
MAI MEDITÁCIÓK I

JÁNOSY ISTVÁN

Gondolatok az archetípusról

1885-ben Freud ösztöndíjjal Párizsba utazott, hogy az akkor világhíres Charcot
kutatásait tanulmányozza. Charcot a hisztéria hipnózissal való gyógyításával kísérle
tezett. A beteget hipnotikus állapotában rábírta, hogy bizonyos kellemetlen élmé
nyeit elmondja és így az ezzel kapcsolatos érzelmi-indulati erőktől megszabaduljon. A
feszültségtől szabadult betegek tünetei többnyire megszűntek. Ezt a módszert katar
tikus mádszernek nevezte el. Normális éber állapotában a beteg semmit sem tudott e
kellemetlen élményeiről- tudatában ezeknek nyoma sem volt. Freud ebből arra kö
vetkeztetett, hogy a tudat alatt a léleknek egy mélyebb rétege rejlik, amelyben olyan
fájó élményei raktározódnak, melyeket a tudat elfelejtett, vagy hogy megszabaduljon
tőlük, elfojtott (Verdrangung). Ez a réteg a tudattalan. Persze az így elfojtott kínos
élmény nyugtalanító hatásától a lélek azért nem szabadul meg igazán: érzelmi-indu
lati energiája mégiscsak feltör és szorongást, sőt kóros tüneteket okoz.

Freud úgy látta, hogy ezek a kínos élmények, amelyek a tudat alá merülve mint
sebek, traumák maradnak vissza és onnan szorongást okoznak, nagyrészt szexuális
eredetűek. Az a polgári világ, amelyben Freud élt, a szexualitást tabunak kezelte és
prűd tilalmakkal vette körűl; így kielégítése nem volt könnyu. Pedig Freud szerint a
nemiség a legerősebb ösztön, amely föltétlen kielégülést követel. Ha huzamosabb
időn át nem éri el célját, a kielégülést, úgy a tudat alól fölmerülve kóros tüneteket
okoz. A gőzhöz hasonlítja, amely ha nem alakulhat át mozgássá, szétveti a kazánt.

Freud szigorúan materialista természettudományos szemlélete a lelket egy ener
gia-rendszernek képzelte el, amelyben különböző irányból erők hatnak és egymással
szembesülnek. A felettes én (Ober-Ich), az én (Ich) és az osén (Es) - a három tar
tomány, amire a lélek szerkezetét szétbonthatjuk. A tudattalan ösénböl mint vulka
nikus erők törnek fel az ösztönkésztetések, például a nemiség és a hatalmi ösztön. Az
én a centrum, az érzékelő központ, melynek eleget kell tennie a külvilág követelmé
nyeinek, ugyanakkor ki kell szolgálnia, célhoz kell juttatnia az ősén ösztöntörekvéseit,
de úgy, hogy a felettes én követelményeinek is eleget tegyen. "Ilyenformán az ösentól
hajtva, a felettes éntől korlátozva és a külvilágtól visszaszorítva igyekszik az én teljesí
teni ökonómiai feladatát, amely abban áll, hogy összhangba próbálja hozni azon
erőket és behatásokat, amelyek benne és reá hatnak." (Freud: A lelki személyiség fel
bontása. Fordította: Dr. Lengyel József.) Így ez energiarendszerben mindenütt az ok
ság elve érvényesül, tehát minden szigorúan determinált. Az ősén teljesen tudattalan,
az én és a felettes én tudatos, de azért ezek egy része is belenyúlik a tudattalanba. Ez
a freudi lélekkép lényege.

*
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A tudattalant Jung is felfedezte Freuddal egy időben. A Wilhelm Wundt által kez
deményezett szó-asszociáció módszerével próbálta a lélek mélyén rejlő lelki görcsök
(komplexusok) kitapogatását. Vagyis: az orvos kiejt egy-egy szót, és a betegnek el kell
mondania, mi jut arról eszébe. Ha a válasz késik, vagy a beteg zavarba jön, ez jelzi,
hogy valahol itt kell keresni a lelki görcsöt, amiről a beteg nem tud semmit, tehát az
valamiféle feltételezett tudattalan lélekrétegben rejtőzik.

