjének is."
„Az animus (valamint az anima) természetes funkciója abban áll, hogy helyreállítsa a kapcsolatot az individuális tudat
es a kollektív tudattalan (1. o tt ) között. Ennek megfelel ően a
persona (1. ott) egy bizonyos szférát képvisel az én-tudat és
az objektív külvilág között. Az animusnak es az animának
úgy kell mű ködnie, mintha hidat vagy kaput alkotna a kollektív tudattalanhoz, amint a persona is egyfajta hidat jelent
a világba."
Minden archetípusos megnyilatkozásnak, igy tehát az animusnak es az animának is van egy negatív es egy pozitív,
e gy primitív es egy kifinomult aspektusa.
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„Az animus a maga els ő , tudattalan alakjában
spontán, nem szándékos véleményforinálás, amely uralkodó
befolyást gyakorol az érzelmi életre, az anima ellenben
spontán érzelmi reakció az értelem utólagos befolyásolásával, illetve disztorziójával. (»Elcsavarta a férfi fejét.«) Az
animus ezért legszívesebben »szellemi« tekintélyekre es
más »hő sökre« vetíti ki magát (híres énekeseket, »m űvészeket« es ismert sportolókat is beleértve). Az anima a
nőben levő tudattalant, tartalmatlant, frigidet, gyámoltalant,
kapcsolatnélkülit, sötétet es kétértelm űt szereti hatalmába
keríteni... (Az individuációs folyamat során) az én-tudathoz
csatlakozó lélek tehát a férfi nál n ő ies előjelű, a nő nél férfias.
A férfi animája tehát összebékíteni es egyesíteni igyekszik,
a nő animusa megkülönböztetni akar es megismerni. Ez
pedig éles ellentét... A tudati valóságban ez konfliktushelyzetet jelent, még hogyha a két egyed tudatos kapcsolata
harmonikus is."
„Az anima az élet archetípusa... Me rt az élet az anima
révén kerül a férfihoz, még ha az úgy vélekedik is, hogy az
értelme — (angolul: mind) — révén kerül hozzá. A férfi a
józan értelmével uralja az életet, de maga az élet az anima
révén él benne. A n ő titka pedig az, hogy az élet az animus
szellemi alakjában jut el hozzá, holott 6 úgy véli, hogy az
erósz hozza el neki. A n ő az életet az erósszal uralja,
úgyszólván megszokásból el általa, pedig az igazi élet, ahol
egyú tt al áldozat is a n ő , a józan értelem (mind) révén jut el
hozzá, amelyet őbenne az animus testesit meg."
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Archetcpus. C. G. JUNG: „Az archetípus fogalma... abból a
sokszorosan ismétl ő dő megfigyelésb ől vezethet ő le, hogy
például a világirodalom mítoszai es meséi bizonyos meghatározott, mindig újra visszatér ő motívumokat tartalmaznak. Ugyanezekkel a motívumokkal találkozunk a mai indi-
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viduumok fantáziáiban, álmaiban, delíriumaiban es téveseszméiben. Ezeket a tipikus képeket es összefüggéseket
nevezzük archetipusos képzeteknek. Minél világosabbak,
annál inkább megvan az a tulajdonságuk, hogy különösen
eleven érzelmi aláfestés kíséri őket... Hatásosak, er ős a
befolyásuk es lenyűgöző ek. A magában véve képileg nem
látható archetípusból származnak, egy tudattalan el őzetes
formából, amely a psziché öröklött struktúrájába ta rt ozónak
látszik, es ennek következtében mindenütt megnyilvánulhat
mint spontán jelenség is."
