
Sz í g e t i Endre

A VALLÁS JUNG LÉLEKTANÁBAN

Az álomfejtés egyidős a történelemmel. Ezért írhatta Romain Rol
land: "Alvás közben ismerkedünk meg az álommal, az első művésszel,
első tanítómesterünkkel, aki képeket, alakokat, híradásokat idéz fel
bennünk." Ennek az ősi mesternek a kezét fogta meg Sigmund Freud,
a pszichoanalízis megalapítója. de ő nem a jövőt .akarta megfejteni, ha
nem ,a lélek feneketlen mélységeit felderíteni. Vele indult el Carl Gus
tav Jung (1875 -1961) is, a világhírű zürichi .orvos, a mélylélektan má
sik nagysága, de útjaik már a század tizes éveinek elején szétváltak,
Érthető, ha Freud is, Jung is nagy érdeklődést keltett hittudósok köré
ben. Nerncsak azért, mert mind a ketten sokkal mélyebbre akartak 'be
hatolni az emberi lélek rnűködésébe, mint a századforduló táján vál
ságba került pszichofizikai és tudatlélektani iskolák nagynevű kutatói,
mélyebbre, mint Wundt, és tovább, mint Pavlov, hanem mert mirid
ketten túlmerészkedve a tapasztalati tudomány területén. metafizikai,
sőt a katolikus liturgiát és dogmatikát érintő kérdésekhez is hozzányúl
tak: a szaktudomány területéről a vallás és a világnézet körébe sod
ródtak.

Ebben a körben Jung munkássága minden látszat -ellenére sokkal
Izgalmasabb a katolikus gondolkodók szemében, mint Freudé, Freud
ugyanis minden korszakában olyan gondolkodónak mutatkozik, aki
szembenáll a keresztény hittel, a vallással, sőt ateistának tekinti
magát. Ezt a hívő ember kénytelen tudomásul venni, még akkor is, ha
elfogadná azt a nézetet, hogya zseniális bécsi orvos személyes felfo
gása ellenére elméletileg "megerősíti a vallás ígazi alapjait"l. Ezzel
szemben Jung vallásos ugyan, de katolikus oldalról hangoztatják, hogy
a zürichi lélekelemző "vallásOlSság,a" a hívő számára "elrettentőblbneik
tűnhet fel", mint Freud vallástalansága, vagy a vallást érintő számos
Iélreértése.s

Jung szemében a vallás egyetemes emberi jelenség. Évtizedes ideg
orvosi gyakorlatából és kutatásaiból azt a következtetést vonja Ie, hogy
"v,al.ami magasabb ihatalomból származó van alélekiben ... -a 'consensus
gentium', a népek köztudata ősidők óta beszél jstenekről és még Viilág
korszakok múlva is ibeszél majd róluk". Ennek az egyetemes tényn-eik
az alapját Jung a lélek szerkezetében, felépítésében látja: "Egy roppant
nagyhatalmú isteni ilénynek a gondolata mindenütt előfordul, 'tha nem
tudatosan, aikkor legalább is tudattalanul, mert ez archetípus." Hadd
jegyezzem meg itt rögtön, !hogy az ",archetípus" Jung lélektanának
egyik alapfogalma, de pusztán fogalmi úton alig megragadható. Maga
Jung is azt mondja róla: "Egyetlen pillanatra sem adhatjuk oda magunkat
annak az illuziónak, hogy egy archetípus véglegesen megmagyarázható
és ezzel elintézhető."3 A lélekelemzővel itt már a titokzatosság talaján
járunk.

Isten - vagy. csak istenfogalom

De visszatérve a lélektan tudományának tapasztalati világába, hall
gassuk meg, mit mond Jung az istenfogalomról. Az Istenfogalmat "egye
nesen szükséges lélektani funkciónak" tekinti. Jung számára a vallás
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nem a nemi ösztönökből. a libidóból lehasadt valami, mint Freudnál, amit
aztárn az ember hosszabb-rövidebb ideig tetszése szerínt felerősíthet, csök
kenthet vagy e1nyomhat. Legalább is nem teheti meg büntetlenül. Jung
azt állítja ugyanis, hogy egyetlen páciense sem gyógyult meg igazában,
ha ismét el nem jutott eredeti vallásos beállítottságához. Jung szemében
a vallásos szükségűet nem gyermeki tehetetlenségbőlés a végzet hatalmai
előtt való ájultság:ból fakad, mint ahogy azt a schopenhauerí filozófia
pesszlmízmusánál kikötő Freud gondolta és állította Egy illuzió jövője című

könyvében, hanem éppenséggel a lélek archetípusos szerkezetéből forrá
SQZJik.

Jung tehát szükségesnek, egészségesnek, az emberi egészhez, szinte
azt mondhatnálm az emberthez tartozónaik tekintí a vallást, de lélektani
szempontból kifejezetten kárhoztatja a bőbeszédű és naív érzelmi jám
bonságot, amelyben a [ét isteni és szerit értelme, "numinosuma" elvész,
másrészt azonban kifejezettenellenzi az olyan, szerinte "teológiai" vallá
sosságot, amely csak a fogalmaktól és a finom fogalmi meg'különbözte
tésektől mámorosodlk meg. Orvosi gyakorlata során, mint lélekelemző,

túl gyakorta találkozhatott a vallásos talmival, a szintétíkusan előállított

vallásos szövedékkel, amely minden nehézségre szétmállik és elszakad.
Jung szeme előtt a közvetlen vallásos élmény, a vallás közvetlen meg
tapasztalása Iebeg' eszményként. de tisztában van ennek veszélyeivel, és
ezért elismeri az erőtelj-esen megszervezett, jól alkalmazott vallásos for
málkéS <intézmények fontosságát. "Amit kőzönségesen és általában val
lásnak neveznek, az oly meglepő fokban pótlék, hogy nekem komolyan