Amikor Jung megismerte Freud gondolatait, módszerét, elméletét, ezt lényegében
elfogadta és alkalmazta. Saját gyakorlatában azonban hamarosan rájött, hogy nem
minden kóreset vezethető vissza a Freud által végső oknak mondott szexualitásra.
Más természetű komplexusok is elfojtódhatnak a tudattalanba és okozhatnak szo
rongást és tüneteket; például, ha az egyén nem tud megfelelni a külvilág elvárásai
nak, saját hiúsági és hatalmi igényeinek, vagy ha szörnyű csapásokat él át. Ezeket
Jung, a freudi módszert félretéve, a felismert kórokozó szerint analizálta.

Az álmokat megfejteni próbálva, Jung azt vette észre, hogy amikor már felderített
és megmagyarázott a tudattalanba lemerült minden élménymotívumot, az álomban
akkor is maradnak vissza olyan motívumok, amelyek semmiképpen sem hozhatók
vonatkozásba a beteg tudattalanba lemerült személyes élményeivel; ahhoz képest tel
jesen idegen zárványként érthetetlen és nyugtalanító görcsöt képeznek. Ugyanakkor
azt is fölismerte, hogy ezek a nagyon szemléletes motívumok makacsul fölmerülnek a
világirodalom mítoszaiban és meséíben, a nagy világvallások mítoszkincseiben, a
primitív népek rítusaiban, a költők vízióiban és az elmebetegek rérngondolataiban,
hallucinációiban. Ezeket a személyes emlékezettől teljesen idegen és félelmes zár
vány-motívumokat nevezte Jung archetípusoknak és feltételezte, hogya tudattalan
nak van egy még mélyebb rétege ~ Freud által fölfedezett személyes tudattalan alatt
és ez: a kollektív tudattalan. Ennek motívurnanyaga, tapasztalata a filogenezis folya
mán alakult ki, vagy még előbb - és mint a fa a gyökereivel a földbe, ezzel vagyunk
legyökerezve az Abszolútumba, ha úgy tetszik: az Istenségbe. Ebből a legmélyebb
rétegből merülnek föl az archetípusok. Felbukkanásukat igen élénk érzelmi hatások
kísérik. Az archetípusok ott lenn a mélyben eredetileg nem szemléletesek, hanem
dinamikusak. Leírni, szavakba foglalni nem lehet őket, azonosak a végső ösztönkész
tetésekkel. Csak amikor mégis fölbukkannak a tudatunkban, akkor válnak szemléle
tessé, archetipikus képpé. Nézzük ezt egy példán. Egyik legnagyobb vagy éppen a leg
nagyobb archetípus az anyaság: az Égi-földi Anya. Tudatunkban megjelenő megnyil
vánulásai például: Démétér és kislánya, Koré, az efezusi Diána, az egyiptomi Iszisz és
az indiai Földanya lánya, Szítá. Ezek elég szemléletesen különböznek egymástól
konkrét attribútumaik szerint. Déméternél a lányát féltő anyaság van kihangsúlyozva
és a gabona-áldás, az efezusi Diánánál a szoptatás, Iszisznél az életadás: meggyilkolt
és földarabolt férjének egész Egyiptomban szétszórt test-darabkáit összegyűjti,össze
forrasztja és életre kelti. Maga az archetípus nem ilyen szemléletes. hanem dinami
kus: lényegében maga az ösztönerő. maga az Anyaság, amely egy új életet lök ki ma
gából és azt a keblén, amely lehet a Föld is, táplálja. Maga a Föld is anya-szerü.

Az archetípus valami olyan, mint az ásványoldatban rejlő erő vagy képesség, amely
mindig egy bizonyos formára kristályosodik: a sóoldat kockává, a rézgálicoldat okta
éderré. Vagy olyan, mint a mágneses erőtérben egyik vagy másik pólus; lényege: az
erőhatás a tudattalanból- amelyet ha elfojtanak. neurózist, esetleg pszichózist okoz.