„Minduntalan beleütközöm abba a félreértésbe, amely
szerint az archetipusok ta rt almilag meghatározott, vagyis
egyfajta tudattalan »fogalmak«. Ezért ismételten hangsúlyoznom kell, hogy az archetípusok nem tartalmilag, hanem
csupán formailag vannak meghatározva, es meg így is csak
nagyon feltételes módon. Tartalmilag — bizonyíthatóan —
csak akkor meghatározott egy ősi kép (l. ott), hogyha tudatos, es következésképpen tudatos tapasztalati an yag tölti
ki. A formája ellenben... talán egy kristály tengelyrendszeréhez hasonlítható, amely az anyaoldatban egy bizonyos
mértékig preformálja a kristályképz ődést, noha ő maga nem
űen létezik. Léte csak az ionok, majd a molekulák anygszer
kristályosodásakor mutatkozik meg. Önmagában az archetípus üres, formális elem, nem egyéb facultas praefornnandinál, eleve adott képzetfonnálási lehet ő ségnél. Nem a képzetek örökletesek, hanem a formák, amelyek e tekintetben
pontosan megfelelnek az úgyszintén formailag meghatározott ösztönöknek. Akárcsak a magukban való archetipusok
meglétét, az ösztönökét sem lehet kimutatni, ameddig a
gyakorlatban nem hatnak."

„Valószínűnek látom, hogy az archetípus tulajdonképpeni
lényege tudatosodásra képtelen, azaz transzcendens, amiért
is én pszichoidnak (1. ott) nevezem."
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„Egyetlen pillanatra sem engedhetjük át magunkat annak
az illúziónak, hogy egy archetípus végül is megmagyarázható es ezzel el is intézhet ő . A legjobb megmagyarázási
kísérlet sem egyéb egy másik képi nyelvre való többé vagy
kevésbé sikerült átültetésnél."
Árnyék (Schatten). A személyiség alsóbbrend ű része. Minden olyan személyes es kollektív pszichikus diszpozíció
összegzése, amelyeket nem élünk meg, mivel összeegyeztethetetlenek a tudatosan választott életformával, es amelyek
— ellenkez ő tendenciával — viszonylag autonóm részszemélyiséggé szervez ődnek egybe a tudattalanban. Az árnyék
kompenzálóan viselkedik a tudat irányában, hatása ezért
egyaránt lehet negatív vagy pozitív. Álom-alak képében az
árnyék ugyanolyan nemű, mint az álmodó. Mint a személyes
tuda tt alan része, az árnyék az énhez tartozik; de mint az
„ellenlábas" archetípusa (1. o tt ), a kollektív tudattalannak a
része. Az árnyék tudatosításával kezd ő dik az analízis
munkája. Ha figyelmen kívül hagyják vagy elnyomják az
árnyékot, vagy akár identifikálják az énnel, az egyképpen
veszedelmes disszociációkra vezethet. Mivel az árnyék igen
közel áll az ösztönvilághoz, okvetlenül folyamatosan
figyelembe kell venni.
C. G. JUNG: „Az árnyék-alak megszemélyesít mindent,
amit a szubjektum nem ismer e1, es ami mégis újra meg újra
-- közvetlenül vagy közvetve — feltolakszik benne, így például alacsonyabb rendű jellemvonások es más összeférhetetlen tendenciák."
„Az árnyék... az a lepleze tt , elfojtott, többnyire kisebbrendű es vétkes személyiség, amelynek végs ő hullámverése
egészen az állati ősök birodalmáig nyúlik vissza, es ily módon átfogja a tudattalan teljes történelmi aspektusát... Ha
eddig úgy vélekedtek is, hogy az emberi árnyékszemélyiség
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minden baj forrása, közelebbi vizsgálódások során most már
fölfedezhet ő , hogy a tuda tt alan ember, vagyis tulajdonképpen az árnyék nemcsak morálisan elvetend ő tendenciákból
áll, hanem meglehet ő sen sok jó tulajdonság is kimutatható
róla, többek között például normális ösztönök, célszer ű
reakciók, valóságh ű észlelések, alkotó impulzusok."
