
[32] Ha szét mál lott már min den ter mé sze tes
örök sé günk, ak kor – Hé rak le i tosszal szól va – a
szel lem is le száll a tü zes ma gas sá gok ból. Ha azon -
ban ne héz a szel lem, ak kor víz zé vá lik, az ér te lem
pe dig lu ci fe ri ön telt ség gel fog lal ja el a trónt, amely
ko ráb ban a szel le mé volt. A szel lem le het a pszi -
ché „patris potestas”-a, az em ber kard ja és ka la pá -
csa, a föl dön szü le tett ér te lem vi szont nem le het
az, mert nem tud szel le mi vi lá go kat te rem te ni,
nem le het a lé lek aty ja. Klages és Scheler meg le -
he tõ sen sze ré nyen igye kez tek re ha bi li tál ni a szel -
le met, mi vel mind ket ten oly kor ban él tek, ami kor
a szel lem már nem fenn, ha nem lenn la ko zott,
nem tûz volt már, ha nem víz.

[33] A lé lek út ja ezért a víz fe lé ve zet, aho gyan
Sophia is Büthoszt, el ve szett aty ját ke re si. A víz
sö tét tü kör a lé lek leg al ján. Aki min dig a lel ki sze -
gény sé get, a kö vet ke ze te sen vé gig vitt pro tes tan tiz -
mus iga zi örök sé gét vá lasz tot ta, az a pszi ché út já -
ra ke rül, amely a víz hez ve zet. Ez a víz nem me ta -
fo ri kus be széd, ha nem a sö tét pszi ché élõ szim bó -
lu ma. Leg jobb lesz ta lán, ha ezt egy konk rét pél dá -
val szem lél te tem, amely hez ha son ló ren ge teg
akad.

[34] Egy pro tes táns te o ló gus vissza té rõ ál ma:
egy hegy ol da lon áll, alat ta mély völgy, ben ne egy
sö tét tó. Az álom ban tud ja, hogy ed dig va la mi so -
sem en ged te a tó hoz. Ez al ka lom mal el ha tá roz za,
hogy le megy a víz hez. Amint a part já hoz kö ze le -
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dik, min den sö tét lesz és fé lel me tes, és hir te len szél lö kés bor zol ja a tó fel szí nét. Ek kor
pá ni fé le lem fog ja el, és fel éb red.

[35] Ez az álom meg mu tat ja a ter mé sze tes szim bo li kát. Az ál mo dó a sa ját mély -
sé ge i be eresz ke dik le, az út pe dig a rej té lyes víz hez ve ze ti el. Ek kor tör té nik meg
Bethesda ta vá nak cso dá ja: egy an gyal száll alá, és meg bor zol ja a vi zet, amely így
gyógy erõ re tesz szert. Az álom ban a szél, a pneuma te szi ezt, amely ott fúj, ahol akar.
Az em ber nek le kel lett men nie a víz hez, hogy élet re kelt se. Ugyan ak kor fé lel me tes
is a sö tét víz fe lett szá gul dó szél-szel lem fu val lat, mint min den, ami nek nem mi va -
gyunk az ere de te, vagy amit nem is me rünk. Ez zel lát ha tat lan je len lé tet su gall, egy
nument, ame lyet nem az em be ri el vá rá sok és nem a szán dé kos cse lek vé sek tar ta nak
élet ben. Ön ma gá tól él, és az em ber be le bor zong eb be, mert azt hi szi, hogy csak az a
szel lem lé te zik, amely ben õ hisz, amit õ ma ga meg al kot, amit a köny vek ben ol vas,
vagy ami rõl az em be rek be szél nek. Ami kor vi szont ez spon tá nul tör té nik meg, ak kor
rá jön, hogy iga zi szel lem mel áll szem ben, s pri mi tív fé le lem hat ja át a na iv ér tel mét.
Pon to san ugyan így jel le mez ték ne kem a ke nyai elgonyi törzs vé nei az éj je li is tent,
akit „fé le lem kel tõ”-nek hív nak. „Hi deg szél fu val lat ként jön el hoz zád – mond ták –,
és be le bor zongsz, vagy pe dig fü tyül ve jár kör be a ma gas fû ben”; af ri kai Pán, aki dél -
idõ ben a sás kö zött rep ked síp ját fúj va és ijeszt get ve a pász to ro kat.

[36] Az álom ban te hát a pneuma fu val la ta megint a ju hászt, a nyáj pász to rát
ijesz tet te meg, aki az éj sö tét jé ben lé pett be a pszi ché sö tét völ gyé nek ná das part -
ja i ra. Az a – va la mi kor még – tü zes szel lem szállt le a lé lek ter mé sze té hez, fá i hoz
és szik lá i hoz és vi zé hez, aki Nietz sche Zarathustrájában az em be ri sé get meg unt
öreg em ber ként vissza hú zó dott az er dõ be, és a te rem tõ di csõ sé gé re brum mo gott a
med vék kel.

[37] A víz min dig le fe lé tar tó út ján kell jár nia an nak, aki a kin cset, atyá ink ér té -
kes örök sé gét új ra nap vi lág ra akar ja hoz ni. A gnosz ti kus lé lek him nusz ban a szü lõk
kül dik el a fi út, hogy ke res se meg a ki rá lyi aty ja ko ro ná já ból el ve szett gyön gyöt,
amely egy mély, sár kány ál tal õr zött kút ban ta lál ha tó az egyip to mi ak föld jén, a fi zi -
kai és szel le mi ter mé szet gyö nyö rök kel te li és má mo ros bi ro dal má ban. A fiú és örö -
kös el in dul az ék sze rért, s az egyip to mi élet ün nep or gi á já ba vesz ve meg fe led ke zik
ma gá ról és fel ada tá ról, míg nem ap ja le ve le em lé kez te ti a kö te les sé gé re. Fel ke re ke dik,
és a víz hez ér ve le száll a kút sö tét mé lyé re, mely nek al ján föl le li a gyön gyöt. Vé gül
a leg ma ga sabb is ten ség nek ajánl ja fel.

[38] Ez a Bardesanesnek tu laj do ní tott him nusz olyan kor ból szár ma zik, amely
több te kin tet ben is ha son lít a mi énk re. Az em be rek ke res tek és vár tak, s a for rás vi -
zé bõl ki emelt hal – „levatus de profundo” (a mély bõl ki emelt) – lett a gyógy ulás ho -
zó já nak szim bó lu ma.

[39] Amint eze ket a so ro kat ír tam, le ve let kap tam Van cou ver bõl egy is me ret len
fel adó tól, aki nem ér ti az ál ma it, ame lyek ben foly ton-foly vást a víz rõl van szó: „Al -
most every time I dream it is about water: either I am having a bath, or water-closet
is overflowing, or a pipe is bursting, or my home has drifted down to the water edge,
or I see an acquaintance about to sink into water, or I am trying to get out of water, or
I am having a bath and the tub is about to overflow, etc.” [Csak nem min den al ka lom -
mal víz zel ál mo dom: vagy für dök, vagy fo lyik a vé cé, vagy csõ tö rés van, vagy a há -
zam le csú szik a víz part ra, vagy lá tom egy is me rõ sö met, amint a víz ben mind járt alá -
me rül, vagy én ma gam igyek szem ki kec me reg ni a víz bõl, vagy für dök, és a víz csak -
nem ki csor dul a kád szé lén, és még foly tat hat nám a sort.]