Az én archetípus-meditációim során Koré, a Természet vadóc-naiv kislánya a kö
vetkező képben jelent meg:

Ébreszti harmat-pirkadat. / Arcát hideg vízbe mossa, / az csípi ki oly pirosra, / s
arany gyantát von rá a Nap. ~
Pórlány-nagyszemű, pufók képén / gond ül: hajnaiba már szalad: / Bárányok nyu

gosznak békén? / Etetni kell a tyúkokat! /
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Tyúkhessegés, lúdszárnyalás. I Bárány és kisboci üget, I csillogtatják a szemüket. I
A szomszéd titkon les, az ács. I

Állatsereg tolong, rohan. I Mint felhő villan libaszárny. I s kacag, előttük fut a lány,
I s a hóna alatt véka van. I

A gyermekét elvesztett, üldözött Déméter (vagy Mária) nálam a Jelenések könyve
titokzatos jelenetébe öltözött:

A Mihály-legyőzte, földredöntött Sárkány
kergetni kezdte a Napfény-ruházta Asszonyt.
(Csak hosszú szilva-szemei maradtak ugyanazok
mint a Tyúk-boci-lúdetető lánynak.)
De adattak néki két nagy sas-szárnyak,
hogy elrepüljön az opálhomok-pusztába.
S ekkor bocsáta rá torkából a Sárkány
özönét sötét vizeknek.
De száját megnyitotta a lomha föld, s elnyelte a vizet.

Ez persze lehet a férjétől az őserdőbe elűzött Szitá is.
A másik archetípus, amely ugyanilyen mélyen él tudattalanunkban: az Áldozat.

Azért, hogy egyén és közösség bűnei eltöröltessenek, s így az Istenség kiengesztelőd

jék és elhalmozza őket áldással és bőséggel, feláldoznak valakit, avagy az önként adja
magát áldozatul. James George Frazer egész könyvet írt erről a témáról: az Aranyágat.
Most csak egyik fejezetét ismertetem: Az isten megölése Mexicában. Idézem Frazert,
pontosabban ő is idézi a jezsuita Acosta atyát:

"Kiválasztottak egy foglyot, akit alkalmasnak találtak, s mielőtt bálványuknak föl
áldozták volna, annak a bálványnak a nevét adták neki. ... s ugyanolyan díszekkel
ékesítették, mint bálványukat. .. Addig, míg ez a képviselet tartott - bizonyos ünne
peknél egy évig, másiknál hat hónapig .. , ugyanolyan módon tisztelték és imádták,
mint az igazi bálványt, s ebben az időben evett, ivott, vidáman élt. Amikor az utcán
járt, az emberek előjöttek imádására, mindenki alamizsnát adott neki, előhozták

gyermekeiket és betegeiket, hogy meggyógyítsa és megáldja őket ... Amikor eljött az
ünnep ideje, ő pedig már meghízott, megölték, fölvágták. megették: ünnepi áldozatot
csináltak belőle." Eddig Acosta atya. Majd Frazer így folytatja: "Az öreg ferences
barát szerint ... az emberisten feláldozása húsvétra vagy néhány nappal későbbre

esett, s így mind időpontban,mind jellegét tekintve megegyezett a Megváltó halálá
nak és feltámadásának ünnepével." (Bodrogi Tibor, illetve Bónis György fordítása.)

De a mexicói indiánoknál az ilyen, az istent megszemélyesitőemberáldozat nem
csak férfi lehetett. A Kukorica istennőnek egy alig serdült 13-14 éves lányt áldoztak
föl, mivel az istennővel csak nő azonosulhatott. Hadd idézzem föl versben, ami csu
pán vázlata a Frazer több oldalra kiterjedőbeszámolójának:

Minek a lányon a virágpalást?
Még oly zsenge indián rablány, a legszebb!
Csípője orsó, karja, combja fuzgally,
Melle fecskefészke még ki sem nőtt.

Legyen ő a kukoricaistennőnk!