Asszociáció. Elképzelések, észlelések stb. összekapcsolása,
hasonlóság, érintkezés, ellentét vagy egymásra következés
alapján. Szabad asszociációk S. Freud álomfeldolgozásában: az álmodó spontán asszociációs lánca, amely nem
szükségképpen az álomhelyzetre vonatkozik. Irányított vagy
ellenőrzött asszociációk C. G. Jung álomfeldolgozásában:
spontán ötletek, amelyek az ado tt álomhelyzetb ől indulnak
ki es mindig arra is vonatkoznak.
Asszociációs kísérlet. Lélektani tesztmódszer komplexusok
megállapítására, a reakcióid ők mérése es az adott hívószavak megválaszolásának értelmezése révén. A komplexus
ismérvei közé ta rt oznak: elnyújtott reakciós id ő vagy a válaszok sajátos szubjektív min ősége, amikor a hívó- (vagy inger-) szavak olyan komplexusokat érintenek, amelyeket a
kísérleti alany el aka rt titkolni, vagy amelyek nem tudatosodtak benne.
Extraverzió. Tipikus beállitottság, amely az érdekl ődésnek
külső tárgyra való összpontosításával t űnik ki. Ellentéte az
introverzió (I. ott).
Hieroszgarnosz. Szent vagy szellemi nász. Archetípusos
alakok egyesülése az újjászületési mítoszokban, antik misztériumokban, de az alkímiában is. Tipikus példái: Krisz-
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tusnak es az Egyháznak v ő legény es menyasszony for-.
májában (sponsus et sponsa) való ábrázolása, valamint a
Nap es a Hold egyesülése az alkimista irodalomban (coniunctio).

Individuáció. C. G. JUNG: „Az »individuáció« kifejezést
annak a folyamatnak az értelmében használom, amely egy
lélektani »individuumot«, vagyis egy különálló, oszthatatlan
egységet, egy teljességet hoz létre."
„Az individuáció jelentése: egyeddé válás, es amennyiben
individualitáson a legbens őbb, végs ő es semmihez sem hasonlítható egyszeriségünket értjük: önmagunkká válás.
Ezért az »individuáció« szót úgy is fordíthatnánk, hogy:
»önállósodás« vagy: »önmegvalósítás«."
„Egyre csak azt látom, hogy az individuációs folyamatot
összecserélik az en tudatosodásával es ezáltal magával a
mély-énnel (1. o tt), amiből természetesen áldatlan fogalomzavar keletkezik. Az individuáció ezáltal ugyanis puszta
egocentrikussággá, autoerotizmussá válik. Csakhogy a
mély-én mérhetetlenül többet foglal magában a puszta
énnél... Ugyanúgy jelenti a másik vagy a többi embert, mint
az en. Az individuáció nem kizárja, hanem magába zárja a
világot."
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Introverzió. Olyan tipikus beállítottság, amely az érdeklő dést a lélek bels ő folyamataira koncentrálja. Ellentéte az
extraverzió (1. o tt ) .
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Infláció. A személyiségnek az egyéni határokon túli kiterjeszkedése egy archetípussal (1. o ) vagy — kóros esetekben
— egy történelmi vagy vallástörténeti figurával való azonosulás révén. Normális esetben egyfajta felfuvalkodottságnak
ennek megfelel ő kisebbrendűségi érzések kompenhat,
zálják.
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Istenkép. A fogalom az egyházatyáktól származik, akik szerint az imago Dei (Isten képe) bevés ődött az emberi lélekbe.
Hogyha egy ilyen kép álmokban, fantáziákban, látomásokban stb. spontánul felbukkan, akkor a lélektani szemléletmódon belül a mély-én (I. o tt ) jelképeként kell értelmezni.
C. G. JUNG: „Csak a psziché révén állapíthatjuk meg, hogy
az istenség hat ránk, de közben mégsem tudunk különbséget
tenni aközött, hogy ezek a hatások Istent ől, vagy pedig a
tudattalanból érkeznek-e, vagyis nem lehet tisztázni, hogy
vajon az istenség es a tudattalan két különböz ő hatalom-e.
