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Carl Gustav Jung: ValaszJ6b konyvere

"A KOLLEKTtv TUDATTALAN ARCHETiPUSAI"

A vallisi kijelentesek es 8menyek olyan lelki hitvaUasok, amelyeklvegs6 soron tudattalan
folyamatokon nyugszanak. A tudattalan folyamatok kt>zvetleniil nom erzekelhet6ek vagy esz-
lelhet6ek, a tudat azonban kt>zvetlteni tudJa szamunkra, szeroleletes rorm<lkka alakfthaya. A
tudattalan olyan kepekkel es kepzetekkel dolgozik, amelyek tt>rtenetiik somn sokfelekeppen
m6dosulhatnak. lung szerint ilyen bten fogalma is, amely at id6k somn sokfeJe valtozason
moRt ~t. Nem tuahaguk, mondJa, bogy vaj",n ezek a v:\ltozasok esak a kepzeleteket es a fogal-
makat erintik, vagy me~toztatj~k ma~t a "kimondhatatlant" is. btent elkepzelhetjiik 6gy is
mint t>rOkke :\ramI6, e[etteli ha~st, amely :\lland6an v:\ltozik es vegtelen som for~t ()Jthet,
vagy olyannak, amilyen a teremtes kezdeten volt: mozdulatlan es v~tozhatatlan lenynek. Va-
g)'LSbten, mint maga a psziehe is, t>nmall'lban veve megismerhetetlen, csak kepm~okat ala-
kfthatunk r6la, melyek -kepzeletiink id6beli es terbeli megha~rozotts~gait61 filgg6en - min-
dig elegrelenek, egyoldal6ak es hi~nyosak.

Jung okfejteseit kt>vetve eg)' kepi viligban mozgunk. Kt>zelebbr61 egy vaUasi kepzeletvi-
lagban, ami azonban komntsem Jelenri azt, bogy azok a kepzetek, amelyekkel foglalkozunk, je-
lentektelenek vagy 6rtelem h1j~n val6ak lennenek. Ellenkeroleg, Jung arml gy6z meg ben-
niinket, bogy azok a lelki tenyek, amelyeket g6rcs6 ala vesz, epp oly megha~roz6 szerepet jat-
szanak az ember eleteben, mmt maga a fizikai val6~g. Itt most els6sorban a Szentlms kijefen-
teseire kell gondolnunk, amitJung szint

.
en a lelek megnyilv~nul~~nak tekin<. Ezek a lelki te-

nyez6k szerinte a "kollektlv tudattalan arehetlpusai", melyek mitol6-
gIai jellel(l1 kepzet~rsf~sokat hoznak lette benniink. Ezek a kepzet-
~rs(~sok nom kitalaltak, nom t>nkenyesek, haRem - felhalmozva az
emberiseg tapasztalatait - bizonyos auton6~val rendelkeznek, va-
gyis amolyan t>ntt>rvenyd szubjektumkent kell kezelniink.

Jung a V:\lasz J6b kt>nyvere dmd mdveben a mnk hagyoma-
nyozott vall~si kepzetekkel perlekedik (Akademiai Kiad6, Budapest,
1992). Am ahhoz, bogy elemzeset nyomon kt>vessiik es meger<>iik,
nom deg esak gyermeteg ertelmiinkre hagyatkozni, haRem annak a
szenvedelyes szubjekrivi~snak is hangot keD adnunk, amely egyeb-
kent azonnal megsz61al benniink, mihelyt az elet nagy kerdeseire v~-
laszt keresve Junggal egyiitt ringbe sz~unk.