Boruljunk le előtte,

ágacska-testét fedjük be lanyha lombbal.
tengeri-bajsz hajába tűzzünk zöld tollakat!
Emeljük fel a zsenge tengeri-tök-bab-halomba!
Csönditsetek tamburát, tamtamokat!
Vonuljon el előtte asszony, ifjú, ageb,

534



fo!yassák fülükből tálba vérüket,
s áldozatul öntsék a dombra eléje!
Csönditsék a tamburát, tamtamokat!
Üljünk lakomát örömünk jeiébe!
végül döntsék a lányt hanyatt a dombon.
A bújni, húnyni, szúnyni akarkodónak
nyessék torkát, vérét hintsék gomolyban
a termésre - torladjon gazdagabb!
Meghalt az isten, föltámadt az isten!
A lány bőrét lenyúzták - ifjú pap belébújt,
s úgy táncolta a tengeri-élet-diadal-táncot.
Körötte a nép zöld lidérclángban viháncolt,
mely pávafark-fenséggel tárult az égbe szét.
Kivisszuk a kiszevicét,
hányjuk el a vízárnak!
Behozzuk a zöld ágat!

De ugyanez az archetipikus kép idéződhet föl bennünk akkor is, ha az áldozat nem
az istent személyesíti meg, hanem az életét adja oda valaki embertársai helyett. Gon
dolok Kolbe atyára és Gandhira:

Tizedelést rendeltek el.
A tizes szám egy családapára esett.
5 kis gyermeke volt.
A mellette álló szólt:
"Cseréljünk helyet!" -

Gandhi mikor halálig éhségsztrájkkal elérte, hogy
megszúnt az öldöklés,
a béke sovén ellensége lelőtte őt.

De az öldöklés ezután se támadt föl,
s akik életben maradtak, azt gondolták: helyettük halt meg.

Égi-földi Anya és az Áldozat - ez volt számomra a két legnagyobb archetípus, amely
engem a legmélyebben érintett, sőt egész életemet bizonyos módon determinálta,
ahogy erről számos versem vall az idézetteken kívül is.

*

Persze nagyon sok más archetípus is van: a különböző mitológiák egymáshoz
makacsul hasonlító isten- vagy istennő-imágói. Az égi és földi Anya példájaként már
láttuk Démétért és Korét, az efezusi Diánát és az egyiptomi Isziszi. A női lélek más
más típusát képviselik a többi istennők is: Artemisz és Athéné a szűzies, férfitaszító
vadócot. Athéné makacs apján csüngésével tipikus példája az erős Ödipusz-komp
lexusnak. Aphrodité pandémos: a végzetes szexbomba, aki megőrjíti a férfiakat, csak
úgy mint Léda és lánya, Heléné. A magasztos Aphrodité úrania viszont csak szellemi
ihletője a férfiaknak, mint Szókratésznek vagy Hölderlinnek a maga Diotímája.

A férfitípusok között különösen érdekes Apollón és Dionüszosz. Már Nietzsche fel
ismerte, hogy a kettő egymás poláris ellentéte: Apollón a hűvös, rendszeresen gon
dolkodó észlény, míg Dionüszosz a lángoló, lobogó, eksztázisban eszmélkedő, érzéki,
érzelmi lény. Jung ismert tipológiája alapján még hozzátehetjük: Apollón a visszahú
zódó, befelé fordult, introvertált típus, míg Dionüszosz extrovertált, vagyis érdeklő

désével a külvilág felé forduló férfi, akivel mindig történik valami (meglincselik).
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A görög istenekről mint archetipikus képekről sok érdekes könyvet írt volt taná
rom, Kerényi Károly, részben C. G. Junggal közösen (Das göttliche Kind, Das gött
liche Madchen).

De archetipikus kép nemcsak személy lehet. Például a Lingam, az indiai Siva isten
nemi szerve. Az indiaiak majdnem annyira tisztelik, mint magát az istent. A benne
rejlő ösztönerő az utódnemző termékenységet gerjeszti. Az ógörögöknél is megvolt ez
a kultusz Hermész istennel kapcsolatban, tanúsítja a máig fennmaradt számos
Hermész-szobor (az isten feje egy szögletes oszlopon, amelyből a megfelelő magas
ságban egy lingam mered föl).

A számok is lehetnek archetípusok. Például az egy. Persze, ez nem az az egy, amivel
a kofák számolnak: valamihez hozzáadják vagy törtekre bontják. Hanem az Egy
ségnek, a Teljességnek a szimbóluma, a parmenidészi hen kai pan: az abszolút Lét, az
Istenség, amely magába foglalja a mindenséget, melyböl minden megnyilvánult.