[40] A víz a tu dat ta lan leg gya ko ribb szim bó lu ma. A völgy ben lé võ tó a tu dat ta -
lan, amely úgy szól ván a tu dat szint je alatt ta lál ha tó, ezért gyak ran „tu dat alat ti”-nak
mond ják, s nem rit kán van a meg ne ve zés nek egy olyan csen gé se is, mint ha ala cso -
nyabb ren dû tu dat len ne. A víz a „völgy szel le me”, a taoizmus ví zi sár ká nya, amely -
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nek ter mé sze te olyan, mint a ví zé: jin ál tal ölelt jang. Lé lek ta ni szem pont ból ezért a
víz je len té se: tu dat ta lan ná vált szel lem. Emi att mond ja a te o ló gus ál ma tel jes ség gel
he lye sen, hogy a víz nél meg él he ti az élõ szel lem mû kö dé sét, mint Bethesda ta vá ban
a gyógy ulás cso dá ját. Úgy tû nik, a fel emel ke dést min dig meg elõ zi a mély be va ló alá -
szál lás. Egy má sik te o ló gus a kö vet ke zõt ál mod ta: egy he gyen meg lá tott egy amo lyan
Grált õr zõ vá rat. Egy olyan úton járt, amely úgy tûnt, hogy ép pen a hegy lá bá hoz ve -
zet, ahol fel le het men ni a vár hoz. A hegy hez kö ze led ve azon ban nagy csa ló dás ér te,
mert egy ha tal mas sza ka dék tá ton gott kö zöt te és a hegy kö zött, egy sö tét, mély ha sa -
dék, amely ben al vi lá gi víz zu bo gott. Volt vi szont egy me re dek ös vény, amely a mély -
be ve ze tett, és me re de ken, fá rasz tó an emel ke dett fel a má sik ol da lon. De a lát vány
nem volt hí vo ga tó, az ál mo dó pe dig fel éb redt. A vi lá gos ma gas sá gok fe lé tö rek võ ál -
mo dó nak itt elõ ször szük ség sze rû en le kell száll nia a sö tét mély ség be, amely el ke -
rül he tet len elõ fel té te le az emel ke dés nek. Eb ben a mély ség ben ve szély ho nol, ame -
lyet el ke rül az okos, de ez zel meg foszt ja ma gát azok tól a jó té te mé nyek tõl is, ame -
lyek re egy bá tor, de bo tor vak me rõ szert te het ne.

[41] Az ál mo dó ki je len té sé nek he ve sen el len áll a tu dat, mert az csak fent tud ja
el kép zel ni a „szel le met”. A „szel lem” lát szó lag min dig fent rõl ér ke zik. Lent rõl jön
min den, ami za va ros és el do ban dó. A szel lem eb ben a fel fo gás ban a leg ma ga sabb
sza bad sá got je len ti, le be gést a mély ség fö lött, meg sza ba du lást a któnikus föl di dol -
gok rab sá gá ból, ezért jó me ne dék min den fé lénk szá má ra, aki nem sze ret ne in di vi -
duum má vál ni. A víz azon ban föl di mó don kéz zel fog ha tó, az ösz tö nök ural ta test fo -
lya dé ka is, a vér és a vér fo lyás, az ál lat sza ga és a szen ve dély tõl fû tött tes ti ség. A tu -
dat ta lan a pszi ché nek az a ré sze, amely a szel le mi leg és er köl csi leg tisz ta tu dat nap -
pa li fé nyé bõl ab ba az ideg rend szer be nyú lik le, ame lyet már rég óta szim pa ti kus nak
ne vez nek, s a cerebrospinális ideg rend szer rel szem ben nem az ész le lés sel és az iz -
mok irá nyí tá sá val fog lal ko zik, te hát nem a kör nye zõ te ret ural ja, ha nem ér zék szer -
vek hi á nyá ban tart ja fönn az élet bel sõ egyen sú lyát, s rej té lyes mó don nem csak más
élõ lé nyek leg bel sõ lé nye gé rõl ad hírt, ha nem má sok ra is ki su gá roz za a bel sõ mû kö -
dé sé nek ered mé nyét. Eb ben az ér te lem ben nagy mér ték ben kol lek tív ez a rend szer,
tu laj don kép pen min den participation mystique (tu dat ta lan azo no su lás) alap ja, mi -
köz ben a cerebrospinális mû kö dés az én egye di sé gé nek ki ala kí tá sá ban éri el a csúcs -
pont ját, s a tér köz ve tí té sé vel min dig csak a fel színt és a kül sõ sé ge ket ér ti. Utób bi
min dent csak kí vül rõl, elõb bi min dent be lül rõl él meg.

[70] Sze ret ném egy pél da se gít sé gé vel szem lél tet ni, ho gyan „gon dol ko dik” a tu -
dat ta lan, és mi ként ké szí ti elõ a meg ol dá so kat. Egy fi a tal te o ló gus hall ga tó ál mát fo -
gom is mer tet ni, akit nem is me rek sze mé lye sen. Ak kor ál mod ta a kö vet ke zõ ál mot,
ami kor ne héz sé ge ket élt meg a val lá sos meg gyõ zõ dé sé vel kap cso lat ban: Egy tel je sen
fe ke té be öl tö zött, szép öreg em ber elõtt állt, aki rõl tud ta, hogy õ a Fe hér Má gus. Az
öreg em ber ép pen egy hoz zá in té zett hosszabb be szé det fe je zett be, amely re az ál mo -
dó nem em lé ke zett, csak a zár szó ma radt meg ben ne: „Eh hez pe dig a Fe ke te Má gus
se gít sé gé re van szük sé günk.” Ek kor hir te len ki nyílt az aj tó, és egy má sik idõs fér fi lé -
pett be, aki vi szont tal pig fe hér ben volt. Így szólt a Fe hér Má gus hoz: „A ta ná csod ra
van szük sé gem”, és kér dõ ol dal pil lan tást ve tett az ál mo dó ra, mi re így fe lelt a Fe hér
Má gus: „Be szélj, õ ár tat lan.” Ek kor a Fe ke te Má gus me sél ni kez dett: messze föld rõl ér -
ke zett, ahol va la mi kü lö nös do log tör tént. Az or szág ban ugyan is egy öreg ki rály ural -
ko dott, aki érez te, hogy nem sok ide je van már hát ra. Ta lált is ma gá nak egy hoz zá il -
lõ sír em lé ket. Or szá gá ban ugyan is ren ge teg õs ré gi sír em lék ta lál ha tó, a ki rály pe dig
ki vá lasz tot ta ma gá nak a leg szeb bet, amely a le gen da sze rint egy szûz föl di ma rad vá -
nya it tar tal maz za. A ki rály ki nyit tat ta a sírt, hogy elõ ké szít tes se ma gá nak. Ami kor
azon ban a ben ne lé võ cson tok nap vi lág ra ke rül tek, hir te len élet re kel tek, és egy fe ke -34
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te ló vá vál toz tak, amely azon nyom ban a si va tag ba me ne kült, és ott nyo ma ve szett. Õ
– a Fe ke te Má gus – tu do mást szer zett er rõl a tör té net rõl, és a fe ke te ló nyo má ba eredt.
Sok na pon át nyar galt utá na, míg nem el ér te a si va ta got, át kelt raj ta, a má sik ol da lán
pe dig új ra fü ves pusz ta ság te rült el. Ott ta lál ta meg a leg elé szõ lo vat, és ott lelt rá ar -
ra is, ami mi att a Fe hér Má gus ta ná csá ra szo rul: ugyan is meg ta lál ta a Pa ra di csom
kul csa it és most nem tud ja, mi té võ le gyen ve lük. – Az ál mo dó eb ben a fe szült pil la -
nat ban éb redt fel.