.meg kell magamtól 'kérdeznem, vajon a vallásosság e módjának nincs-e
fontos funlkciója az emberi társadalomban. A pótléknak nyilvánvalóan
az a célja, hogy a közvetlen tapasztalatot a megfelelő jelkép kiválasztásá
val pótolja; ez a szimbólum erőteljesen megszervezett dogma- és szertar
tá,s-rendJbe van beöltőztetve." Jung részéről azonban ez csak engedmény:
az dgazi értéket a vallásos megtapasztalásban látja, még a gyógyítás szem
pontjából is, mert az idegbetegség valóságával és erejével szemben volta
képpen csak a vallásos élmény bensőséges ereje és lélektani valósága ál
lítható szembe eredményesen. "A vallásos megtapasztalás - mondja 
a:bszolút. Nem lehet róla vitatkozni. Az ember osak azt mondhatja rá,
hogy senkinek sem volt még ilyen tapasztalata, mire <3.Z ellenfél azt fogja
mondani, sajnálom, nekem azonhan volt. És ezzel a vitának vége is van.
Mindegy, hogy mít gondol a világ a vallásos tapasztalatról. Az, akinek
van ilyen, az olyan kinccsel rende1!kezik, ami számára az élet forrása,
az értelem és a szépség és vele új fényt áraszt az emberiségre és a vi
lágra. Písztisz és.béke! Hol van a próbaköve annak, ami lehetövé tenné,
hogy azt rnondjuk: az ilyen. tapasztalat nem érvényes és iíyen písztísz
puszta illuzió?4

Igy írt Jung 1937.Jben, 1960-han pedig, élete alkonyán, szembenézett
az 'ember döntő kérdésével. Ez pedig az, vajon a végtelenre vagyok-e be
állítva, a végtelennel vagyok-e vonatkozásban vagy sem. Ez az ember
életének az ismérve. "Csaik ha tudom - mondja Jung -, hogya határ
talan a lényeges, csak akkor nem irányítom érdeklődésemet esetlegessé
gekre és olyasmikre, amiknek nincsen döntő jelentőségük." Olyan ember
szavai ezek, aki a le1!ki élményt tartja elsőrangú megismerési forrásnák
és mint ideggyógyász sem tekinti <3. vallást puszta álluaiónak.

Jung nem beszél a kinyilatkoztatás Istenéről és még kevésbé a filo
zófusok Istenéről. Egyedül azzal az istenképpel foglalkozik, ahogyan az a
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lélekben rejlik, ahogy nemcsak szímbólumokban, képeikben jut kifeje
zésre, hanern ahogy az ember mindennapi és gyakorlati életében hat él>
működik, Jung a lélek Istenét kutatja. A lélekről beszél, mint Isten
templomáról, és azt hangoztatja, kell lennie a lélekben egy Isten felé meg
nyíló kapcsolódási lehetőségnek, "vagyis egy Isten lényével való megfe
lelőségnek. különben az összefüggés nem jöhetne létre. Ez a megfelelő

ség, lélektanilag megfogalmazva - egy istenkép archetípusa".
Ezek után a mondatok után még az avatatlan is kezdi érezni, hogy

homályos és mgoványos területek felé közeledik. Ami azonban Jung isten
képével kapcsolatban a hozzáértő hittudósoknál fejcsóválást okozott, az
a következő: az úgynevezett archetípus-istennek "nemcsupán világos, fé
nyes oldala van, hanem sötét megjelenése is". Ez az istenkép ugyanis
nemcsak, a ezeretet Istenét mutatja, hanem a harag és a kegyetlenség
Istenének a képét is. Istennek ez az ősképe lehet bosszúszomjas, szeszé
lyes, zsarnoki, érzékenykedő és kicsinyes, olyan Isten, aki aggodalmat'
csöpögtet a lélekbe és egészen fura és lehetetlen kényszer-szertartásos
ságba kergeti ,az embert. A keresztény hittudomány az isteni őskép ilyen
kettős megjelenésének az oka felől feltett kérdésekre az eredendő bűn

tanával válaszol. Az ősbűn az embert szétszakítja, még benső istenképét
is érinti és az is elhomályosul míatta, Egyedül a keresztény kinyilatkoz
tatás állította vissza az evangéliumi üzenetben azt az isteniképet, amely
a paradicsomban jelenhetett meg Adám számára: "Isten világosság, és
sötétség nincsen benne." Jung azonban - anélkül, hogy a hittudományi
magyarázatokat figyelembe venné, vagy azokba belebocsátkoznék - egy
szerűen megállapítja: az archetípusos-Istenkép a maga Janus-arcával, fé
nyeaésérnvékos oldalával sok keresztény emberben neurotízální tudja
az Istenhez fűződő kapcsolatot, és alkalmas arra, hogy szorongásos komp
lexeket keltsen bennük: a keresztény hit istenképe konfliktusba kerülhet
a lélek ősi, természeti istenképével (mondhatnók: a megromlott termé
szeten keresztül jelentkező, elhomályosult istenképpel)."

Az orvosi gvakorletéra támaszkodó Jung arra a következtetésre ju
tott, hogy keresztény pacienseivel szerzett tapasztalatai ellentmondanak
egymásnek. Jung először is megrémült attól, hogy padenseinek tudatta
lanjában - tehát a léleknek abban a világában, amelyről a tudat csak
kivételes alkalmakkor vesz tudomást - -nagyon is kevés keresztény ele-.
met talélt. Megdöbbent azon, miesoda pogány hatalmak uralkodnak ezen
a területen még akkor is, amikor a keresztény homlokzat még érintetlen
nek látszik. "A mí világunknak az a nagy eseménye - vélte -. hogy
amit az emberek szándékoznak és létrehoznak, az nem a kereszténység
szellemét leheli, hanem a kendőzetlen pogánvságot; Ezek a dolgok egy
archaikusnak megmaradtTelkiállapotból fakadnak, amit a kereszténység
távolról sem érintett. .. A lélek állapota nem felel meg a kifelé vallott
hit-állapotnak. A keresztény ember a saját lelkében nem tartott lépést a
külső fejlődéesel. Valóban külsőségesen minden a helyén áll itt, képben,
és szóban, az egyházhan és a Bibliában. De nem belülről. A belsőben

archaikus istenek kormányoznak, mint egykoron."
Ez az egyik tapasztalata. A másik, az ellentétes azonban csaknem

ugyanilyen erős.