Mindke tt ő transzcendens tartalmak határfogalma. Empirikusan azonban kielégít ő valószínűséggel megállapítható,
hogy a tudattalanban megvan a telj ességnek egy archetípusa, es ez az álmokban es egyéb módon manifesztálódik,
valamint hogy létezik a tudatos akarattól független tendencia, amely más archetípusokat ehhez a centrumhoz viszonyít. Így hát nem látszik valószín űtlennek, hogy az elábbinek magában véve is van egy bizonyos központi poziciója, amely őt az istenképhez közelíti. A hasonlatosságot
ráadásul különösen alátámasztja, hogy az archetípus olyan
szimbolikát hoz létre, amely már ősidőktől fogva az istenséget jellemezte es jelképezte... Ha egészen pontosak akarunk lenni: az istenkép nem magával a tudattalannal egyezik
meg, hanem annak egy különös tartalmával, nevezetesen a
mély-én archetipusával. Ez az, amit ő l empirikusan nem
tudjuk többé elválasztani az istenképet."
Az istenképet „a mély-én egyfajta tükröz ődésének
foghatjuk fel, vagy fordítva: a mély-én lehet az imago Dei in
homine .
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Kvaternitás. C. G. JUNG: „A kvaternitás olyan archetípus,
amely úgyszólván univerzális jelenség. Logikus el őfeltétele
mindennemű te jességitéletnek. Ha ilyen Ítéletet akarunk
alkotni, annak négyszeres aspektusúnak kell lennie. Ha
például a horizont egészét akarjuk meghatározni, akkor a
négy égtájat nevezzük meg. Mindig négy elem van, négy
elsődleges minőség, négy szín, négy kaszt Indiában, négy
utat ismer a buddhizmus a szellemi fejl ődés lehet őségeit
illetően. Ezért a pszichikus orientálódásnak is négy pszichológiai aspektusa van, ezeken túl semmi alapvet őt nem lehet
többé kifejteni. Szükségünk van az orientálódáshoz egy
olyan funkcióra, amely azt konstatálja, hogy valami van
(érzékelés), egy másodikra, amely megállapítja, hogy mi az
(gondolkodás), egy harmadik funkcióra, amely közli, vajon
megfelel-e ez nekünk vagy sem, elfogadjuk-e vagy sem
(érzés) es egy negyedik funkcióra, amely tájékoztat róla,
hogy az a dolog honnan jött es merre tart (intuíció). Ezen
túlmenően semmi többet nem lehet mondani... Az ideális
teljesség a kerekség, a kör (1. mandala), de ennek természetes, minimális beosztása a négyesség."
Egy kvaternitásnak vagy kvaterniónak gyakran 3 + 1 a szerkezete, amennyiben az egyik érték kivételes helyet tölt be es
eltérő jellegű. (Az evangélisták jelképei közö tt például három
állat van es egy angyal.) Ha a negyedik érték a másik
háromhoz társul, létrejön az „Egység", amely a teljességet
jelképezi. Az analitikus pszichológiában nem ritka az „alacsonyabb rendű" funkció (vagyis az a funkció, amelyik nem
áll az embe rn ek tudatos rendelkezésére), amely ezt „a
negyedik„et testesíti meg. A szóban forgó funkció integrálása
a tudatba az individuációs (1. o tt ) folyamat egyik fő feladata.
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Lélek (Seele). C. G. JUNG: „Ha az ember pszichéje valami, akkor
beláthatatlanul bonyolult es korlátlanul sokrétű valami, amihez
a puszta ösztönpszichológiával képtelenség hozzáférk őzni.