A Szentfr~ szerint Isten - a S~~nnal vetelkedve - borzalmas
sorscsap~okkal s6jtotta a feddhetetlen, igaz, istenfeJ6 J6bot, akir61
egyebkent 6gy velekedett, bogy nines RaJa tisz~bb lelek es biingy1llt>-
16bb ember a fOldt>n.S6t, olyannyira biiszke volt erre a teremtmenye-
re, bogy a S~~nnak is eldicsekedett vele. A vegtelen teremt6er6 meg-
is les6Jt a szerenesetlen emberre, es olyan kegyetlen tortur~ban resze-
sfri, amely csaknem J6b hatal~val vegz6dik,

A tt>rtenethez hozz~tartozik, bogy ez a feddhetetlen, igaz ember
tt>rtenetesen nom szenvedett hi~nyt semmiben. I1z gyermekkel aldot-
ta meg az Dr, szamos szol~ja volt es gazdag j6sz~g~0~nya. HOte-
zer juh, h~romezer teve es h~romezer szam~r birtokosakent a Kelet
leggazdagabb emberenek szamftotL A 8~~n eppen ebbe kt>tt>ttbole.
J6b 6szinteseget es !"egbfzhat6s~~t illet6en kt>rmt>nfont m6don ket-
segeket keltett az Urban, mondv~n, bogy akit mindenfele javakkal
me~d, azesak viszonzaskent van imnta tisztelette!. De tegye <sak
pr6b~ra: emeljen ra kezet, es vegye el mindazt, ami az t>ve,meglaya,
nendtko7.za-e meg 6t. .

A Mindenhat6 feliil a 8~~nnak, es szabad kezet ad gonosz ilzel-
meihez. J6bot megfosZtja bannait6I, szoJg:!it haLillaJ s6j!Ja, a szeren-
esetlen ember fiaira es f~nyaira r~zakad a h~z, akik ott veSznek a ro-
mok alatL J6b m~r regen a padl6n van, kt>ntt>setmegszaggatva, a fe-
jet leborotv~ltatva ott fetteng a porban, de a nagy ellenfel nom eleg-
szik meg az els6 gy6ztes menette!. J6b tester undok fekelyekkel :\rasz-
totta el a tall?~t61a feje tetejeig, aJIJIa ketsegbeesett embert a sir szele-
re sodorja. Es meg el sem volt eleg. Hogy J6b kfnjai meg nagyobbak
legyenek, raszabadulnak felesege es j6 bar~tai, akik ahelyett, bogy az
Istent61 hdtlenill elhagyott ember melle ~lltak volna, igaztalan szavak-

kIDb~ntj~k, megfosztva 6t a reslvet es al emberi egyiltterzes utols6 vi-
gasl~t61 is, ami termesletesen nom tt>rtenhetett volna meg, ha a Mindenhat6 nom
bullY szemet fOlotte.

Az ember elborzad ennyi leplezetlen isteni vads~g es fektelenseg la~n. Egy
mai filmrendez6 amban sem otlik eel tt>bbremtett, RabJas, IITilkps~g, szandekos tes-
ri sertes, jogfoszt\Skovetik e~t rovid id6 alatL lUa~ufaz Ur sellllnifele megba-
n~t vagy egyiltterzest sem tanUsfL mik5zben kfmeletlensegevel es kegyetlensegevel az
onmaga altal a Slnai-hegyen kiadott paranesolatok kt>zill is megszeg legalabb Mrmat.

De h~t mit jelentsen mindel? Mi tortenik itt? Mivegre a 8~~nnal val6 isteni
versenges? Mien volt a Mindenhat6nak szilksege pr6batetre, az alta~ aikotott lollY
kemeny megleekeztetesere? Mi colt szolgalt ez a VOTessz1nj~tek, ha az UT, mindentu-
~a roveD, el6re pontosan felmerhette, mikent fog vegz6dni a drama?

lung slerint az 6testamentumnak ez a peldabeszede fontos merfOldk6 abban a
fejl6d~sben, amely az Isten kepzetet az ember kepehez kozelftette, A Teremt6 vegte-
ten szeretete es j6~ga uj oldaJar61 mutatkozik meg: a haragv6, biintet6 hatalom kepe-
ben, ami voltakeppen az emberi viszonyok teren azerzett uj wrtenelmi tapasztalatok
tudatoso~t jelenri.
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J6B KALVARIAJA