"A kereszténység - vallja Jung - a mi világunk. Mínden, amit
gondolunk, a középkor gyümölcse, még pedig a keresztény közép'koré.
Egész tudományunk, minden, ami átmegy a fejünkön, kikerülhetetlenül
ezen a történetieégen ment keresztül. Bennünk él, mindörökre és minden

583



időkre belénk préselődött. Th lélkünk folytonosan élő rétegét alkotja,
egészen 'Úgy, mínt testünknek valamely törzstörténeti maradványa ...
A felvilágosodással semmi sincs eltöröíve. Az a mód is, ahogy az ember
a felvilágosodást műveli - keresztény. A keresztény világnézet ennél
fogvaJélektani tény, ezt nem lehet tovább racionalizálni. Kikerülhetet
lenül rajtunk van a kereszténység bélyege." Még 1960-ban, emlékiratai
ban lis hangsúlyozza, hogy az evangélium üzenete hozzátartozik a nyugati
ember lelki központjához.

Az ellentmondás a kétféle tapasztalat között feloldódik, ha arra gon
dolunk, hogy Jung szet-int a tudatos és a tudattalan ellentéte - tehát
a lelki energiák számunkra tudatos vagy tudatunk által fel nem fogott
részei közt fennálló feszültség - egymást kiegészítő, dialektikus vi
szonyban áll, És ő maga is elég gyakran emlékezik meg olyan emberek
ről, akilknek a tudata nagyon is keresztény módon nyilatkozik meg, holott
tudattalaríja még a kereszténység kovászával meg nem erjesztett lelki ele
mekről árulkodik. Ugyanakkor ennek a fordítottja is gyakori: szarnos mo
dern, 'Úgynevezett felv.ilágosult ember tudattalanja még mély keresztény
átitatottságot árul el a pszichoanalitikus kezelés során.

Foglalkozik Jung a pacienseinek lelkében élő Krísztua-képre vonat
kozó megfigyeléseivel is. Jung tartózkodik attól, hogy Krisztus történeti
személyiségéről lélektani vszerdpontok :szerint nyilatkozzék, de nem tit
kolja, sőt a Szellem szimbolikája című munkájában ki is fejti azt a saját
ságos Krisztus-képet, amely részben vizsgálódásai nyomán alakult ki
benne. Ebben erőteljes bizánci vonásokat fedezhet fel az ember. Jung
Krisztust nemcsak Szent Pál levele értelmében, hanem lélektanilag is úgy
látja, mínt második Adámot, az új ősembert, az emberinek egy új őské

pét. A Krisztus-kép úgy jelenik meg előtte "mint Logosz, mint az Atya
.F[a, a Dicsőség Királya, a VIilág Birája, a Megváltó és laz Üdvözítő, aki
maga is Isten, egy mindent átfogó 'egész". Számára ",a közönséges embert
túlszárnyaló és átfogó egész, és megfelel annak a transzccdaló tudatú tel
jles személyiségnek, akit ő, mint Selbst-et jelöl meg". Jung ezzel jellemezte
a Krisztus-jelkép "lélektani" mibenállását. Jungnál Krisztus a Selbst

. archetípusát szernléltetí, mintegy annak a képe.
És itt be is fejezem a Jung vallásos nézeteit ismertető gondolatmene

tet - amelyet nagyjából Josef Rudin tanulmányát követve igyekeztem
röviden feltárni" -és megkísérlem a Selbst alig körülírható jungi fogal
mának érzékeltetését,

Isten és a sárkányok világa a lélek mélyén

A mélylélektan képviselői - amint ez már az előzőkből is észre
vehető volt - tőblb réteget különböztetnek meg az emberi lélekben, és
ezért van annyi szó írásaikhan a lélek ezerkezetéről (struktúrájáról)és
részeiről. Voltaképpen Arisztotelész, Pláton és a gnosztikus, tehát az ókori
kereszténység hellén eredetű eretnekségének különféle iratai nyomán jár
nak. SzentPál az érzéki, a testi emberről (szarkikósz), a természetes, lelki
emberről (pszüchikósz), és a kegyelem érintette szellemi emberről (pneu
matikósz) beszél. Freud - mintha csak ígazolná Jung észrevételét. hogy
a nyugati emberen elkerülhetetlenül felismerhetők az evangálíumi üze
net vonásai - a pszichében három réteget különböztet meg. 7 Amire
Szerit Pál azt mondja, testi ember, arra Freud azt, hogy az a lélek tudat
talan, ösztönös, erkölcsi értékektől független világa; "Es"-nek nevezi.
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(Megjegyzem, a tudattalan világa nem 'tartalmatlan valamit jelent, ha
nem osak azt, hogy az abban foglaltakat tudatunk rendes körűlmények

között nem veszi tudomásul.) Amit Szent Pál lelki embernek mond, vagyis
a természetes erkölcs tudatos' megtestesítőjének,arra Freud azt mondja,
hogy az az "én", vagyis a lélek tudatos rétege. ts végül, amikor Szent
Pál a szenemi emberről szól, a keresztény erkölcsi eszmények megvaló
sítójáról, akkor Freud a "felsőbbrendü én" túlhajtott erkölcsi követelmé
nyéktől átszőtt lelki réteget emlegeti. Az emberi "én", a tudat. világa
tehát a két ellentétes lelki réteg, a német semlegesnemű harmadik sze
mélyű névmással. az "Es"--szel jelölt "alsó" és a ,,f·első" világ közöttí ösz
szeütközesek szintere, arniből szamos lelki betegség, de ugyanakkor a
kultúra is adódik.