Csak mélységes csodálattal es tisztele tt el szemlélődve állhatok
meg a lelki természet mélyei es magaslatai el őtt; mert nem térbeli világa a képek mérhetetlen sokaságát rejti magában, es
ődését halmozta fel es sűrítette szervesen évmilókenfj
egybe. A tudatom olyan, mint egy szem, amely a legtávolabbi
tereket is átfogja, de az, ami ezt a teret nem térbeli módon
betölti, a pszichikus nem-én. És ezek a képek korántsem
halovány árnyékok, hanem nagy er ővel ható lelki feltételek,
amelyeket legföljebb félreértünk, de megtagadásukkal soha
meg nem foszthatjuk őket hatalmuktól. E benyomásom mellé
már csak a csillagos éjszakai égbolt látványát szeretném állítani; me rt a külső világgal csak a bels ő világ egyenértékű, es
ahogyan ezt a világot a test közvetítésével érem el, úgy érem el
azt a másik világot a lélek közvetitésével.”
„Blaszfémia lenne azt állítani, hogy Isten mindenütt meg
tud nyilvánulni, csak éppen az emberi lélekben nem. A
meghittség Isten es a lélek kapcsolatában természetesen
eleve kizárja a lélek mindennem ű alacsonyabbra értékelését.
Egy kissé talán messze megyünk, ha rokonsági kapcsolatról
beszélünk; de a lélekben mindenképpen kell lennie valarnilyen kapcsolódási lehetőségnek, vagyis Isten lényével való
megegyezésnek, különben soha nem jöhetne létre semmilyen összefüggés. Ez a megfelelés a pszichológia nyelv é n a
istenkép archetipusa (1. ott)."
Marta. Melanéziai fogalom olyan rendkívül nagy hatású er ő
megjelölésére, amelynek forrása lehet egy ember vagy egy
tárgy, lehetnek cselekedetek es események, természetfölötti
lények es szellemek. De jelent egészséget, presztizst, gyógyés varázser ő t is. A pszichikus energia primitív fogalma.
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Mandala (szanszkrit). Mágikus kör. C. G. Jungnál: a középnek, a célnak es a mély-énnek (1. ott) mint pszichikus összességnek a jelképe. Egy központosítási folyamatnak, egy új
személyiségközpont teremtésének önábrázolása. Jelképes
kifejezést kap a kör alak, a négyes számnak es többszöröseinek (1. kvaternitás) szimmetrikus elrendezése révén. A
lámaizmusban es a tantraj ógában a mandala a kontempláció
(jantra) eszköze, az istenek székhelye es keletkezésük helye.
Megzavart mandala: minden olyan forma, amelyik eltér a
körtől, a négyzett ől es az egyenl ő szárú keresztt ől, vagy amelyiknek az alapszáma nem négy vagy nyolc.
C. G. JUNG: „A mandala kört jelent, speciálisan mágikus
kört. Nemcsak Keleten terjedt el mindenütt a mandala,
hanem bőségesen akad rá bizonyíték a középkorból nálunk
is. Speciálisan keresztény szempontból a kora középkorban
lehet nyomára Telni, közepén többnyire Krisztus van a négy
evangélistával, vagy pedig a mandala szimbólumai a kardinális pontokon. Ez a felfogás nagyon régi lehet, ugyanis
már az egyiptomiak is így ábrázolták Hóruszt a négy fiával."
„A mandalák a tapasztalat szerint... olyan helyzetekben
lépnek föl, amelyeket zavarodottság es tanácstalanság jeilemez. Az ily módon összeálló archetípus olyan rendszersémát ábrázol, amely mint pszichológiai fonalkereszt,
illetve mint négy részre osztott kör, mintegy ráhelyezkedik a
pszichikus káoszra, miáltal minden ta rt alom megkapja a
maga helyét, es így a meghatározatlanba szanaszét folyó teljességet összetartja a véd ő es oltalmazó kör."
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Mély-én (Selbst). 1 A központi archetípus (1. o tt ). A rend archetípusa. Az ember teljessége. Jelképesen a kör, a négyzet, a kvaternitás (1. o tt), a gyermek, a mandala (1. ott) stb. ábrázolja.