És így a 2 x 2 kettője sem archetípus, de a Kettősség maga, az igen: az ellentett po
laritás szimbóluma: a lét-nemlét, jó-rossz, világosság-sötétség, anyag-szellem, anyag
antianyag, entropia-negentropia, férfiasság-nőiség, állás-mozgás stb., és e mögött
mind az egész világtörténés mint polaritások küzdelme. Természetesen e kettősséget

nem tekinthetjük valami Egytől teljesen független ősvalóságnak, hanem az Egyből

vált ki.
És a Három: mint a Szentháromság vagy mint az indiai Trimurti: Brahmá-Visnu

Siva. Férfi jellegű és tiszta szellem, mint általában a páratlan számok.
Ezért mint archetípust ki kell egészítse a Négység, amely azáltal lett Teljességgé,

hogya Férfi-Hármassághoz hozzájárult negyediknek a Nőiség, amely egyben a Föld, a
matéria, a kaotikus gomolygás.

Archetípusnak számíthat a püthagoreusok által tisztelt és az első 4 számból alko
tott Tetraktys - a 10 egységnek (pontnak) egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt képe.
De végső fokon archetípusok a kozmikus fontosságú matematikai képletek is.

Folytathatjuk a geometriával is. Archetípus a Gömb - mint a mindenség, avagy a
Naprendszer szimhóluma. Ugyanígy a Kör vagy a Kerék is lehet a Nap szimbóluma 
gondoljunk a francia gótikus katedrálisok rózsaablakaira. A Négyzet - a Város, a civi
lizáció szirnbóluma, A legrégibb őskortól kezdve a városokat (Harappa, Mohendzso
daro) négyzetbe, négyzetraszterbe építették, amelyben a középvonalak képviselik a
föútvonalakat, a végükön a négy kapuval és centrumukban a kormányzati épülettel
és a kultusz főtemplomával.Pontosan ugyanígy épült a római katonai tábor, a cast
rum is.

A kör és a négyzet kombinációja a mandala, amely az indiai vagy buddhista miszti
kában egyaránt szimbolizálja a mindenséget és az egyén lelkét is. Hiszen az egyén:
parvus mundus, kis mindenség.

*

Hogyan használja fel Jung gyógyító analízisében az archetípusokat? Szerinte az
európai ember kóros-egyoldalúan extrovertált és tudatcentrikus. Saját tudattalanja
létéről és az abban rejlő dinamikus erőkről egyáltalán nem akar tudni. Ez a nem
tudni akarás az elfojtás lényege (és nem a szexuális elfojtás, mint Freud hiszi). Így le
fojtva, a tudattalanban rejtőző archetípusok óriási energiával törnek felszínre, és
valósággal szétbornbázzák a tudat szépen berendezett és a külvilághoz idomuló vilá
gát. Ekkor áll be a katasztrófa: idegösszeomlás, neurózis, sőt még pszichózis is. Az
analitikus orvosnak először le kell szerelnie a tudat görcsös ellenállását, hogy még
mindig nem akar tudni semmiről. Aztán ki kell tapogatnia, mi rejtőzik az illető tudat
talanjában: a személyes emlékgörcsök feltárása után vagy közben el kell jutnia az

536



archetípusokig. Erre a legalkalmasabb módszer az álomfejtés. kombinálva a szabad
asszociációs technikával. Freud az álmokat mind a szexualitás elméletével értelmezi
- az álmokban rejlő szimbólumokat is. Jung nem ismer ilyen elméleti elöfeltevést,
nincs módszere sem; az a célja, hogy az álmok maguk értelmezzék magukat és egy
mást. Ezért gyűjti össze hosszú ideig az álmok diakronikus sorozatát: nála így módo
sul Freud longitudinális elve. Ugyanis az a tapasztalata, hogy az álmokat maguk a
tudattalan mélységi erői motiválják, jórészt az éber élet élményeitől függetlenül. És
egyáltalában nem biztos, hogy károsan motiválják, sőt lehet, hogy éppen a betegre
nézve jótékonyan. Így ezekben az erőhatásokban nemcsak a tünetek okát látja (oksági
elv), hanem a célját is (célossági elv), vagyis szerinte a tudattalan erőjátékábanbenne
rejlik az illető beteg egész jövendő életének fejlődési terve is (Individuationsprozess).
Az orvosnak erre kell rájönnie és erre kell a páciensét rávezetnie; akkor az archetí
pusok megszünnek félelmes erőkként hatni, amelyek robbantással fenyegetik a tuda
tot; egyszeriben gyógyító erőkké válnak, mint Aiszkhülosz Oreszteiájában a bosszuló
Erinnüszök Eümenidákká: Jóakarókká. Ez Jung terápiás tevékenységének a lényege.