Jung lélekmodellje is hasonló ehhez, de még többrétü és egyetlen
modellel nem is ábrázolható. A lélekről alkotott modell természetesen
csak a könnyebb megérthetőség kedvéért, hasonlatszerűen ábrázol réte
geket, színteket, és beszél - Szent Pállal szólva - ilyen, meg arnolyan
emberről, mert hiszen az ember "egész", ezt Jung is jól tudta, és tisztában
volt azzal, hogy az egész minőségileg is többet jelent, mint a részek ÖSZ
szege. De hát az atommodell golyóbísaí sem felelnek meg a valóságnak,
azok is csak a szemlélhetetlent szerétnék szemléltetnd. Jungnál a tudatos
réteg, vagyis az "én" világa a személyes tudattalan rétegére támaszkodik.
Ez a személyes tudattalan azt a szerepet tölti be, mint Freud tudattalan
ja: ".az elfojtások tartálya", komplexeink tárháza, a gyermekkorunkban
és életünkben előfordult összeütkőzéseink,sérüléseink. megoldatlan prob
lémáink, szégyenletes szenvedélyeink és sötét vágyaink rejtekhelye. ahon
nan ezek álmok, néha pedig az idegbetegség formájában törnek fel a tu
datos lelki szférába. Ezalatt a réteg alatt a kollektív tudattalan határtalan
óceánja él, az ősképek világa: azemberíség elsüllyedt őstörténetí emlé
keinek, a sárkányok, a kígyók, a gonosz szellemek, a jó tündérek, ,a mito
lógía hőseinek árnyékos, sötét mélysége tátong. A kollektív tudattalan
Jungnál a személyes,. a szubjektív jellegű tudattalannal szemben valami
objektív valóságot jelent, mert bennehalmozódiJk fel míndaz, amit az
emberiség ősi múltjáJból személyes tudatunktól és tapasztlatainktól füg
getlenül mindannyian magunkban hordozunk, olyanformán, mint az élet
tan síkján az öröklési tényezőket. "Az örökléses átvitel azt a színtehíhe
tetlen jelenséget is megmagyarázza - írja Jung -, hogy bizonyos meseí
tárgyak és bizonyos témák azonos formákban az egész földön megismét
lődnek; megmagyarázza például azt, hogy elmehetegeink pontosan ugyan
azokat a képeket és összefüggéseket használják, amelyeket az ókori írók
szövegeiből dsmerünk ... A legrégibb ősképek az emlberiség legáltaláno
sabb, legrégibb, legmélyebb gondolatait képviselik. Épp annyira érzések,
mint gondolatok, sőt valami független, külön életet élnek, hasonlóan a
rész-lelkekhez ; megtaláljuk őket minden olyan bölcseleti és gnosztikus
rendszerben, amelyek számára a tudattalan - az ismeretek forrása (pél
dául Rudolf Steiner antropozófíaí 'szellemtudományában'). Az angyalok
és arkangyalok, a 'trónok és dominációk' elképzelése Szent Pálnál, ~Z

archonok és fénybirodalmak elképzelése a gnosztíkusoknál, a mennyei
hierarchía elképzelése - mindez az archetípusok relatív függetlenségé
nek érzékeléséből származik."

A kollektív tudattalan mélységeiről és titkadról az úgynevezett szím
bólumok révén értesülünk, amelyek az álmokban és a mítoszokból me
rülnek fel. Amikor az archetípus a tér és az idő kategóriáiban, tehát itt
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és most megjelenik, amikor a tudatban valamilyen formában megragad
hatóvá lesz, akkor szimbólumokról beszélünk. Minden szimbólum vala
milyen nem tudatos ősképre mutat vissza. Maguk az ősképek "isteni és
szent" szerkezeti elemei a léleknek, bizonyos önállóságuk és energiájuk
van és így a tudat 'nekik megfelelő tartalmait ki tudják termelni. A kol
lektív tudattalan szállítja az úgynevezett archetípusos formát, amely ön
magában üres és ezért elképzelhetetlen, A tudat révén azonban azonnal
rokonértelmű vagy hasonló jellegű képzet-anyaggal töltődik fel és így
felfoghatóvá válik. Ezért van Jung gyakorlatában olyan fontos szerepe
a mitológiának, mint a szimbólumok értelmezési eszközének, A szimbó
lum mintegy a tudatos és a tudattalan, a megnyilvánult és a rejtett lelki
szférák közötti közvetítő.

Az archetípusok világa ilyenformán összfoglalata az emberi lélek
mínden rejtett Iehetőségének, az őstudás kimeríthetetlen anyagának, a
legmélyebb összefüggéseknek az Isten, az ember és a kozrnosz között.
"Tapasztalatom ezerint - mondja Jung - a tudat csak viszonylagos
középhelyzetet igényelhet magának és tűrnie kell, hogy bizonyos mérték
ben minden oldalról körülvegye és uralkodjék rajta a tudattalan lélek."
Mindezek után talán érthető, ha Jung azt vallja, hogy az archetípusos
képek nem véletlenül tartoznak mínden idők óta földünk különböző val
lásainak tartalmához és legértékesebb kincseihez.

A tudattalan és a tudat között terül el a Selbst, de úgy, hogya lélek
nek mind tudatos, mind pedig tudattalan világát részben magában fog
lalja, részben átsugározza, mert Selbst nemcsak középpont. hanem egy
úttal kerület, amely magába zárja a tudatot és a tudattalant; a lelki
egésznek olyanféle központja, mint ahogy az "én" a tudatnak a központja.
vagy ahogy az atommag a részecskék összetartója és erőközpontja.

A Selbst egyetlen tartalma azonban, amit ismerünk, az az "én". Ennél
többet· nem is lehet tartalmáról mondani. Megismerésére irányuló mínden
toválbbi kísérlet visszapattan megismerési képességeink határairól, mert
a Selbstet csak megélni lehet. Amire Jung állandóan visszautal, az volta
képpen Szokratész alapfelismerése magának a léleknek a megismerhetet
lenségéről, amiből a polgári racionalista anyagelvűségéppenséggel a lélek
nemlétezését vezette le. A lélek azonban - f,ejti ki Jung - legalább is
megragadható és ábrázolható a maga végtelenűl gazdag megnyilatkozá
saiban. Alkalmazható rá a méréssel, a számolással, a következtetéssel dol
gozó természettudományos módszer is, anélkül, hogy mélyére be tudnánk
hatolni, mert még kevésbé vezethető 'Vissza rnennyiségekre, mint maga
az élet, amelynek talaján fakad, A lélek mélye, központja, titokzatos egé
sze, a Selbst tehát olyan fogalom Jungnál. mint Kantnál a "magánvaló",
amely túl a megismerhető jelenség-világon az igazi, de Kant és a többi
agnosztikus szeránt a megismerhetetlen valóságot jelenti, azt a világot,
amit a hinduk szerínt Maya fátyla takar el. Jungnál a Selbst egyenesen
utalás a pszichikai ősalapra, arra "ami van", amely már nem alapozható
tovább, Ez azösalap az istenhívők számára az Isten, a zsidók, a muzul
mánok és a Iker·esztény hívők szemében pedig "az, aki van", a személyes
Isten, Abrahérn, Izsák és Jákob Istene. A Selbst etikai követeLmény is,
vagyis megvalósításra váró cél, ugyanakkor lelki kategória és mint ilyen
átélhető.