1. Gy ő kössy Endre „Magunkról magunknak" c. m ű vében ezt „önmaga
centrumá"-nak fordítja,
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C. G. Jung: „A mély-én a tudatos én fölé rendelt értékek
egyike. Nemcsak tudatos, hanem a tuda tt alan pszichét is
magában foglalj a, es ezért úgyszólván olyan személyiség,
amilyenek mi is vagyunk... Semmi reményünk arra, hogy
valaha is elérjük a mély-énnek akár csak megközelít ő
tudatosságát, mert bármennyit teszünk is tudatossá bel őle,
mindig fennmarad meg a tudattalannak egy meghatározatlan
es meghatározhatatlan mennyisége, amely beleta rt ozik a
mély-én teljességébe."
„A mély-én nemcsak a középpont, hanem egyúttal az a
kiterjedés is, amely magában foglalja a tudatot es a tudattalant; a középpontj a ennek a totalitásnak, amiképpen az én a
tudatnak a középpontja."
„A mély-én egyúttal az élet célja is, mivel a legteljesebben
fejezi ki azt a sorskombinációt, amit individuumnak
neveznek."
Neurózis. Az önmagunkkal való meghasonlottság állapota,
amelyet az ösztön szükségleteinek es a kultúra követelményeinek, az infantilis sért ődöttség-nek es az alkalmazkodási
szándéknak, a kollektiv es a személyes kötelességnek az
ellentéte hoz létre. A neurózis „állj!" jelzés egy téves út
elő tt , es személyes gyógyulásra int ő felszólítás.
C. G. JUNG: „A neurózisban megnyilvánuló pszichológiai
zavar es maga a neurózis, mondhatni »rosszul sikerült beilleszkedési próbálkozás«. A megfogalmazás (...) megegyezik
Freud nézetével, amely szerint a neurózis egyfajta öngyógyító
kísérlet." „A neurózis mindig a legitim szenvedés pótléka.,,
Numinózum. Rudolf O tt o alkotta fogalom ( A Szentséges")
a kimondhatatlanra, a titokzatosra, a rénlületbe ejt őre, a
„merő ben másra", a csakis az istenséget megillet ő, közvetlenül megtapasztalható tulajdonságra.
„
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Dskép, ősi kép (Jakob Burckhardt). Jung eredetileg az archetípus (1. ott) fogalmára alkalmazta.
Persona.2 Eredetileg az a maszk, amelyet az ókori színjátékokban a színészek használtak.
C. G. JUNG: „A persona... az a beilleszkedési szisztéma vagy
az a viselkedési mód, ahogy a világban mozgunk. Ilyen-.
képpen majdnem minden foglalkozásnak megvan a rá jellemző personája... A veszélyt csak az jelenti, hogy az ember
azonosul a personával, szerepszemélyiségével, mint — tegyük
fel — egy professzor a tankönyvével vagy egy tenorista a
hangjával... Némi túlzással úgy is mondhatnánk: a persona az,
ami tulajdonképpen nem mi vagyunk, hanem amirő l magunk
es mások azt gondolják, hogy mi vagyunk az."
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Pszichoid. „Lélekszerű", „lélek formájú", „kvázi-lelki".
Jung a kollektív tudattalannak (1. o tt ) es tartalmainak, az
archetípusoknak (1. o tt ) nem érzékelhet ő mély rétegét
jellemzi ezzel a szóval.
C. G. JUNG: „A kollektív tuda tt alan (1. o tt ) olyan pszichét
képvisel, amely az általunk ismert pszichikussal ellentétben
nem érzékelhet ő, amiért is elneveztem pszichoidnak."