Végezetül vegyük szemügyre Jung lélek-képét:
Szerepszemélyiség - amit az ember magából kifelé mutat: a katonatiszt, a lelkész, a

funkcionárius, a bohóc stb. Az én - a tudat központja (nem azonos az egész lélek
központjával, az az önmaga [Selbst] a tudat és tudattalan határán). Az én szervezi
sikeres érvényesülésünket a külvilágban. Animus - a nő tudatalatti férfi-alteregója,
Anima - a férfi tudatalatti nö-alteregója. Árnyékszemélyiség (Schatten) - "a mi sötét
felebarátunk" - meg nem élt vágyaink megszemélyesítője;otromba, neveletlen fráter,
akinek abszurd megnyilvánulásai, elszólásai - mert lelepleznek - sokszor kétségbe
ejtenek. Archetipikus képek - már beszéltünk róla. (Gyökössy Endre dr.: Magunkról
magunknak círnü könyve alapján.)

*

Ha összehasonlítjuk Jung és Freud lélekképét. rögtön látjuk belőle, hogy az extro
vertált Freud érdeklődése inkább a külvilág felé irányul, és főleg a léleknek a kül
világgal való kapcsolata és annak sikeres megvalósítása érdekli. Viszont az intro
vertált Jungot inkább a lélek belső erői érdeklik, az archetípusok, amelyek a leg
mélyebb lélekrétegből törnek elő, végső fokon közvetlenül az Abszolútumban gyö
kereznek.

Jung egyike azoknak a szernélyiségeknek, akik a legnagyobb termékenyítő, inspi
ráló hatással voltak a XX. századi szellemi életre.

Felmérhetetlen Jung hatása a pszichiátriára. Korábban ez a tudomány beérte
avval, hogya beteget besorolta valamelyik betegségkategóriába. Gyógyítani alig
tudta, mert a betegben csak a kóresetet látta. Jung viszont a betegben elsősorban az
embert látta a maga élményeivel, bajaival, nyomorúságával. Türelmesen iparkodott
mindezt a beteg megnyilvánulásaiból, álmaiból felderíteni és - minden előre feltett
elmélet vagy módszer nélkül - megtalálni a gyógyulás kulcsát. Így nyert sok tapasz
talatából mind mélyebbre hatolt a lélek belsejébe.

Freud ateista volt. Jung itt is került minden előfeltevést. Úgy érezte, hogya leges
legmélyén, túl az archetípusokon. a lélek az Abszolútumban, az Istenségben gyöke
rezik. Ezért minden vallást pozitív értéknek tekintett és betegét, ha a legkisebb érzé
kenységet találta benne ez irányban, iparkodott saját vallása közösségébe irányítani.
Tapasztalatait katolikus és protestáns lelkészek kitűnő eredménnyel hasznosítják
lelkigondozó tevékenységük során. Jung pszichológiája nyomán írta Gyökössy Endre
dr. nagy sikerű lelkigondozói kézikönyvét.
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Felmérhetetlen Jung hatása a kűlönbözö tudományokban is. Például a mitológiá
ban, a filológiában, a néprajzban. Említettük az ógörög isteneket. A korai keresztény
ség csak démonokat látott bennük és így kultuszukat megszüntette. Később azonban
mégis visszasettenkedtek az európai szellemi életbe. Ez annak volt köszönhető, hogy
ez istenek viselt dolgait olyan remekművek ábrázolták, mint Homérosz, Hésziodosz
eposzai, Aiszkhülosz, Szophoklész drámái. Így, bár vallásos kultuszuk továbbra sem
volt, de legalább mint színes dekorációk bőségesen szerepeltek a reneszánsz és ba
rokk piktúrában és költészetben. De csak dekorációk voltak, mélyebb jelentőségüket

ekkor sem értették. Jung óta döbbentünk rá, hogy ők - mint archetipikus képek - lel
künk mélyrétegeinek szolid valóságelemei, a lehetséges emberi karaktereknek való
ságos példatára.