"És ha kilépünk a lélektan nyelvezetéből - jegyzi meg Jolande Ja
cobi -, akkor központi tűznek, az istenségben való egyéni' részesedésnek
vagy Eckhart saíkrácskájának nevezhetnők. Ez az őskeresztény eszmény

586



Isten országáról, amely 'bennetek vagyon'. Ez ,8 végső megtapasztalható
ság a lélekben és - a lélekről." S úgy hiszem, Jolande Jacobi egészen
helyesen fedezi fel a középkori -német misztíkus nézeteit a jungi fogalom
ban, amelyet ugyanígy tekinthetünk azonban gnosztikus és teozófus 'ere
detűnek is. Ez esetben pedig a Selbst túl van minden tér- és idő-viszony

Iaton, A léleknek ezt a legnemesebb részét Eckhart hol teremtettnek. hol
pedig teremtettlennek mondja, és mint a gnosztikusok is, az isteni valóság
részének tekinti. Az ernber célja, hogy visszatérjen ide, legbensőbb ön
magához - vallja a középkori mísztikus -, és Jung ezért tartja a Selbs
tet etikai követelménynek, az istenséggel való egyesülés titokzatos, kime
ríthetetlen forrásának

Nem véletlenül időztem ilyen hosszasan 'ennél a fogalomnál. Erzé
keltetni szeréttem volna vele, milyen távoli tájakra tért el a nagy svájci
tudós, míközben .a lélek funkcióit, jelenségeit tapasztalati úton kutatta
és elemezte. Ez az eltérés a pszichikai léttartomány szígorúan vett terü
letéről leginkább a mester 77 éves korában megjelent könyvében, a Vd
lasz Jóbra címűben ötlik szembe, bár azt nem tudományos, hanem sze
mélyes természetű alkotásának tekintette. Ebben sok iegyeben kívül a
teremtés és a megváltás drámáját boncolgatva, Jób példájával azt ma
gyarázza, hogy az erköles nélküli, az öntudatlan, a demíurgoszi Jehova
az igazán jámbor és erkölcsös emberrel szemben elkövetett igazság
talanságainak hatására - nehogy a teremtmény túlszárnyalja őt az
erkölcs és a megértés terén - kénytelen a testet öltésig, az emberré vá
lásig, egészen az önfeláldozásig fejlődni. A megváltást úgy ábrázolja, mint
valami folyamatot, amelynek végső kicsengese .Mária mennyJbevételének
dogmájában rejlik. Istent ebben a könyvében úgy jellemzi, mint aki túl
jón és rosszon, egyszerre jó és rossz, akiben az ellentétek létegységét gon
dolta el. Ez a könyve, de ehhez hasonló más átnyúlásat a metafizika, a
vallás és a hit területére, ha mindjárt a fenomenológia glaszé-kesztyűjé

ben történtek is, érthető okokból megütkőzésre késztették nem egy ke
resztény íbírálóját.

Jung kalandjának I(ritikája

Jung vallás iránti érdeklődését illetően életének három szakaszát
különböztethetjük meg. Az első (1907 -1913) F7'euddal történt megismer
kedésének, egyetértésének és együttműködésének a szakasza. A második
ban Jung szakított a felvilágosult materíalízmussal és azzal ,a freudi né
zettel, hogy a vallás a nemiségből levezethető neurotikus jelenség, az el
nyomott nemi vágyak elfinomítása, Ekkor már saját lényegű lelki való
ságot és pozitív értékeket - de csak átmeneti jelenséget - látott a
vallásban. Ennek "lélektani Igazságait" nem szabad szerínte tárgyi igaz
ságokként értelmezni. Isten például ebben az életszakaszéban csak isten
képet, Istenről való elképzelést jelentett számára. Isten objektív létezését
elutasította. Azt ugyan elismerte, hogy feltűnő módon, színte "objektív"
jellegű, tehát úgyszólván mindenkire érvényes isteni ösképekrebukkant
lélekelemzései során, viszont hangoztatta, hogya vallásos emberek téved
nek, ha elképzeléseiket a lelken kívül álló tárgyakra vetítik ki és azokat
metafizikai valóságoknak tekintik. A második világháborúban következett
csak el életének az a harmadik korszaka, amelyben a vallást mlndinkább
értékelni kezdte. Akkor ismerkedett meg Rudolf Ottonak, a marburgi
egyetem neves tanárának, az összehasonlító vallástudomány egyik kívá-
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lóségának a .numínosumra' (a szent, isteni dolgokra, érzésekre stb.) vo
natkozó vizsgálódásaival. Otto a Husserl-féle fenomenológia, a jelenségtan
logikai eljárásával arra a megállapításra jutott, hogy a vallásos megta
pasztalásban a numinosumot, az istenit, mint a legnagyobb érték meg
valósulását az ember nem értelmi, hanem érzelmi módon éli meg, és azt
az emberen kivül- és felülálló metafizíkaí valóságnak (Istennek) tulajdo
nítja, mivel eza megélés, ez a felismerés a saját akaratától és tevékenysé
gétől függetlenül, mintegy kivülről kényszeríti rá magát az emberre.
Jung ebben az elméletben meglepő párhuzamokat vélt felfedezni a pa
denseinél szerzett tapasztalataival. De mint empirikus tudós, aki - me
rész egyszerűsítésselszólva - ismeretelméletileg a kanti, módszertanilag
pedig mindinkább a Husserl-féle állásponthoz tartotta magát, (vagyis,
hogy csak jelenségeket ismerünk: meg és írunk le), úgy gondolta: mint
pszichológus nem illetékes a tapasztalaton és a jelenségeken túlmutató
metafizikai természetű értelmezésekre. Számára tehát .a numdnosumnak,
az isteninek az élményében a lélek áthatolhatatlanul titokzatos, szubjek
tiv-immanens magva, a Selbst, mint az egyes ember legnagyobb értéke
nyilvánul meg, mint az ember egész személyiségének harmonikus egy
ségére és teljességére vonatkozó eszmei alkat, amelybe az összes (tudatos
és nem tudatos) lelki elemek beletagolódnak. így lett a vallás az ő szá
mára az embernek az a tudattartama. amely alázatolsan aláveti magát a
saját Selbst eszményi képének, mánthogy 'ez az ember legfőbb értékét
fejezi ki.