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Szinkronicitás. C. G. Jung által alkotott fogalom arra, hogy
általa kifejthessen valamilyen értelemszer ű koincidenciát,
vagy megfelelést a) egy pszichikus es egy fizikai esemény
közö tt , amelyek nem állnak egymással ok-okozati viszonyban. Ilyen szinkronisztikus jelenségek következnek be
például akkor, ha bens ő történések (álmok, látomások, megérzések) a küls ő valóságban is megegyeznek valamivel: a

2. Gyökössy Endre ezt „szerepszemélyiség"-nek nevezi.
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bels ő kép, vagy a megérzés például „igaz"-nak bizonyul; b)
hasonló vagy azonos álmok, gondolatok stb., amelyek egy
idő ben fordulnak el ő különböző helyeken. Egyik megnyilvánulást sem lehet oksági alapon mint kauzalitást megmagyarázni. Úgy tetszik, sokkal inkább a tudattalanban végbemenő archetípusos folyamatokkal függhetnek össze.
C. G. JUNG: „A tuda tt alan folyamatok lélektanával való
foglalatoskodásom már több évvel ezel őtt arra késztetett,
hogy (a kauzalitáson kívül) valamilyen más magyarázó elv
után kutassak, mivel az oksági elvet nem találtam
kielégítő nek a tudattalan pszichológiája bizonyos sajátos
jelenségeinek magyarázatára. Eleinte ugyanis úgy vélekedtem, hogy vannak párhuzamos pszichológiai jelenségek,
amelyeket aligha lehet kauzálisan egymásra vonatkoztatni,
mivel feltétlenül másfajta történési összefüggés áll fenn
közöttük. Ezt az összefüggést lényegében a viszonylagos
egyidej ű ségükben láttam, innen származik a »szinkronisztikus« kifejezés. Úgy látszik ugyanis, hogy az id ő minden
más, csak éppen nem absztraktum, sokkal inkább konkrét
folytonosság, amely min ő ségeket vagy alapfeltételeket tartalmaz, es ezek viszonylag egyidej űleg, különböző helyeken,
kauzálisan nem magyarázható párhuzamosságban manifesztálódnak, így például azonos gondolatok, szimb ő lumok vagy
lelki állapotok egyidej ű felbukkanásának esetében."
„Azért választottam a »szinkronicitás« szakkifejezést, mert
lényeges kritériumnak ítéltem két értelemszer űen, de a kauzálisan összekapcsolódó esemény egyidej űségét. Itt tehát a
szinkronicitás általános fogalmät két vagy több nem
kauzálisan egymáshoz kapcsolódó, de hasonló vagy azonos
értelmi tartalmú esemény id őbeli egybeesésének speciális
értelmében használom. Éspedig ellentétben a szinkronizmussal, amely két eseménynek a puszta egyidej ű ségét jelenti."
„A szinkronicitás semmivel sem rejtélyesebb vagy
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titokzatosabb, mint a fizikában a diszkontinuitás. Csak a
kauzalitás mindenhatóságába vetett megcsontosodott meggyőződés okoz nehézséget a megértés számára, elképzelhetetlennek tüntetve fel, hogy el őfordulhassanak vagy
létezhessenek ok nélküli események is... Ám
egybeesések merő véletlenszámba mennek. Am minél gyakrabban fordulnak el ő , es minél inkább es pontosabban egyeznek
meg egymással, annál inkább csökken a valószín űségük, es
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tekinthetők többé puszta véletleneknek, hanem kauzális
megmagyarázhatóság hiányában »mégis« rendezettségnek
kell felfognunk őket... Ami a »megmagyarázhatóságuk hiányát« illeti, az nem csupán abból áll, hogy az okot nem
ismerjük, hanem hogy a mi értelmi képességünkkel el sem
tudjuk képzelni."
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Trauma, pszichikus. Az él őlényt közvetlenül károsító váratIan esemény, amilyen az ijedtség, a szorongás, a szégyenérzet, az undor stb.