Az is'tenseg lenyeger61 vallott mindenkori elkepzeles meJy be l'.illan~st nyUjt az
emberi lelekbe. 16b konyve oiyan paradig>na, aniely kiilonleges je ent6segd istenel-
menyben reszesit bennilnket. J6b tt>rtenete ana figyelmeztet, bogy az i~gra, a j6-
ra, a szeretetre es ma~ra a Teremt6re vonatkoz6 emelkedett elkepzeleseinkb61 oly-
kor <:sUfotdz a

.
z elet. lung gondolkod6i Mtor~J!1\nak kOslonhet6en kfmeletlen kovet-

kezetessej!gel vegzi el a Szentfras ide vonatkoz6 slovegeinek az elemzesOt, nom hagy-
va semJIJI ketseget afe161, bogy a kegyetlen pr6batOt nom maradt kt>vetkezmenyek
nelkiil sem az emberre, sem ma~ra az Istenre nezve.

J6b konyve - mondjaJung - az igaz es bd, de bten altal vert embert mutaga be
egy messze l~tsz6 tortenelmi azlnpadon, orok id6kre tudo~~ra hozva a vilignak,
bogy az ember ne kelcljen pert a Mindenhat6val, mort Istennel szemben sohasem le-
hetlgaza. . ,

A dolog penze korintsem ilyen egyszem. Azember nom em, bogy a Teremt6t,
akinek vegtelen a szeretete esj6s~ga, mikent tudja a 8~~n befol~solni es J6b holseget
illet6en ketelyekbe sodomi. 86t, mivel a maga JIJIndentu~nai: az~din meg lehet
gy6z6dve 6b hUse er61 es ~hatatos~~ml, miert kell e kiszol tatott teremt-
meny rov;~ra foga~st kotni egy lelkiismeretlen lrJ.sert6velf'Mikent ehets6ges, h<:>gy
hd szolg~j~t reszvetleniil hagyja killonboz6 tesri es lelki kfnokt61 szenvedni?

"Az hten magata~a, ha emberi szemslogb61 nezziik - mondja Jung -, oly-
annyira felh~borft6, bogy meg kell kerdeznilnk: nom rejlik-e az egesz mogt>tt valami-
lyon melyrehat6 motfvuml" Uung, 24. la)'), A psziehol6gia nyelven sz6lva: nom ~p-
lal-e az Ur valamilyen ritkos ellen~~t klC:siny,gyenge es vedtelen szol~j~val szelll-
ben? A VaIaslt bizony~ra abban kell keresniink, bogy t>nreflexi6j~ban az embemek
"mindig tuda~ban kell maradnia a mindenhat6 htenne! szembeni tehetetlensege-
lIck". Ha az emberek tul~gosan gyakran velekedtek ett61 clter6en, konnyen felme-
riilhetett a gyanu, bogy talan a leghdsegesebb szol~k is valami rosszban s~nrikalhat-
nak, inneR a meglep6 keszseg J6b pr6batetere. Isten a megrendillt hit miatt eDged a
S~~n su~~nak a magajobb meggy6z6dese ellenere,

Am al ~rtatlanul megkfnzott ember is felismeri Isten bcls6 ellentrnond~os~~t
es gyengeaegeit. El al istenkep egy erzekeny es bizalmatlan lenyt vetlt elenk, akit im-
m~r nemesak aj6~g es a szeretetjellemez, haRem haragv6, biintet6 hatalom is tud
lenni. Ez al arcliaikus hten bizalmatlanul filrkeszi az emberek hdtlen sdvet, ellen6rzi
legtitkosabb gondolataikat, es az esend6 emberhez hasonl6an egyar~nt kepvisel biint
es erenyt.
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Perben a teremtovel (2.)- I!I!!
Carl Gustav Jung: ValaszJ6b k6nyvere
A PR6BATET

Miben an J6b vetke? Legfeljebb abban a deru!atasban
es bizakodasban, bogy Isten igazsagot fog szolgaltatni neki.
Hogy artatlan emberkentjoga van fellebbezni az isteni igaz-
saghoz. Amiben persze mnes ig-dza, mort "Isten eseppet sem
akar igazsagos lentil, 6 a hatalmaval hivalkodik, mefy el6tte
jar ajognak".