[72] A fen tebb mon dot tak fé nyé ben bi zo nyá ra nem ne héz ki ta lál ni az álom je len -
té sét: az ural ko dó szim bó lum az idõs ki rály, aki örök nyu ga lom ra sze ret ne szen de -
rül ni, még pe dig ép pen ott, aho vá ha son ló „ural ko dó kat” [Dominanten] már el te met -
tek. Vá lasz tá sa ép pen az anima sír já ra esik, aki mint egy Csip ke ró zsi ka al szik, amíg
egy ér vé nyes elv [Prinzip] (her ceg [Prinz] vagy princeps) sza bá lyoz za és fe je zi ki az
éle tet. Ha azon ban meg hal a ki rály, a lány új ra vissza nye ri az éle tét, és fe ke te ló vá
vál to zik, amely már Pla tón ha son la tá ban is a szen ve dé lyes ter mé szet za bo lát lan sá -
gát fe je zi ki. Aki azt kö ve ti, az a si va tag ba ke rül, va gyis egy vad, em ber tõl tá vo li vi -
dék re, mely kép a szel le mi és er köl csi ma gány ra utal. Vi szont ott ta lál ha tók a Pa ra -
di csom kul csai.

[73] Mi te hát a Pa ra di csom? Nyil ván az éden kert, a ma ga két ar cú – éle tet és tu dást
kí ná ló – fá já val és a négy fo lyó já val. Ke resz tény vál to za tá ban az Apo ka lip szis men-
nyei vá ro sa is a Pa ra di csom, ame lyet ép pen úgy mandalának tar ta nak, mint az éden -
ker tet. A mandala vi szont az individuáció egyik szim bó lu ma. A Fe ke te Má gus ta lál ta
meg te hát an nak a kul csát, ami az ál mo dót gyöt rõ hit be li ne héz sé gek meg ol dá sát kí -
nál ja, az individuáció út ját meg nyi tó kul cso kat. A sivatag–Paradicsom el len té te te hát
az elmagányosodás–individuáció vagy ön meg va ló sí tás el len tét pár ját fe je zi ki.

[74] Az álom nak ez a ré sze egy ben ér de kes át fo gal ma zá sa a Hunt és Grenfell ál -
tal szer kesz tett és ki egé szí tett Szent írás nak, amely ben Jé zus az ál la to kon ke resz tül
mu tat ja a mennyei bi ro da lom fe lé ve ze tõ utat, és ahol azt ta ná csol ja, hogy „Ezért
is mer jé tek meg ön ma ga to kat, mert ti vagy tok a vá ros, a vá ros pe dig a bi ro da lom.”
Egy ben a pa ra di cso mi kí gyó pa ra frá zi sa is ez, amely az el sõ szü lõ ket rá vet te a bûn -
re, a ké sõb bi ek ben pe dig az em be ri nem Is ten fia ál ta li meg vál tá sá hoz ve ze tett.
Köz tu dott, hogy ez az ok-oko za ti kap cso lat volt az oka an nak, hogy az ofiták azo -
no sí tot ták a kí gyót a szotérral [Σωτήρ] (meg vál tó, gyó gyí tó). A fe ke te ló és a fe ke te
má gus – és ez mo dern fej le mény – kvá zi go nosz ele mek, ame lyek nek a jó hoz va ló
re la tív vi szo nyá ra utal a ru ha cse re. A két má gus az öreg em ber, a fel sõbb ren dû
mes ter és ta ní tó, a szel lem ar che tí pu sá nak két as pek tu sa, amely a lé te zés elõt ti ka -
o ti kus élet ben rej tõ zõ ér tel met je le ní ti meg. Õ a lé lek aty ja, amely cso dá la tos mó -
don még is az õ szûz-any ja, ami ért az al ki mis ták „az anya õsöreg fiá”-nak ne vez ték.
A fe ke te má gus és a fe ke te ló a ko ráb ban is mer te tett ál mok ból a sö tét ség be va ló le -
szál lás nak fe lel nek meg.

[75] Mi cso da el vi sel he tet le nül ne héz álom ez egy fi a tal te o ló gus hall ga tó nak! Sze -
ren csé re õ sem mit nem vett ész re ab ból, hogy az összes pró fé ta aty ja szólt hoz zá az
ál má ban, és tett meg fog ha tó vá szá má ra egy nagy tit kot. El gon dol kod ha tunk raj ta,
mi lyen cél ta la nok ezek az ese mé nyek. Mi ért tûnt el a ló? Eh hez azt két ség te le nül
hoz zá kell ten nem, hogy nem tud juk, ho gyan ha tott hosszú tá von ez az álom a te o -
ló gus hall ga tó ra, ezért azt kell ki emel nem, hogy ez az álom leg alább is ne kem na gyon
so kat mon dott. Nem volt sza bad el vesz nie még ak kor sem, ha ma ga az ál mo dó nem
ér tet te meg.

[76] Az álom ban meg je lent mes ter nyil ván azt akar ja meg je le ní te ni, hogy jó és
rossz együtt mun kál ko dik, va ló szí nû leg a ke resz tény lé lek még min dig fel ol dat lan
mo rá lis konf lik tu sá ra vá laszt ad va. Az el len té tek sa já tos vi szony la gos sá té te lé vel a
ke le ti fel fo gás hoz, a hin du fi lo zó fia „nirdvandvá”-jához ke rü lünk kö ze lebb, az el len -
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té tek tõl va ló meg sza ba du lás hoz, amely az el len té tek meg bé ké lés ré vén tör té nõ fel ol -
dá sá nak egy meg ol dá si le he tõ sé ge. A jó és rossz Ke le ten val lott vi szony la gos sá gát jól
mu tat ja az in di ai bölcs kér dés, hogy „Me lyik nek van hosszabb idõ re szük sé ge a tö -
ké le tes ség el éré sé hez: an nak az em ber nek, aki sze re ti Is tent, vagy an nak, aki gyû lö -
li?” A vá lasz így hang zik: „Az Is tent sze re tõ em ber nek hét új ra szü le tés re van szük -
sé ge a tö ké le tes ség el éré sé hez, an nak vi szont, aki gyû lö li Is tent, an nak elég lesz há -
rom is, mi vel aki Õt gyû lö li, az töb bet gon dol Rá, mint aki sze re ti Õt.” Az el len té tek -
tõl va ló meg sza ba du lás ezek funk ci o ná lis egyen ér té kû sé gét fel té te le zi, ami el lent -
mond a mi ke resz tény fel fo gá sunk nak. Mind azo nál tal az idé zett álom pél da is azt
mu tat ja, hogy a mo rá lis el len té tek ren de zett együtt mû kö dé se egy ter mé sze tes igaz -
ság, ame lyet Ke le ten ma gá tól ér te tõ dõ en fel is mer nek, és ezt a taoista fi lo zó fia fe je zi
ki a leg éke seb ben. Van nak egyéb ként a ke resz tény ha gyo mány ban is olyan ki je len té -
sek, ame lyek eh hez az ál lás pont hoz kö ze lí te nek; nem kell messzebb re men nünk a
ha mis sá fár pél dá za tá nál.