De még olyan távoli területen is érződik Jung inspirációja, mint a fizika, a kvan
tummechanika. sőt még közös könyvet is írt e tudomány egyik kiválóságával, Wolf
gang Paulival.

"Jung olyan fogalmakat és gondolatmodelleket fejlesztett ki, . .. amelyek csodála
tosan hasonlóak a modern fizika gondolatmodelljeihez. Ide tartozik a komplemen
taritás, amit a kvantumfizika a részecske és a hullám között észlel, a mélypszicholó
giában pedig a tudat és a tudattalan tartalmai között észlelhető. Ide tartozik az a gon
dolatmodell is, amely minden folyamatot energetikus lefolyásnak szeretne érteni;
továbbá bizonyos relativitás fölfedezése tér és idő között az elemi részecskék birodal
mában, valamint a tudattalan mélyrétegei körében, s végül a tény, hogy mindkét
területről nem lehet kizárni a megfigyelő feltételeit... Lehetséges, hogy a fizikai
energia és a lélekenergia csak két aspektusa ugyanannak a dolognak, melybe n az
anyag világa csak tükrözete a szellem világának - vagy éppen fordítva. .. Látható,
hogy ha sporadikusan, szabálytalanul is, azért mégis elég gyakran előfordul, hogy az
egyén egy álommotívuma vagy spontán képzelgése egyszerre bekövetkezik az egyén
anyagi külvilágában is kűlsö eseményként vagy igen hasonló formában (amit a pa
rapszichológia a telepátiával magyaráz), vagy csak szimbolikusan hasonlóként; pél
dául ha valaki álmában magát gyászruhában észleli és a rá következő napon gyász
hírről értesül. A belső esemény (álom, ötlet) és a kűlsö esemény közti kapcsolat mint
ha nem volna kauzálisan - ok és okozatként - összekötve, hanem csak egy relatív
egyidejűséggelés azzal, hogy az átélő számára azonos értelmű. Jung ezt szinkronici
tásnak nevezi." Folytathatnám az idézést Maria Luise von Franz C. G. Jung címu
könyvéből (293-295. old.) - a szakember már ebből is érzékelheti, mennyi titokzatos,
izgató probléma kísért a pszichológia és az atomfizika párhuzamosságaiban.

*

És ahogy a reneszánsz festők belefestik képük csücskébe saját arcmásukat, vége
zetül én is hadd zárjam soraimat saját Jung-élményemmel. Gyermekkorom óta igen
élénk álmaim voltak, általában sokkal drámaibbak, izgalmasabbak éber életemnél.
Ezeket azóta is lejegyezgettem. Nagyon izgattak ezek az álmok, mert nemcsak drá
maiak, hanem titokzatosak is: van valami értelmük, de az teljesen furcsa, idegen
szerű, olyan, mint valami ismeretlen hieroglifa vagy ékírás. Mindenképpen meg kell
fejtenem őket! Ezért is érdekelt a pszichoanalízis. Még nem voltam 24 éves, és már
elolvastam Freud és Jung addig megjelent majd' minden művét. Álmaimban aránylag
kevés a személyes élményekből fakadó motívum, annál több az olyan kép vagy drá
ma, amely semmi vonatkozásba nem hozható személyes élményeimmel, életemmel.
Így álmaim megfejtéséhez már akkor Jungot választottam kalauzomnak. Így jutottam
el az archetípusokhoz. És álmaim lettek verseim egyik forrásává is. Természetesen e
versekben mellöztern az álomfejtést. Azért mégsem érthetetlenek. A rokon lélek ha
marosan otthonosan érezheti magát bennük.
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