Az előadottak alapján egyes katolikus hittudósok Jungnak a vallásra
vonatkozó kijelentéseit bfrálva főképpen azt kifogásolták nála, hogy 1.
ateista; 2. pszichologista és szubjektivista, azaz olyan ember, aki úgy véli,
hogy lényegéhen csak tudattartalmainkat és azok egymáshoz való kap
cselódásait ismerhetjük meg, így például pusztán a tudatomhan levő isten
képet, nem pedig Istent, a tőlem független, a tudatomon kívül is létező,

transzcendens metafizikai valóságot; 3. ismeretelméleti antiintellektualista,
aki az értelemmel szemben az érzelmet tekinti a vallásos felismerések
alapjának; 4. agnosztikus, mert szerinte a dolgokat a maguk igazi való
jában nem ismerhetjük meg, így Istenről, lélekről stb. semmi bizonyosat
sem lehet felfogni; 5. hogy a lélektan tapasztalati létrendjéből a meta
fizika és a teológia - számára nem eléggé ismert - területére kalan
dozott el és a különféle szaktudományi 'kategóriákat összekeverte (így
például a Szentháromságról gyakran beszélt, mint négyességről.és Istenbe
belevitte oa rossz elvét .is, amint arra már rámutattam).

Egyik kemény kritikusa, Raymond Hostie, a louvaini egyetem taná
ra, maga is Jung-tallítvány,de ugyanakkor hittudós és szakfilozófus
is, azt állítja, hogy Jung oa bölcselet és a hittudomány terén autódidakta
maradt és így a metafizika, a teológia és a hit kategóriáinak elégséges
ismerete nélkül, sőt e szaktudományokban való járatlansága folytán
néha "saját tudományát szégyeníti meg", amikor bírálatot akar mondani
a " teológiailag, bölcseletileg régen megoldott kérdésekről". Ezt pedig
különösen azért !kifogásolja, mert Jung a vallásgyakorlatot is csak pá
ciensein át ismerte, rninthogy hosszú éveken át elszakadt protestáns kö
zösségétől, viszont gyakorló lélekelemzőként mégis éppen a vallás és a
vallásos jelképrendszer volt kutatásának kedvenc tárgya. "Gondolatainak
csak egészen alapos, spekulatív kiformálása tette volna lehetövé számá
ra - mondja Hostie -, hogy-a teológíára, a filozófiára és a hitre vo
natkozó nézeteit gondosan elhatárolja."
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Jung műveinek oly sok bírálatra okot adó és zavarbaejtő nehézségét
Hostie arra az ellentétre vagy éppen ellentmondásra vezeti vissza, amely
Jung elméleti beállítottsága és gyakorlati magatartása között áll fenn.
Egyrészt folytonosan hangoztatja, hogy tárgya a tapasztalati módszer
rel ikutatandó lélek, a vallás esetében pedig csak annak .szubjektív-lelki
oldala, nem pedig az a tárgy, amire a lélek, vagy a vallás irányul. Éppen
ezért ennek a tárgynak objektív valóságára, a vallás tárgyi Igazságára,
vagy abszolut értékeire nézve se pro, se kontra nem tud nyilátkozni.
"Másrészt viszont önként vállalt elméleti korlátait figyelmen kivül hagy
ja, amikor a vallást, a dogmát, Isten létezését stb. átfuttatja lélektani
bírálatának rostáján és így tapasztalati szempontját filozófiai és hittudo
mányi szemponttal cseréli fel." Ezekhez a nehézségekhez és homályos
ságokhoz járul Jung önkényes és ingadozó szóhasználata és beszéd
módja,ú,gy, hogy amíkor Istenről, Krisztusról .beszél, ezeken a szavakon
nem tárgyi valóságokat, hanem csak rájuk vonatkozó szubjektiv vallásos
elképzeléseket ért, a járatlan olvasó pedig éppen fordítva, nem a Ielkí
tartalmakra, hanem azok tudatunkon kívül létező tárgyaira, igy Isten
vagy Krisztus személyére gondol.

Ha tehát az olvasó Jung kijelentéseit helyesen akarja értelmezni,
akkor az elé a nehéz, bár nem megoldhatatlan feladat elé kerül, hogy
tárgyi jelentésüket állandóan alanyi-lelki elképzelésekbe kelláthelyezníe,
A dolog még nehezebb és zavaróbb, amikor szavainak szubjektív-lelkí
[elentés-szférájából váratlanul Jung maga lép ki és a vallásos gyakor
Iat.és a vallás tárgyainak objektív területére kerül, míkőzben lélektani
eredményeit és feltevéseit ott is kritikájának és kijelentéseinek mérté
kéül teszi meg.

Meg kell azonban állapítani, hogy Jung maga is érezte fogyatékos
tájékozottságát ezeken a területeken, 'egyikben meg ,is állapította ezt és
alkalmilas ki is fejezte olyan katolikus munkatársra vonatkozó óhaját,
aki hiányait ki tudná egyenlíteni. Van továbbá Jungnakegy levele s
ebben, visszatekintve hosszú, munkás életére, határozottan kijelenti:
"Sohasem tagadtam Isten létezését." Hostíe szerint Jung még freudista
korszakában is legfeljebb Isten metafizikai megismerhetőségét akarta
tagadni, tehát agnosztikusnak mutatkozott, főleg azért, hogy filozófiai és
hittudományi bírálóinak vélt túlkapásaival szemben védelmezze a :maga
területet és rnunkájának a szabadságát, eközben azonban túlértékelte
tapasztalati eredményeit és saját céljain is túllőtt. Egy személyes beszél
getés során Jung azt mondta Hostíenek: "Világos, hogy Isten létezik."
Éppen ezért helytelen volna őt ateistának tartani. Sőt - állítja Hostíe
- élete utolsó szakaszában még csak agnosztikus sem volt."