Uung 26. lap) J 6b azonban a legjobb S7""ndekt61 veze-
relve mindenaron Isten ele akatja terjeszteni iigyet, s Igy fo-
Mszkodik hozza: "Vedd le r6Iam kezedet, es a te rettente-
sed ne rettentsen engem." "Azran sz61fts es en felelek, avagy
en sz610k hozzad es te valaszolj." (Szent Biblia. J6b k6nyve.
12.13.14.)

Az Ur azonban tovabbra is hagyja 6t szenvedm es ket-
segek k6zbtt gy6trodni, nom valaszoI neki. "Mert rejted el
areodat es tartasz engem ellensegedill?" - kerdi J6b, akit az
emberfeletti er6szakteves vegill oIyan melysegesen felhabo-
rIt es olyan haragra gerjeszt az Ur ellen, ahogyan embert
clone meg sohasem, Elkeseredeseben elatkozta azt a napot,
amelyen sziiletett. ,.Artatlan vagyok, nom t6rod6m a Iclkem-
mcl, utalom az eletemet" - mondja. Zugol6dik az artatlanok
sz6rnyu megpr6balrarasai miatt, s bogy Isten az igaz embe-
reket is sanyargatja. ..Ne karhoztass en gem: add tudtomra,
melt perclsz velem?!" "fal tudod te azt, bogy en nom va-
gyok gonosz" - panas7.0lja, es egyben keri az Urat, bogy te-
kintsen le nyomorusagara. Uab.lO)

A megpr6bal«rtasok ellenere azonban Jab az isteni
igazsagossagba val6 hitet nom tudja fcladni. Tisztaban van
vele, hogy maga az Isten az, aki iga7-sagtalansagot kovet cl
vcle szemben, de abban remenykedrk, bogy az onmagavaI
foglalk07.6 Isten jobbik reszeben megertesre es segitore «dill
a haragv6 es iga7.'iagtalal) Isten elleneben.

Vegtil, miuran az Ur teljes hatalmi gepezetet elretten-
ta m6don fclvonultatja a vedtelen es kiszolgaltatott ember
elott, aki egyre esak a maga igazsagat k6vetcli rajta, kifa-
kadt: "Ki az, aki clhomalyosItja az 6r6k render tudatlan be-
szeddel?" U6b 38,2). Dorgedelmeit hoss7.an folytatja, egyre
csak kerkedve mindenhat6 haralmavaI, 'es felhanytorgatva
J6b semmi volra!. "Avagy semmive teheted-e te az en igazsa-
gomat:/ karboztathatsz-e te engem azert, hogy te igaz legy?"
U6b 10,3) .

J6b az isteni sz6zat hallatan r",jon, bogy ill az 0 joga-
r61- iga7.'iagaral sz6 gem esik, hogy probata tevese esak kiiI,6
megjelene,e a7.atyai kebclben lejatsz6d6 konlliktusnak. Be-
latja, hogy Istent az 6 ugye nom erdekli, mort az a maga
dolgaival van clfoglalva. Ezert nom teller okosabbat, mint
h!)gy igazsagkereseset visszavortja, es Igy valaszol az Urnak:
"Ime, en paranyi vagyok, mit feleljek! licked? Kezemet sza-
jarnra te".ern!/ Egyszer S7."lram, de mar nom szalok, avagy
ket17.erj de mar nem teszern tobbe." Uab 39, 37- 38).