[77] Ál munk sem mi kép pen sem egye di eb bõl a szem pont ból, mert az el len té tek
relativizálásának ten den ci á ja na gyon jel lem zõ a tu dat ta lan ra. Azon nal hoz zá kell vi -
szont fûz ni, hogy csak ki mon dott mo rá lis ér zé keny ség ese tén van ez így; más ese tek -
ben a tu dat ta lan ép pen ilyen ve he men sen ra gasz kod hat az el len té tek fel old ha tat lan -
sá gá hoz. A tu dat ta lan ál lás pont ja rend sze rint a tu da té tól függ, ezért mond hat juk
min den bi zonnyal, hogy a fen tebb idé zett álom hoz egy pro tes táns szem lé le tû te o ló -
gus tu da tá nak meg gyõ zõ dé se i re és ké te lye i re volt szük ség, ami azt je len ti, hogy az
álom mon da ni va ló ját egy bi zo nyos prob lé ma te rü let re kor lá toz zuk. Ám még ér vé -
nyes sé gé nek kor lá to zá sa mel lett is tisz tán lát szik az álom bé li ál lás pont fel sõbb sé ge.
Ta lá ló mó don egy bölcs má gus vé le mé nyén és hang ján ke resz tül ne ve zi meg a lé nye -
get, aki min den te kin tet ben az ál mo dó tu da ta fe lett áll. A má gus az öreg bölcs szi -
no ni má ja, aki a pri mi tív tár sa da lom javasemberének egye nes le szár ma zott ja. Az ani-
mához ha son ló an õ is hal ha tat lan dé mon, amely az ér te lem fé nyé vel ha tol át a nyers
élet ka o ti kus sö tét jén. Õ a meg vi lá go sí tó, a ta ní tó és a mes ter, a pszichopomposz (a
lé lek ve ze tõ je), aki nek meg sze mé lye sí té sé tõl még Nietz sche, a „táb la tö rõ” sem tu dott
meg sza ba dul ni, mi vel in kar ná ci ó ját csak nem a ho mé ro szi kor emel ke dett szel le mé -
ben élet re kel tet te Zarathustrában, aki sa ját „di o nü szo szi” meg vi lá go so dá sá nak és
ön kí vü le té nek hor do zó já vá és hir de tõ jé vé vált. Ugyan Is ten ha lott volt a szá má ra, de
a böl cses ség ve zér lõ dé mo na úgy mond élõ má sá vá vált. Az õ sza va i val:

„S az Egy Ket tõ vé lett egy perc alatt
– s Zarathustra elõt tem el ha ladt...”

[100] Most az zal a kér dés sel kell fog lal koz nunk, ho gyan le het be bi zo nyí ta ni az
ar che tí pu sok lé te zé sét. Mi vel az ar che tí pu sok el vi leg bi zo nyos pszi chés for má kat
hoz nak fel szín re, meg kell ma gya ráz nunk, hol és ho gyan ra gad hat juk meg azt az
anya got, amely eze ket a for má kat szem mel lát ha tó vá te szi. Leg fõbb for rá suk az ál -
mok ban rej lik, ame lyek nek meg van az az elõ nyük, hogy pszi chénk tu dat ta lan ré szé -
nek aka rat tól füg get len, spon tán al ko tá sai, ame lyek emi att tisz ta, min den tu da tos
szán dék tól füg get len ter mé sze ti kép zõd mé nyek. Az egyén meg kér de zé sé vel ki nyo -
moz hat juk, hogy az álom ban elõ for du ló mo tí vu mok kö zül me lyek is me rõ sek szá má -
ra. A szá má ra is me ret len mo tí vu mok kö zül ter mé sze te sen ki kell zár nunk mind azo -
kat, ame lyek tu da to sak le het né nek, mint pél dá ul – hogy vissza tér jünk egy pil la nat ra
Le o nar do ese té re – a ke se lyû mo tí vum. Nem va gyunk biz to sak ben ne, hogy Le o nar -
do Hórapollótól vet te át ezt a szim bó lu mot, még ha ez egy ko ra be li ta nult em ber rõl
min den to váb bi nél kül fel té te lez he tõ is lett vol na, hi szen ak ko ri ban a mû vé szek ki -
tûn tek je len tõs böl csé sze ti is me re tük kel. Ezért nem le het ne sem mit sem bi zo nyí ta ni
az zal, hogy föl buk kant Le o nar do fan tá zi á já ban – ha bár a ma dár mo tí vum par excel-36
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lence ar che tí pus. Mind ezek alap ján olyan mo tí vu mo kat kell ke res nünk, ame lye ket
egy sze rû en nem is mer het az ál mo dó, ame lyek azon ban még is úgy mû köd nek az
álom ban, aho gyan a tör té ne ti for rá sok ból szer zett is me re te ink alap ján az ar che tí pu -
sok nak mû köd ni ük kell.

[340] 1. álom: „Egy nagy he gyen tú rá zom, az út ma gá nyos, vad és ne héz. Egy asszony
száll alá az ég bõl, hogy el kí sér jen és mel let tem le gyen. Csu pa fény, vi lá gos a ha ja, és
ra gyog a sze me. Idõn ként azon ban el tü ne de zik. Mi u tán egy ide ig ma gam me gyek,
ész re ve szem, hogy va la hol el hagy tam a bo to mat, és vissza kell for dul nom ér te. Eh hez
el kell men nem egy bor zasz tó ször nye teg, egy ha tal mas med ve mel lett. Már ak kor is
el kel lett ha lad nom elõt te, ami kor elõ ször er re jár tam, de ak kor meg vé dett a mennyei
hölgy. Ép pen ami kor el ha la dok elõt te, és ép pen fe lém akar in dul ni, megint mel let tem
te rem a hölgy, és a pil lan tá sá tól meg nyu god va fek szik le a med ve, s hagy ja, hogy el -
men jünk. Utá na új ra el tû nik a mennyei hölgy.

[341] Egy anyai-se gí tõ kész is ten nõ je lent meg az álom ban, aki nek kap cso la ta van
a med vék kel, te hát amo lyan Di á na, il let ve a gall–római Dea Artio. A mennyei hölgy
a po zi tív, a med ve a ne ga tív as pek tu sa a „fö lé ren delt sze mé lyi ség”-nek, amely a tu -
da tos em be rek nél föl fe lé az égi, le fe lé az ál la ti vi lág fe lé nyú lik.

[342] 2. álom: „Egy to rony sze rû te rem be lé pünk egy ka pun át, ahol egy hosszú lép -
csõn me gyünk fel fe lé. Az egyik leg fel sõ fo kon egy vé sett szö ve get lát tam: »Vis ut sis.«
A lép csõ egy temp lom ban vég zõ dik, amely egy er dõs hegy csú cson ta lál ha tó, és egyéb -
ként meg kö ze lít he tet len. Ursanna, a med ve is ten nõ és egy ben is ten anya szen té lye. A
temp lom vö rös kõ bõl ké szült. Vér ál do za to kat szok tak ott be mu tat ni. Az ol tár kö rül ál -
la tok áll nak kör ben, ugyan is ál lat tá kell vál nia an nak, aki be akar lép ni a temp lom -
ba, még pe dig er dei ál lat tá. A temp lom alak ja egyen lõ szá rú ke resz tet for máz, kö zé pen
ke rek tér rel, amely fö lött nin csen te tõ, így köz vet le nül az eget és a Med ve csil lag kép ét
lát ja, aki fel néz. A nyi tott tér kö ze pén lé võ ol tá ron áll a hold-tál, amely bõl füst vagy
gõz száll föl fe lé fo lya ma to san. Ott van egy ha tal mas ké pe is az is ten ség nek, de nem
tel je sen lát ha tó. Az ál la tok ká vál to zott imád ko zók nak – én is kö zé jük tar to zom – a lá -
buk kal kell meg érin te ni ük az is ten kép lá bát, er re a kép je let vagy olyan orá ku lum-ki -
je len tést ad ne kik, mint a »Vis ut sis«.”