De ha Jung istenhite körül vannak is vitatható időszakok, ha Istenre
vonatkozó kijelentései Ihomályosak, vagy ellentmondéknak látszanak is,
az bizonyos, hogy a svájci tudós a maga módján hitt a lélek valóságá
ban: ez volt az a valóság amire életét tette, mert úgy érezte, hogy a lé
lek kozmosza gazdagságban és mélységben túlszárnyalja a nagy mín
denséget, A lélek valósága ejti elragadtatásba. Azt kutatja, annak ten
gerét akarja körüljárni, keresztülhajózni, búvárként átkutatni, mozgá
sát feltárni, áramait feltérképezni és leírni. A lélek olyasvalamí a szá
mára, mint az elektromágneses erőtér a fizikus szemében. Ezen keresz
tül keresi a szellem mozgását. De Jung nem rnondja meg, mi a lélek,
mint a katolikus híttétel, amely a kinyilatkoztatás nyomán kije1enti,
hogy az emberi lélek szellem és halhatatlan, hanem azt fejti ki - és
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pedig nem oa katolíkus holcselet keretei' közt, hanema gnosztikusok,
Hérakleitosz, az indusok és a teozófusok, Bergson és az életfilozófusok
íhletésére -, hogy ez a lélek milyen, miféleképpen működik és nyilat
kozik meg. Úgy érezte; hogy mindent közvetlenül a saját lelkünkön át
fogunk fel oa legmélyebben, úgy érezte, hogy a lélek energiafolyamat,
a tudatban és a tudattalanban megjelenő erőrendszer, amelyben kifeje
ződik az egész míndenség mozgása is. Ebben az erőrendszerben áradatok
és ellenáradatok küzdenek egymással, az ellentétek egységre töreksze
nek, majd az egység ismét ellentétes erőkre bomlik szét. A lélek a világ
és Isten része és tükörképe, és ebből a részbőlés tükörből akarta Jung
megfejteni a világ egészét is. Szemléletében felismerjük Hérakleitosz ősi

elgondolását, az "enantiodromia" elvét, gondolatai között itt lappang
megfelelő átértelmezésben a hégeli dialektika tézise, antitézise és szin
tézise. Jungot különös erővel ihlették meg az ázsiai vallások mitoszaí, a
különféle gnosztikus iratok, mint amilyen például az 1946-ban, Nag
Hanladi közelében felfedezett koptnyelvű papirusz, amelyet Evangelium
Veritatis címmel nemrég tett közzé a zürichi Jung-intézet. Jungot mélyen
foglalkoztatták a középkori rnísztíkusok elmélkedései, az alkimisták tit
kos iratai, Paracelsusnak, a bázeli egyetem professzorának, a nagy or
vosnak filozófiai természetű művei, sőt az oknyomozó kutatás számára
járhatatlannak látszó parapszichikai tünemények is. Erről Természetma
gyarázat és lélek cimű kötete tanúskodik. Ebben a saját és Rhine neve
zetes parapszichológiai kutatásaí nyomán foglalkozik rejtélyes tűnemé

nyekkel, és azt az álláspontot képviseli, hogy "a lélek egy része nincs
alávetve a tér és az idő törvényeinek". Ez a nézete megegyezik a teozó
fusok terjesztette indiai eredetű tanokkal, amelyekben megtalálható a
Selbst fogalma, az isteni négyességre vonatkozó tan és több más, Jung
alkalmazta fogalom, az általa feltárt sok lelki jelenség mitológiai ere
detű vagy spekulatív előzménye.

Kétségtelen, hogy ez nem keresztény filozófiai háttér. ÉS ha Jung
ismeretszocíológíai szempontból keresztény íhletésű is, erkölcsi elvei pe
dig lényegiikben nem mondanak ellent a keresztény valláserkölcs taní
tásának, műveinek egésze mögött nem a katolikus teológia állványzata
áll. Láthattuik, hogy Jung megértést tanúsít a vallás és a vallásos. gon
dolkodás iránt. Mégis az "élet" filozófusai és az ősi mísztíkusok, nem
pedig Szent Tamás vagy Maritain az ő világnézetének a kalauzai.

De ha Jung nem is. volt kato1ikus gondolkodó, mint pszichológus, a
, Iélek.valóségosságának elismeréséért küzdött egy olyan korszakban, ami

kor a lelki valóságot nagyon sok tudós csak másodlagosnak, csak leve
zetettnek vagy egyszerűen csak nem létezőnek tekintette. Jung ezzel
szemben hangoztatta, hogy nines jogunk a lelki valóságról ,,'csak-hang
nemben" beszélni, mintha az kevésbé valőságos, kevésbé jelentős len
ne, mínt más. valóságok. Saját feladatának elsősorban a lélek kutatását
tekintette. Jogosulatlan ez? Vajon egy fizikusnak vagy biológusnak is
szemére hányják, hogy míndent fdzikai és élettani jelenségre vezet vísz-'
sza, mert a saját feltételezéseit teljesen ki akarja merítení ? - teszi fel
a kérdést Josef Rudin, egyik katolikus méltatója. Bizonyos azonban, hogy
a lélektan más: nem szakítható el az embertől még annyira sem, mint
a fizika vagy az élettan, tehát nem szakítható el a vallástól és a vílágné
zettől sem.

. Lehet, hogy Jung tévedett a bölcseleti kategóriákban, homályos volt
a szóhasználata, de - legalább 18 életének harmadik szakaszában nem
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volt ateista' és valószínű, hogy tudatosan pszihologista Sém. Ezzel szem
ben bizonyára hajlott az agnosztícízmusra, az írracíonalízmusra, a mísz
tika felé, sőt 8.Z okkultizmusra is. Jung azonban nem bízott a pontos, de
tartalmilag nem egyszer sovány fogalomban. Szerinte a fogalom két
dimenziós, lapos, tehát a benső élmény, a mélység vkiterjedését nem
tudja kifejezni. A katolikus bölcselet oldaláról nehezményezett vonásait
részben ennek az ídegenkedésnek, részben túláradó képzelőerejének,

esetleg roppant termékenységének (több mint 200 művét tartjákszámort)
tudhatjuk be. Szarintem azonban leginkább az általa kutatott tárgy ter
mészetéből fakadhattak. Hiszen az ember az összes Iétrendek csomó
pontja - amint azt Schütz Antal írja. "Az ember élete és tevékenysége
kőzvetlenül u tapasztalati létrendben zajlik le, sőt testével egyenest a
fizikai világba tartozik. Tudatéletével viszont a pszichikai léttartományt
alkotja, sőt ezzel ki is utal az észleleti világból. Közvetlen érintkezésbe
lép az értékrenddel, megismerése által a góndolatok világával és ennek
közvetítésével a metafizikai és . eszmei renddel. Ha még hozzávesszük,
hogy az ernber lényegesen közösségbe van állítva, és a közőseégben fejti
ki értékvalló tevékenységének nagyrészét, kultúrtevékenységét, előt

tünk áll, hogya létnek hányféle útja találkozik az emberben és ágazik
ki belőle." Vagy ahogy Kierkegaard mondja tömören: véges és végtelen
egysége és ellentmondása vagyunk. .