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Tudat (Bewusstsein). C. G. JUNG: „Ha az ember meggondolja, tulajdonképpen mi is a tudat, mély benyomást tesz rá az
a szerfölött csodálatos tény, hogy egy olyan eseményr ől,
amely a kozmoszban megy végbe, ugyanakkor bels őleg is
kép jön létre, hogy egyidej űleg úgyszólván belül is végbemegy, ami azt jelenti: tudatosodik."
„Mert hiszen a tudatunk nem maga teremti magát, hanem
ismeretlen mélységb ől tör fel. Fokozatosan ébred fel a gyermekben, és minden reggel tudattalan mélységb ő l ébred fel
az álom mélyéről. Olyan, mint egy gyerek, aki mindennap
megszületik a tudattalan anyai ősmélyéb ől."

.
i
w
z
w
u
w
a
/
h
/
t
:
r
p
a
K tt
h

Tudattalan (Das Unbewusste). C. G. JUNG: „Teoretikusan
nem lehet határt szabni a tudat kiterjedésének, mivel
meghatározatlan terj edelemig képes kib ővülni. Empirikusan
azonban mindig csak az ismeretlen határáig terjed. Ez utóbbi mindazt jelenti, amit nem tudunk, ami tehát nem áll kapcsolatban az énnel mint a tudatmez ő középpontjával. Az
ismeretlen az objektumok két csoportjára oszlik, nevezetesen az érzékekkel tapasztalhatókra, a küls őkre, másodszor
pedig a közvetlenül megtapasztalható bels ő tényállásokra.
Az els ő csoport a környez ő világban meglevő ismeretlent
jelenti, az utóbbi pedig a bels ő világban meglevőt. Ezt az
utóbbi területet nevezzük tudattalannak."
„Minden, amit tudok, de amire pillanatnyilag nem gondolok; minden, ami egyszer már tudatos volt bennem, de már
elfelejte tt em; minden, amit érzékeltem, de a tudatom nem
vette figyelembe; minden, amit szándéktalanul is figyelmetlenül, vagyis nem tudatosan érzek, gondolok, amire
emlékezem, amit akarok es teszek; minden eljövend ő, ami
bennem el őkészül es csak jóval kés ő bb válik tudatossá:
mindez a tudattalan ta rt alma."
„Ezekhez a tartalmakhoz társul még minden többé-kevésbé szándékosan elfojtott kínos elképzelés es benyomás.
Mindezen tartalmak summázatát nevezem személyes tudattalannak. Csakhogy ezeken túl a tudattalanban ott találjuk a
nem individuálisan szerzett, hanem örökletes tulajdonságokat, tehát az ösztönöket, mint olyan tevékenységek
hajtóerejét, amelyek tudatos motiváció nélkül, kényszerb ől
következnek be... (A pszichének ebben a »mélyebb«
rétegében találjuk az archetipusokat is.) Az ösztönök es az
archetípusok.._ alkotják a kollektiv tudattalant. Azért
nevezem ezt a tudattalant kollektivnak, mert a fentebb meghatározott tudattalannal ellentétben nem individuális, vagyis
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nem többé vagy kevésbé egyszeri tartalmakat hordoz, hanem általánosakat es egyöntetűen elterjedteket."
„Az elő bbi csoport olyan tartalmakra vonatkozik, amelyek
az individuális személyiség integráló alkotóelemeit fejezik
ki, es ezért ugyanúgy lehetnének akár tudatosak is; az utóbbi a psziché általában létez ő , önmagával folytonosan azonos
feltételeinek vagy alapjának felel meg."
„A psziché mélyebb rétegei a fokozódó mélység es sötétség következtében elveszítik egyéni különállásukat. »Odalent«, vagyis az autonóm funkciós rendszerek megközelítésekor egyre kollektívabbak lesznek, míg végül a test
anyagszerű ségében, azaz a kémiai testben egyetemessé válnak, es egyidejűleg elvesztik önállóságukat. A testet alkotó
szén pusztán szén. »Legalul« a psziché pusztán »világ«."
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