[343] Eb ben az álom ban egy ér tel mû en a med ve is ten nõ je le nik meg, bár a szob ra
„nem iga zán lát ha tó”. A Selbsttel, a fö lé ren delt sze mé lyi ség gel va ló kap cso la tot
nem csak a „Vis ut sis” orá ku lu ma mu tat ja egy ér tel mû en, ha nem a né gyes ség és a
temp lom ke rek köz pon ti te re is. A csil lag kép pel va ló kap cso lat idõt len idõk óta ma -
gát az „örök ké va ló ság”-ot szim bo li zál ja. A pszi ché „a csil la gok”-tól szár ma zik, és a
csil la gok kö zé tér vissza. Az „Ursanna” és a Hold kap cso la tát a „hold-tál” jut tat ja ki -
fe je zés re.

[344] A hold is ten nõ a gyer me ki ál mok ban is fel buk kan. Egy lány, aki kü lö nö sen
ne héz pszi chés kö rül mé nyek kö zött nõtt fel, sok szor ál mod ta ugyan azt a he te dik és
a ti ze dik éve kö zött: A víz mel let ti ki kö tõ nél vár rám a Hold asszony, hogy ma gá val vi -
gyen a szi ge té re. Saj nos ar ra nem em lé ke zett, hogy ott mi tör tént, de az álom olyan
szép volt, hogy gyak ran imád ko zott, hogy új ra ál mod has sa. Bár szem mel lát ha tó mó -
don a két ál mo dó nem azo nos egy más sal, a szi get mo tí vu ma az elõ zõ álom ban is fel -
buk kan, a „meg kö ze lít he tet len hegy te tõ” ké pé ben.

[345] Har minc év vel ké sõbb az ál mo dó drá mai fan tá zi át lá tott a Hold asszony ról:
[346] „Egy me re dek, sö tét hegy re men tem föl fe lé. A te te jén ku po lás vár. Be lép tem,

és (bal ra) föl men tem egy csi ga lép csõn. Fönt (a ku po la te rem ben) egy asszony mel lett
ta lál tam ma gam, aki te hén szar vak ból ál ló fej díszt vi selt. Azon nal fel is mer tem, hogy
õ gyer mek ko ri ál ma im Hold asszo nya. Uta sí tá sá ra jobb ra né zek, és lá tom, hogy egy
sza ka dék má sik ol da lán egy va kí tó an vi lá gos nap van. A sza ka dék fö lött egy kes keny,
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át lát szó híd ve zet át, amely re az zal a tu dat tal lé pek föl, hogy sem mi lyen kö rül mé nyek
kö zött nem sza bad le néz nem. Ször nyû fé le lem fog el, és nem tu dok dön te ni. Áru lást
ér zek a le ve gõ ben, még is át me gyek, és a nap elé ke rü lök. A nap így szól hoz zám: »Ha
ki lenc szer kö zel tudsz jön ni hoz zám, és nem éget lek meg, ak kor min den jó ra fordul.«
Én vi szont egy re job ban fé lek, és vé gül még is le né zek, ahol egy fe ke te csá pot lá tok,
mint ha po lip csáp ja jön ne fe lém a nap alól, és el akar na kap ni. Ret teg ve zu ha nok a
mély be, de ahe lyett, hogy össze zúz nám ma gam, a Föld anya kar já ban fek szem. Ami -
kor az ar cá ba aka rok néz ni, agyag gá vál to zik, és én a föl dön fek szem.”

[347] Fi gye lem re mél tó, mennyi re meg egye zik ez a fan tá zia az ál munk ele jé vel.
A fön ti Hold asszony egy ér tel mû en el vá lik a len ti Föld anyá tól. Elõb bi rá ve szi az ál -
mo dót a szem mel lát ha tó an nem ve szély te len Nap-ka land ra; utób bi pe dig ol tal ma -
zó an föl fog ja anyai kar ja i val. Az ál mo dó ezért – mint ve szély ben lé võ – lát ha tó an Kó -
ré sze re pé be ke rül.

[348] Most pe dig vissza té rünk az álom so ro za tunk hoz.
[349] Y két ké pet lát ál má ban, ame lye ket Hermann Christian Lund skan di náv fes -

tõ ké szí tett.
a) „Az egyik kép egy skan di náv pa raszt szo bát áb rá zol. Ben ne tar ka ru hák ba öl tö -

zött lá nyok sé tál nak egy más ba ka rol va (va gyis egy sor ban). A sor kö ze pén lé võ ki sebb,
mint a töb bi ek, rá adá sul pú pos, és hát ra fe lé néz. Ez – fur csa pil lan tá sá val együtt –
bo szor kány jel le get köl csö nöz ne ki.

b) A má so dik kép egy sár kány ször nyet áb rá zol, amely nek nya ka át éri az egész ké -
pet, kü lö nö sen egy lányt, aki a sár kány ha tal má ban van, és moc can ni sem tud, mert
amint meg moz dul, ve le moz dul a sár kány is, amely tet szé se sze rint tud ja na gyí ta ni
vagy ki csi nyí te ni a tes tét. Ami kor a lány el akar tá vo lod ni, a sár kány egy sze rû en ki -
nyújt ja a nya kát, hogy el ér je a lányt, és így egy sze rû en új ra meg fog ja. Fur csa mód a
lány nak nin csen ar ca, leg alább is én nem lát tam.”

[350] A fes tõ csak az álom ban sze re pel. Az animus gyak ran fes tõ ként je le nik
meg, vagy van egy ve tí tõ szer ke ze te, mo zi gép ész vagy kép ga lé ria-tu laj do nos, ami az
animus tu da tos és tu dat ta lan köz ti köz ve tí tõ funk ci ó já ra utal: a tu dat ta lan ugyan is
olyan ké pe ket tar tal maz, ame lye ket az animus köz ve tít, va gyis ál ta la vál nak lát ha tó -
vá vagy fan tá zia ké pek ként, vagy tu dat ta la nul meg cse le ke dett és meg élt élet ként. Az
animus pro jek ci ó já ból ke let kez nek sze re tett vagy gyû lölt kap cso la ta ink a „hõ sök kel”
vagy a „dé mo nok kal”. A ve tí tés ked velt ál do za tai a te no rok, a mû vé szek, a mo zi -
sztár ok, az él spor to lók stb. Az el sõ ké pen a lány „dé mo ni” jel le gû: púp ja van, és „a
vál la fö lött” néz hát ra go nosz te kin tet tel. (A ter mé sze ti né pek ezért hor da nak a nya -
kuk ban amu let te ket a go nosz pil lan tá sok el len, mert há tul, aho vá nem ér el a te kin -
te tünk, se bez he tõ ek va gyunk.)

[351] A má so dik kép egy ször nye teg ár tat lan ál do za ta ként áb rá zol ja a „lány”-t.
Mint az el sõ álom ban, ahol kap cso lat ban van egy más sal a mennyei hölgy és a med -
ve iden ti tá sa, itt is kap cso lat ban van a szû zé és a sár ká nyé, ami a hét köz na pi élet -
ben gyak ran több, mint pusz tán egy rossz vicc. Itt is ki tá gul a tu da tos sze mé lyi ség,
ne ve ze te sen egy fe lõl az ál do zat te he tet len sé gé vel, más fe lõl a pú pos go nosz te kin te -
té nek ve szé lyes sé gé vel és a sár kány ha tal má val.