C. G. Jung nem volt szakfilozófus, sem pedig teológus, hanem szen
vedelyes tudós és dúsan termő szellem, aki új szempontokkal gazdagí
totta a lélektant és a jellemtudományt, modern Orfeuszként leszállt a
lélek világába, végigvizsgálta a mitológia és· az alkímia bozótjait, rálé
pett a rnisztikusok keskeny ösvényeire, bekalandozta a katolikus dog
matika hegyvidékeít, a lélekgyógyászat és a lelkipásztorkodás tüskés
cserjéseit. sőt némi áttételezéssei korának történeti és polittkai ször
nyűségeihez, a rosenbergí mitosz fölfakadásának és eláradásának jelen..
ségeihez is hozzászólt. Nem kétséges azonban, hogy Jung lélektani
eredményei, amennyiben kiállják az idők próbáját, igazi helyüket és
értéküket az ember egészére nézve osak egy olyan átfogó embertan ke
retei között találhatják majd meg, amely az ember egész valóságának
mínden oldalát szem előtt tartja: mindazt, amit a tapasztalati lélektarion
kívül másszaktudományok is feltárnak róla, és ezen felül azt is, anút·
a bölcselet, a hittudomány és a költészet tud még mondani helyzetéről

és alkatáról a lét, az értékek és az üdvösség rendjeben.

MEGJEGYZESEK: 1 Hermann István: Sigmund Freud avagy a pszichológia kaland
,aJ. 89. 1. Budapest, 1964. - 2 Franz Rüsche: über ein bedeutsames Buch zum Thema
"C. G. Jung und die Religion", Theologie und Glaube, 1964. 2. sz. - 3 Jacobi Jolán, a
zürichi mester Magyn ror'szágról elszármazott tanítványa ötven· oldalon magyarázza, etemzí
éi: írja körül az archetípus fogalmát. Magyarul ez ősképet jeient (a görög arche és
tiunis': szavakbólj és Jung eredetileg a nagy kultúrtörténésztől, Jacob Burckhardtól vette
át. Jung szakkifejezése azonban nem egyszerüen képet jelent. Az archetij usok az' em
beri lélek nem veszélyes, hanem úgynevezett kollektív tudattalan rétegében, valamikép
pen mindnyájunkra átszármazott őstapasztalataink kincstárában rejlenek. A mai elektro
níka és a biológia Iegú labb eredményeinek nyelvén szólva, azt mondhatnám róluk,
hogy hagy energiájú tájékoztatási központok. amelyek bizonyos alkalmakkor ősi, mí
tológiai képeket támasztanak a tudatban. Az 1927 óta elterjedt kifejezés tartalmi ele
meit Jung részben Hermes Trismeglstosnak, egy hellenisztikus istenségnek tulajdonított
és a III. századból származó íratbóí, Dionüsziosz Areopagita, neves görög hittudósnak
az Isten'l nevekről szóló müvéből és Szent Agoston "ideae principales" fogalmából me
rttette. V. Ö. Jolande Jacobi: Komplex, Archetypus, Symbol, 38-39. 1. Zürich-Stuttgart,
1957. - 4 "Pisztisz, szóf'ía ", magyarul "Hit, bölcsesség", egy IV. századból származó kopt
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Jlyelva gnosztikus irat görög címe. Egyike azoknak a gnosztikus iratoknak, amelyekböl
Jung szívesen merített. - 5 A komplexek Jung lélektanában gyermekkori vagy későbbi

személyes konfliktusok következményei, a személyes tudattalanba kerülő, értelmi szí
nezetl1 csomópontok a tudatról levált személyíségrészecskék, amelyek beleszorulnak,
elfojtódnak az ember személyes tudattalan világába és onnan bizonyos alkalmakkor,
különböző lelki zavarok formájában adnak hírt magukról. A komplex lelki hatalom, vele
szemben a tudatos szándék, az én szabadsága időlegesen megszűnrk, de ennek ellenére
se jelent minden esetben csökkentértéküséget, sőt amint azt már Freud is megállapította,
bizonyos esetekben éppen a komplexek segítik tevékenységre a lelket. - 6 Orientierung.
1964. 28. évf. 21. sz. - 7 Peter üotstauer : Psychologie. Fischer Lexikon 264. l. 8. Raymond
Hostie: C. G. Jung und die Religion, Freiburg, 1957.-

A

MAURICE CAREME VERSEI

Egyik legnépszerűbb belga költő. 1899-ben született.
Egyszerű, meleg báj és tündéri varázs árad versei
ből, amelyek olyanok, mint a napsugárban lángoló
gyümölcsök. A jóságról, a szeretetről és a kegyelem
órájáról zengi elbűvölő, tíszta-muzsíkájú verseit.

NEM TÖRTE FEL

Nem törte fel soha kapanyél kezemet
s azt a kenyeret ettem, amit más vetett,
de ha a jóságnak is aratása van,

én azt elvetettem, Uram.

Nem építettem sem kunyhó t, sem palotát
s nem fújtam üveget, melyen fény dalol át,
de ha a szeretetnek: erős vára van,

én azt építettem, Uram.

Nem szőttem soha selymet, vásznat s kis patak
hajlongósásából sem fontam kosarat,
de ha a tisztaságnak hűs brokátja van,

én azt szőttem mindíg, Uram.

Nem zengett kezemben pg,raszt harmonika
s olyan gyarlón száll szívemből fel az ima,
de ha a hűségnek s hálának dala van,

én azt énekeltem, Uram.

'Eletemet, me ly olyan, mint egy gyermeké,
életemet letettem l'ábaid elé
s őszinte gyermeki szívemet boldogan

felajánlom Neked, Uram.

592