Felismeri, bogy olyan Istenncl all szemben, aki 6nma-
gala r}ClVenem tart semmilcle etikat scm k6telez6 ervenyu-
lick. Es lass esodat, J"b kInjai hirtclen veget ernek. Az isteni
pr6batet lez.arul, anelkiil, hOb')' J6b erkulcsi karp6tlasban re-
".esillne a buntclen szcmede,ert. Avagy a tortura me!!,sern
volt minden tanulsag nelkilli? Jung szerint nom volt hlaba-
val6 a szenvedes, hlSzen az artatlanul megklnzott ember
"esbndben f61emelkedett az istenismeret DIy magasrenduse-
gCig, ami meg Istennck 'cm sajatja". Uung 25. lap) J6b ko-
nok igazsagkeresesevel olyan helyz.etet teremtet!, melyben a
drafl)ai esuesponron Isten lenyenek meg kellett nyilvanul-
Ilia. Es enel meg is szakad a borz.alma, szInjatek.

ISTEN, VAGY AZ IGAZSAG FONTOSABB
SzAMUNKRA?

Azt, hogy j" es rossz embereket egyforman kiiWnfele
sorsesapasok erhetnek, egyarant kellemetlensegekben es
S7.envedCsben lebet reszuk, talan meg meg tudjuk valaho-
gran erteni. De az7.a1 a hclyzettel, bogy az igazak jutalma
buntetes legyen, sehogyan sem tud a lelkiink megbekelnr.
Mar('edigJ6b k6nyve azt peldan.a, bogy az igaz ember sor-
sa ugyanaz, mint a hamise. Az istentelll clef mit sem Iger es
segft a fOldi clot megpr6baltatasaival szemben. El. a felisme-
res lazItja le! J6bot a vilag isteni rendje ellen. J6b keseruse-
geben persze a mindenkori ember igazsagerzete lazad fel,
aki keptelen felfogni, bogy

1
.6saga es szeUdsege ne tudna az

isteni gondviselest a maga 0 dalara alUtani.
Vajon mi az oka annak - kerdeziJ6b -, bogy mfg aj6k

elbuknak, elvesztik javaikat, korai halalt halnak, siilyos be-
tegsegekt61 szenvednek, a gonoszok "j6letben t61tik cl nap-
jaikat", "venseget ernek", "egy pillanat alatt szallnak ala a
sIrba", ..es az Isten vesszeje ninesen rajtuk"? (l6b 20.21.22.).
Olyasmit is mond, bogy a !i°nosz ~mberek sokszor kinevetik
az istenfel6 embereket, akiket az Ur hunter, mi t6bb: "bator-
sagban vannak cs ingerlik az Istent", slam, megsem esik
bant6dasuk. Ezek titan felteszik a kerdest: "Miesoda a Min-
denhat6, bogy tiszteljiik at, es mit nyerunk vele, ha esede-
zlink el6tte?" Uab 10.11.12)

Ketsegklviil va,kmerll kerdes, amit ali!!,ha lehet ligyel-
men klvUl hagyni. Amde nem vezet semnure. Az a k6rUl-
meny, hogy az isteni igazsagtalansag gondolata fellazltja az
embert, arrM tanuskodik, hogy az ember az igazsagot Isten-
nel is jobban szereti. Nem Istent, hanem az ig-dz-sagot keresi.
Nem Istent, hanem az igazsagot szereti, mort ugy veli, hob')'
az igaz-sagban olyan 1geret rejlik, amclynek minden k6rul-
menyek koz6tt teljesiilnie kell. Az igazsag szent, ami az em-
ber szemeben k6vetelesre jogoslt, emberre es Istenre vonat-
koz"an egyarant.

Csakhob'Y rninden ember a maga igaz.'iagat keresi, ami
kontliktusokka! jar, sziintclen tusakodast Cs beketlenseget
eredmenyez. Ahho7., hogy bekeben elhessunk mas emberekkel
Cs sajat Iclkiismeretunkkcl, Ister\fC ken bfznunk az igaz.sagszol-
gallatas!. Ami n:ndjen is volna. Amde mi van akkor, ha Isten -
erzCsunk szenm - nom szolgal«rt nehink igaz-sagot, ahogyan
ez tortem J6b eseteben is? Ilyenkor a megsebzett lelek felliz.ad
a gondviseh> ellen, !,erbe mill a Teremtllvel.