[352] 4. Rész ben álom, rész ben vi zu á lis imagináció. „Egy va rázs ló trük kö ket mu -
tat be egy in di ai her ceg nek. Egy ken dõ alól szép fi a tal lányt va rá zsol elõ. Tán cos nõ,
aki vagy tény leg ké pes át vál toz ni, vagy leg alább is tö ké le tes szem fény vesz tés ré vén bi -
lin cse li le a kö zön sé gét. A tánc alatt züm mö gõ méh raj zás ban ol dó dik fel a ze ne ha -
tá sá ra. Utá na le o párd dá vál to zik, majd a szö kõ kút víz su ga rá vá, ké sõbb egy ten ge ri
po lip pá, aki rá fo nó dott egy fi a tal gyöngy ha lász ra. Köz ben új ra meg új ra em be ri ala -
kot ölt a drá mai pil la nat ban. Meg je le nik nõs tény sza már ként, két, cso dá la tos gyü möl -
csök kel meg ra kott ko sár ral a há tán. Utá na sok szí nû pá va lesz. A her ceg ma gán kí vül38
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van a gyö nyö rû ség tõl, és ma gá hoz hív ja õt. Õ azon ban to vább tán col, im már mez te -
le nül, sõt még a bõrt is le té pi a tes té rõl, s vé gül csu pasz csont váz ként rogy össze. Ezt
el te me tik, ám éj jel egy li li om nõ ki a sír ból, s an nak kely hé bõl fel száll a fe hér hölgy,
aki las san az ég fe lé le beg.”

[353] Ez a rész az il lu zi o nis ta nõ át vál to zá sát ír ja le (lé vén az il lú zió kel tés a nõk
kü lön le ges ké pes sé ge) az át szel le mült sze mé lyi sé gig. Ezt a fan tá zi át nem va la mi faj -
ta al le gó ri a ként ta lál ta ki az ál mo dó, ha nem rész ben álom ból, rész ben spon tán fan -
tá zia ké pek bõl te võ dik össze.

[354] 5. álom: „Egy szür ke ho mok kõ bõl ké szült temp lom ban va gyok. Az ol tár fül ke
ki csit ma gas. Ott (a szen tély kö ze lé ben) lóg egy pi ros ru hás lány az ab lak kõ ke reszt -
jé nél. (Va jon ön gyil kos ság?)”

[355] Mint a ko ráb bi eset nél, ahol a gyer mek-, il let ve bá rány ál do zat jut sze rep -
hez, itt a lány az ál do zat, aki a „ke reszt fán” lóg fel akaszt va. Így kell ér tel mez ni a tán -
cos nõ ha lá lát is, mi vel ezek nek a lány ala kok nak min dig meg kell hal ni uk, hi szen a
nõi pszi chén va ló szél sõ sé ges ural muk aka dá lyoz za az individuációt, va gyis a sze -
mé lyi ség éré sét. A lány ugyan is a fér fi animájának fe lel meg, és azt fel is hasz nál ja,
hogy el ér hes se ter mé sze tes cél ját, amely ben az il lú zió kel tés az el kép zel he tõ leg na -
gyobb sze re pet játssza. Amíg azon ban egy asszony meg elég szik az zal, hogy femme à
homme [a fér fi asszo nya] ma rad, ad dig nincs nõi in di vi du a li tá sa. Pusz tán üres és
csil lo gó, egy szí ve sen lá tott tá ro ló ja a férfiprojekcióknak. Más kér dés vi szont a nõ
mint sze mé lyi ség: itt már nem mû köd nek az il lú zi ók. Ha te hát a sze mé lyi ség meg -
va ló sí tá sá ról van szó, mint aho gyan az rend sze rint az élet má so dik fe lé ben fáj dal ma -
san len ni szo kott, ak kor a Selbst gyer me ki for má ja is oda vész.

c) Z ese te
[358] Az anima-alaknak is van kö ze az ál la tok hoz, ame lyek a tu laj don sá ga it szim -

bo li zál ják. Meg je len het en nek alap ján kí gyó ként, tig ris ként vagy ma dár ként. A pél -
da ked vé ért be mu ta tok egy álom so ro za tot, amely ilyen át vál to zá so kat je le nít meg:

[359] 1. Fe hér ma dár száll le egy asz tal ra. Hir te len egy hét éves for ma szõ ke kis -
lánnyá vál to zik, és ugyan ilyen hir te len új ra ma dár rá vá lik, amely vi szont em be ri
han gon szól.

[360] 2. Egy föld alat ti ház ban, tu laj don kép pen az al vi lág ban, la kik egy öreg va -
rázs ló és pró fé ta egy „lá nyá val”, aki vi szont nem az iga zi lá nya. Ez a tán cos nõ – egy
egé szen la za sze mély – vak, és gyógy ulást ke res.

[361] 3. Ma gá nos ház az er dõ ben, ab ban la kik egy öreg tu dós. Hir te len meg je le nik
a lá nya, amo lyan szel lem fé le, és ar ról pa nasz ko dik, hogy az em be rek min dig csak
fan tá zia kép nek te kin tik õt.

[362] 4. Egy temp lom hom lok za tán egy gó ti kus Ma don na-alak áll, amely vi szont
él, és az „is me ret len, még is is mert asszony”. A gyer mek he lyett va la mi láng sze rût tart
a kar já ban, vagy egy kí gyót, vagy egy sár kányt.

[363] 5. Egy sö tét ká pol ná ban egy fe ke té be öl tö zött „gróf nõ” tér del. Ru há ját drá ga
gyön gyök dí szí tik. Vö rös a ha ja, és van ben ne va la mi kí sér te ti es. Rá adá sul hol tak
szel le mei ve szik kö rül.

[364] 6. Egy nõs tény kí gyó fi no man és ked ve sen vi sel ke dik, em be ri han gon szól.
Csak „vé let le nül” van kí gyó alak ja.

[365] 7. Egy ma dár szól ugyan azon a han gon, ám se gí tõ kész nek bi zo nyul, mert
meg pró bál ja meg men te ni az ál mo dót egy ve szé lyes hely zet ben.

[366] 8. Az is me ret len nõ – az ál mo dó hoz ha son ló an – egy temp lom to rony te te jén
ül, és a mély ség fé lel me tes te kin tet tel né zi õt me red ten.

[367] 9. Az is me ret len nõ hir te len egy öreg vécésnéniként je le nik meg egy föld alat -
ti nyil vá nos il lem he lyen, mí nusz 15 fo kos hi deg ben.
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[368] 10. Az is me ret len nõ „petite bourgeoise”-ként [kis pol gár] in dul el a ház ból
egy nõ ro ko ná val, s he lyet te hir te len meg je le nik egy kék be öl tö zött, Athé né re ha son lí -
tó, élet nagy sá gú nál na gyobb is ten nõ.

[369] 11. Ké sõbb meg je le nik egy temp lom ban az el tûnt ol tár he lyén, még min dig
élet nagy sá gú nál na gyobb, de az ar ca el fed ve.

[370] Az összes föl so rolt álom ban van egy is me ret len nõi lény, aki nek tu laj don -
sá gai az ál mo dó ál tal is mert egyik nõ re sem utal nak. Az is me ret lent az álom ma ga is
ilyen nek ír ja le, és egy szer az át vál to zá si ké pes sé ge, majd a pa ra dox am bi va len ci á ja
ré vén ad bi zo nyí té kot fur csa ter mé sze té rõl. Min den je len tés ár nya lat meg van ben ne,
a leg mé lyebb tõl a leg ma ga sab big.

[371] Az 1. álom ma nó sze rû, te hát csak kor lá to zot tan em be ri lény ként áb rá zol ja
az animát. Ép pen úgy tud ma dár is len ni, va gyis tel je sen a ter mé szet ré sze len ni,
mint új ra el tûn ni az em be ri (te hát tu da tos) tér bõl (tu datta lan ná vál ni).