Eletunk ,or{m sokiele emberrcl kerulunk kapcsolatba.
Egyesek koz.ulUk S7netik az ivazBavot, ivaz.'iavosan lepnek fel,
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masokat az igazsag lathat6an nom erdekel, es igaz-
sag-talanul jarnak cl velunk szemben. Az ember lelke
hosszu evezredek soran sem tudott hozzaedzlldni ah-
hoz a szenvedeshez, amit az igazsgat<dansag okoz ne-
ki. Annyira Sl.ereti az igazsagot, bogy igazan a puszta
gondolata is gy6gyIr szamara. Barmennyire is meg-
sertik, barmilyen nagy igazsagtalansagot k6vettek IS
cl vele szemben, lelki bekejet, mely azon nyugszik,
hogy igaz.a van, nom tudjak e1venm tllle. Az igazsag
gondolata megnyugtaga lelket, kielegiilest es karp6t-
last jelent az clszenvedett bantalmakert. Ezzel az
igazsaghoz val6 szenvedelyes ragaszkodasaval azon-
ban az ember olyan keresztet vesz a nyakaba, amit
vegiil megis esak az Istenhez val6 visszateres kepes
elvlSelhetllve tenni szamara. .

AZ IGAZSAGKERESEs ZSAKUTcA1:

Annak a felismeresnek, bogy az embernek Is-
tennel 87.emben nem lehet iga7.a, lelektani szemront-
b61 ..kezenfekvll" aka van, az ('edig az emberi lelek
"kettossege". Hol van az az ember, akinek nines sem-
mi bune? - kerdeziJung. Kierkegaard, a mull S7""zad
egyik legnagyobb harasu tiloz6fusa cunei tovabb
megy, es ezt kerdi olvas6jat61: "Nem erezted-e oly-
kor, hogy egyetlen bun sem olyan fekete, egyetlen
onzes sem olyan undorlt6, bogy ne tudna benslldbe
lopazni es idegen hatalomkent uralomrajutni fOWt-
ted?" (Soren Kierkegaard, Vagy - vagy. Gondolat
Kiad". Budapest, 1978. 1002. lap). Ebbol kifolyalag
"mi mas az elet, mint gonosz faradozas, es mi a hit,
mint hurok, mcly magaval ragad benniinket, ki a
vegtclensegbe, ahol pedig nem tudnank Clni, s ezert
jobb minden kbvetelest elfeledni es feladm" (uo.
1003. lap) - mondja, m;tjd 19y folytatja okfejteset: Az
embernek gyarl6saganaI fogva egyszer igaza van,
masszor pedig nines igaza, bizonyos vonatkozasban
igaza van, mas vonatkoz""sban nom. Ha ez 19y van,
akkor vajon ki tudja cldonteni, bogy mi az igaz? Ha
az ember maga d6mi e1 - ki dbnthetne e1helyette? -,
ebben a d6nteseben ujfent reszben igaza lehet es
reszben megint nom. Meg lehet-e szabadulni ilyen
k6rillmenyek k6zbtt a kh,egektlll Cs az agg6-
dast"I, bogy helyenval6an esclekszunk-e? Vagy
pedig valasszuk azt, bogy mindig igazunk van,
ahog)'an az oktalan teremtmenyeknek igazuk
van?

Nines mas valasztasunk - monilia Kierke-

gaard -, vagy villlaljuk, bogy brbk kfnban.gybt-
rodunk, anclkiH hoh'Y cl tudnank d6ntem, 19a.
zunk van-e az adult pillanatban, va!IT sem,
bogy igazunk volt-e az elozll pillanatot Illetllen,
vagy sem, es fgy egyre tovabb visszafele az idll-
ben a vegtclensegig, vab')' elismerjilk, hogy
semmik vagyunk, cS az igazsag Istennel van.
Mivd ('edig a ketsegeknek es klnos gyotrclem-
nek sem a mult, sem ajovll vonatko7<\saban ve-
ge-hossza nines, meet soha nines teljesen iga-
zunk, legjobb, ha az ember bnnon lelki meg-
nyugvasa erdekeben be!aga, hogy Istenne!
szemben soha nines igaza.