[372] A 2. álom mi ti kus ké pet raj zol az is me ret len más vi lá gi (te hát tu dat ta lan)
alak ról. A nõ egy pap vagy „fi lo zó fus” sororja, il let ve filia mysticája, te hát egy ér tel -
mû pár hu zam az zal a misz ti kus szicügiával, amit Si mon má gus és He lé na,
Zószimosz és Theosebieia, Comarius és Kle o pát ra stb. alak jai alap ján is me rünk. A
mi ál munk ban meg je lent nõ alak leg in kább He lé ná ra ha son lít. Az anima lé lek ta nát
iga zán ki tû nõ en mu tat ja be egy nõ alak já ban Erskine Helen of Troy [Tró jai He lé na]
cí mû köny ve.

[373] A 3. álom ugyan ezt a té mát mu tat ja, de me se sze rûbb sí kon. Itt kí sér tet sze -
rû lény ként mu tat ja be az animát.

[374] A 4. álom Is ten any ja kö ze lé be he lye zi az animát. A fiú vi szont a meg vál tó
kí gyó ról szó ló misz ti kus spe ku lá ci ók ra és a meg vál tó tü zes ter mé sze té re utal.

[375] Az 5. álom ban az anima re gény sze rû sí kon „elõ ke lõ”, le bi lin cse lõ asszony,
aki nek kö ze van vi szont a szel le mek hez.

[376] A 6. és 7. álom ban ál la tok ká vál to zik az anima-alak. Az ál mo dó min den
gond nél kül fel is me ri az iden ti tá sát a hang já ról és az ál ta la mon dot tak tar tal ma alap -
ján. Az anima „vé let le nül” öl tött kí gyó ala kot, aho gyan az 1. álom ban is a leg na gyobb
könnyed ség gel vál to zott át em ber bõl ma dár rá. Kí gyó ként ne ga tív, ma dár ként azon -
ban po zi tív sze rep ben je le nik meg.

[377] A 8. álom az ál mo dó és az anima kö zöt ti konf ron tá ci ót mu tat ja be, amely
ma ga san a föld (va gyis az em be ri va ló ság) fö lött tör té nik meg. Nyil ván va ló, hogy ve -
szé lye sen le bi lin cse lõ ha tá sa van az animának.

[378] A 9. álom ban az anima na gyot zu han, és egy fe let tébb „alá ren delt” hely zet -
be ke rül, ahol le bi lin cse lõ ha tá sá nak ma ra dé ka is el vész, s csak egy em be ri saj ná lat
ma rad be lõ le.

[379] A 10. álom az anima pa ra dox ket tõs ter mé sze tét mu tat ja: egy fe lõl a leg ba -
ná li sabb kö zép sze rû sé get, más fe lõl az olim po szi is te ni sé get.

[380] A 11. álom is mét a ke resz tény temp lom ban mu tat ja az animát, de nem
ikon ként, ha nem mint ma gát az ol tárt. Az ol tár az ál do za ti hely, amely egyút tal a
szent erek lyék he lye is.

[381] Kü lön le ges, szé les kö rû ku ta tás ra len ne szük ség az animafigura összes fent
em lí tett tu laj don sá gá nak akár csak rész le ges meg vi lá gí tá sá hoz is, amely re itt nem
ke rül het sor, hi szen mint már em lí tet tem, az anima csak köz ve tet ten ve he tõ fi gye -
lem be a Kó ré alak ér tel me zé sé nél. Pusz tán azért mu tat tam be ezt az álom so ro za tot,
hogy fo gal mat ad jak az ol va sók nak az em pi ri kus anyag ról, amely meg ala poz za az
animáról szó ló tu dá sun kat. Az ilyen és eh hez ha son ló so ro za tok ból egy ke reszt met -
sze ti kép áll össze er rõl a fér fi pszi ché jé ben oly fon tos sze re pet ját szó té nye zõ rõl, s
me lyet a na iv elõ fel te vés min dig bi zo nyos nõk kel azo no sít, és aki ben meg lát ja az
összes il lú zi ót, ame lyek ben a fér fi lé lek oly gaz dag.40
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[382] Tel je sen vi lá gos, hogy a Démétér-kultuszban a fér fi animája projektálódha-
tott. A föld alat ti sors ra ren del te tett Kó ré, a két ar cú anya és mind ket tõ jük kap cso la -
ta a theriomorf [ál lat sze rû] as pek tu sok hoz ele gen dõ le he tõ sé get biz to sí ta nak az
anima szá má ra, hogy csil lo gó an és két ér tel mû en vissza tük rö zõd jön az eleusziszi
misz té ri u mok ban, vagy sok kal in kább meg él je ma gát a misz té ri u mok ban, és oly -
annyi ra el tölt se a be ava tan dó kat túl vi lá gi lé nyé vel, hogy az tar tós ja vuk ra vál jon. A
fér fi szá má ra az animaélmények min dig a leg fon to sabb és leg ma ra dan dóbb je len tõ -
ség gel bír nak.

[383] A Démétér–Kóré-mítosz túl sá go san nõ i es ah hoz, hogy az anima pro jek ci ó -
já ból szár maz hat na. Bár az anima meg él he ti ma gát a Démétér–Kóréban, õ ma ga még -
is tel je sen más faj ta. A leg ma ga sabb ér te lem ben femme à homme, míg a
Démétér–Kóré az anya-lány sí kon lé te zik, amely a fér fi szá má ra ide gen és õt ki is zá -
ró él mény szfé ra. A Démétér-kultusz pszi cho ló gi á ja va ló ban ma gá ban hord ja egy
mat ri ar chá lis tár sa dal mi be ren dez ke dés min den vo ná sát, amely ben a fér fi bár meg -
ke rül he tet len, de egyéb ként za va ró té nye zõ.

[546] Mi köz ben X asszony ezt a ké pet fes tet te, úgy érez te, hogy két ko ráb bi ál ma
be le ke ve re dik a lá to má sá ba. Éle te két „nagy” ál má ról be szélt. A „nagy” jel zõt az ál ta -
lam meg lá to ga tott af ri kai pri mi tív né pek ál ma i ról szó ló be szá mo lók ból is mer te. Azok -
ra az ar che tí pu sos ál mok ra al kal maz zák ezt az amo lyan „colloquial term”-et [köz nyel -
vi ki fe je zést], ame lyek köz tu do má sú an kü lö nös numinozitással bír nak. Eb ben az ér te -
lem ben al kal maz ta az ál mo dó is. Több év vel ko ráb ban egy nagy mû té ten esett át. Az
al ta tás ban a kö ve te zõ álom lá to más je lent meg ne ki: Egy szür ke vi lág göm böt lá tott. Az
egyen lí tõ je kö rül egy ezüst sza lag for gott, és a vib rá ci ó ja frek ven ci á já nak meg fe le lõ en
vál ta koz va ala kul tak ki zó nák, ahol össze sû rû sö dött vagy fel hí gult az anyag. A sû rûbb
zó nák ban az 1-es és a 3-as szá mok je len tek meg, de haj la mo sak vol tak 12-ig emel ked -
ni. Ezek a szá mok „cso mó pont ok” vagy „nagy sze mé lyi sé gek” vol tak, ame lyek nek sze -
re pük volt a tör té nel mi fej lõ dés ben. „A 12-es szám je len ti itt a leg fon to sabb (még jö võ -
be li) cso mó pon tot, vagy a »nagy ember«-t, mi vel ez je len tet te a csúcs pon tot vagy a fej -
lõ dé si fo lya mat át for du lá si pont ját.” (Ezek a sa ját sza vai vol tak.)

[547] A má sik ál ma, amely be le ke ve re dett a fest mény be, az elõ zõ ál mot egy év -
vel elõz te meg: Egy arany kí gyót lá tott az égen. Ez egy nagy nép tö meg bõl ál do zat ként
egy fi a tal em bert akart, aki a szo mo rú sá ga ki fe je zé se mel lett ele get tett en nek az ál do -
zat nak. Az álom rö vid idõ múl va meg is mét lõ dött: a kí gyó ez út tal ma gát az ál mo dót
vá lasz tot ta ki. Az össze gyûlt tö meg rész vét tel néz te õt, de õ „büsz kén” vi sel te a sor sát.

[581] Mind eb bõl egy ér tel mû en ki kell tûn nie, hogy Böhme ugyan az zal a pszi chés
je len ség gel fog lal ko zott, mint X asszony – és még sok más be teg is. A cauda pavonis
[pá va szem] és a tetraméria el kép ze lé sét az al kí mi á ból vet te Böhme, ám õ is ta pasz -
ta la ti ala po kon dol go zott, mint az al ki mis ták, aki ket csu pán a mo dern pszi cho ló gia
fe de zett fel új ra. Nem az ak tív imagináció ter mé kei ezek csu pán, ha nem álom ban is
ke let kez het nek, ame lyek be fo lyá sol ha tat lan spon ta ne i tás sal rep ro du kál ják ugyan -
azo kat az el ren de zé se ket. Jó pél da er re a kö vet ke zõ álom. Egy nõi pá ci ens azt ál mod -
ja, hogy egy csar nok ban van. Van ott egy asz tal, mel let te há rom szék. Az asz tal mel -
lett ál ló is me ret len fér fi ar ra ké ri, hogy fog lal jon he lyet. E cél ból az álom be li nõ hoz
ma gá nak egy ne gye dik szé ket va la hon nan tá vo labb ról. Le ül az asz tal hoz, és egy
könyv ben la poz gat, amely ben kék és vö rös koc ká kat áb rá zol tak, egy épí tõ já ték-fé lét.
Hir te len eszé be jut, hogy még egy kö te les sé gé nek ele get kell ten nie. El hagy ja a ter met,
és egy sár ga ház hoz megy. Esik, mint ha dé zsá ból ön te nék, õ pe dig egy zöld ba bér fa
alatt ke res me ne dé ket.

[582] Az asz tal, a há rom szék, a le ülés re va ló fel ké rés, a messzi rõl ho zan dó szék,
amellyel együtt meg lesz a négy, a koc kák és az épí tõ já ték mind-mind ar ra utal nak,
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hogy „össze té tel”-rõl van szó. Ez fo ko za tok ban tör té nik meg: elõ ször jön a kék és a
pi ros kom bi ná ci ó ja, utá na kö vet ke zik a sár ga, és vé gül a zöld. E négy szín szim bo li -
zál ja a négy mi nõ sé get, mint már lát tuk. Eze ket nem csak hogy le het, ha nem kell is a
leg kü lön bö zõbb mó do kon ér tel mez ni. Lé lek ta ni ér te lem ben ez a né gyes ség bi zo nyá -
ra elõ ször a tu dat funk ci ók irá nyult ság ára utal, ame lyek kö zül csu pán egyet len mû -
kö dés mód tu dat ta lan, és így nem áll a tu da tos hasz ná lat ren del ke zé sé re. A pá ci en -
sem nél ez a zöld, va gyis az ér zé ke lés funk ci ó ja, ami a mi ese tünk ben te li ta lá lat, mi -
vel pá ci en sem szo kat la nul bo nyo lult és ügyet len kap cso lat ban állt a va ló vi lág gal.
Az úgy ne ve zett ala cso nyabb ren dû vagy inferior funk ci ó nak azon ban a tu dat ta lan -
sá ga ré vén meg van az a nagy bel sõ elõ nye, hogy van nak ben ne anya gok a kol lek tív
tu dat ta lan ból is, va gyis olyan híd dá vál hat, amely át ível a tu da tot és a tu dat ta lant el -
vá lasz tó nagy sza ka dék fö lött, s így új ra te rem ti a tu dat ta lan nal va ló élet fon tos sá gú
össze köt te tést. Ez a mé lyebb oka an nak, hogy az álom mi ért ép pen a je len tõ ség tel jes
ba bér fá val áb rá zol ja az ala cso nyabb ren dû funk ci ót. Aho gyan X asszony ese té ben a
szo bá já ban nö vek võ fa a mandalájában lé võ bel sõ nö ve ke dé si fo lya ma tok kal függ
össze, így a ba bér fa is eb ben az álom ban. Lé nye gé ben ugyan ez a fa az al ki mis ták
arbor philosophicája is, amely rõl már rész le te sen ér te kez tem a Psychologie und
Alchemie cí mû köny vem ben. Ezen kí vül fi gye lem be le het ven ni, hogy a ba bér fá nak
a ré gi fel fo gás sze rint sem a vil lám csa pás, sem a hi deg nem árt – „intacta triumphat”
[érin tet le nül di a dal mas ko dik] –, ezért a Szûz Má ri át je len ti, min den asszony pél da -
kép ét, mint ahogy Krisz tus a fér fi a két. A tör té nel mi ér tel me zés alap ján a ba bér fát eb -
ben az össze füg gés ben (mint az al ki mis ták fá ja) a Selbst szim bó lu ma ként kell föl fog -
ni. A pá ci en sek na i vi tá sa, amely ilyen ál mo kat hoz lét re, min dig na gyon lát vá nyos.

[584] A kép ke let ke zé se elõtt két nap pal ál mod ta X asszony az aláb bi ál mot: „Vi -
dé ki há zunk ban va gyok apám szo bá já ban, de anyám a fal mel lõl a szo ba kö ze pé re
tol ta az ágya mat, és ben ne aludt. To por zé kol tam a düh tõl, és vissza tol tam az ágyat a
ko ráb bi he lyé re. Az álom ban vö rös volt az ágy ta ka ró; pon to san olyan vö rös, mint ami
a ké pen van.”

[585] Az elõ zõ álom fá já nak anyai je len té sét köz vet le nül to vább foly tat ja itt a tu -
dat ta lan: ez út tal az anya a szo ba kö ze pén aludt. Úgy tû nik, ez ag resszív tá ma dást je -
lent az õ sa ját szfé rá ja el len, ame lyet a szá má ra animus je len tést hor do zó apai szo -
ba je le nít meg. Az ál mo dó szfé rá ja te hát szel le mi, és azt úgy bir to kol ja, mint az apa
szo bá ját. Õ te hát a „szel lem”-mel azo no sí tot ta ma gát. Eb be nyo ma ko dott be az anya,
és ál lí tot ta sa ját ma gát a kö zép pont ba, még pe dig elõ ször a fa szim bó lum ré vén. Az
anya te hát a szel lem mel szem be ál lí tott fi zi ku mot je le ní ti meg, va gyis az asszo nyi
ter mé szet lé nye gét, amely az ál mo dó ban is meg van, csak nem akar ta el fo gad ni, mert
fe ke te kí gyó ként je lent meg szá má ra. Bár rög tön vissza ver te a tá ma dást, a sö tét,
któnikus elv, ép pen a fe ke te szubsz tan cia még is egé szen a mandalája kö ze pé ig nyo -
mult be, aho gyan a he te dik ké pen lát szik. Ez zel azon ban meg je len het az arany fény
is, mi vel csak „e tenebris lux”! Az anyá val kap cso lat ba kell hoz ni a Böhménél lá tott
mát rix el gon do lá sát. A mát rix ná la min den differenciáció, va gyis meg va ló sí tás el en -
ged he tet len fel té te le, amely nél kül a szel lem meg ma rad le be gõ, fel füg gesz tett ál la po -
tá ban, és so ha nem lép be a va ló ság ba. Az atyai (szel lem) és az anyai elv (ter mé szet)
össze üt kö zé se meg ráz kód ta tást okoz.

Turóczi At ti la for dí tá sa
Szak lek tor Ferentzi Esz ter
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