El. a beismeres (vagy felismeres) petS7.e ko-
rantsem llijdalommentes folyamat. Mert mnes an-
nal rajdalmasabb enes, mintha nines ig-dzunk. Hi-
szen az ember -- mon(lja Kierkegaard - inkabb el-
szenved barmit, semmint beismerje, bogy mnes
igaz.a. (1001. lap). Mivel azonban az igazsagunk-
hoz vala makaes ragaszkodassal semrmre semju-
funk, bOlcsebb, ha belatjuk emberi korlatainkat,
Cs lenyeljuk a kesen1 orvossagot. A Mindenhat6r-d
val6 hagyatko7""s tompltja nemike!,p a llijdalmat,
mely annak bevallasat ki,en, bogy az igazsag ker-
dCseben nom a mienk, hanem 6ve a d6ntll sz6,
nom titkolhaguk cl teljesen magunk ellltt, bogy az
igazsag clvesztese meg Igy is milyen nagy fajdalmat
jelent szamunkra.

j6b konyve tulajdonkeppen azt peldazza, hogy
el keil szenvedni ezt a fajdalmat, mort a beismeres
valahol ajavunkat szolgalja. Van valami epilletes ab-
ban, bogy mnes igazunk - mondja Kierkegaard.
Mert mik6zben elismerjuk, bogy az igazsag Istennel
van, a szorongas es6kkenese mellett egyszersmind
olyan eletvitelt vallalunk, "olyan kilatasokra epI-
lUnk", s olyan mereekhez igazodunk, melyek k6vet-
kezmenyekent idllvel esakugyan egyre kevesbe for-
dui maid e16, bogy nines igazunk. (1001. lap)

Az a gondolat, bogy Istennel szemben nines
igazunk, veget vet gyott6 ketsegeinknek, veget vet
aggadasunknak, ugyanakkor batorsagot es erot ad a
eselekveshez, ami bizonyos ertdemben magat az ud-
vossegetje1enti az ember szamara.

De az igazsagkeresesnek van egy mas vonatko-
z""sa is. Ha az ember szeret valakit, mar korantsem
erzi oIyan kenyszerftllnek az igazsag kiderftese!. EI-
lenkezllleg, azt szeretne, ha nem volna igaza. Ha ugy
eni, hogy igazsagtalansag cri a szeretett szemely re-
szer61, nom akkor boldog, ha ezt annak a fejere 01-
vashatja, hanem megnyugvast es oromet kizar61ag
abban t<dal, hogyha nines igaza. A szereto lelek kife-
jezetten azt akarja, hogy vele szemben a szeretett sze-
melynek legyen igaza. A szeretett lenyt ugyanis on-
magunk fi;JC eme1jlik jobban szeretjuk onmagunk-
Hal es az igazsagnal. igy vagyunk end Isten esete-
ben is - monilia Kierkegaard. Amennyiben Isten
csakugyan valamilyen szeretet enestjelen!t meg ben-
nunk, az iga7.sag korantsem olyan Cantos szamunkra.

(Befejezo reoze a kovetkezo szamunkban)

Dr. HODI 5andor
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Perben a teremtovel (3.)
Carl GustavJung: ValaszJ6b konyvere

igazsag bajnokava, merbetetlen szenvedest es pusztulast okowtt
maganak. De annak igazolasara, bogy az igauaggal milyen esfnjan
kell bannunk, frissebb peldakkal is swlgalhatnank. Nezzuk esak
egyik-masik nep dacos szembeszegiileset a vilaggal, att61 a megla-
!ast61 indfttatva, bogy az igazsag az 6 oldalukon all. A poldok k1njat
kell elszenvedniuk sajat mabessaguk miatt, mikozben mar regen
letertek az igazsag u~ar6!.

J6b konyver61 beszelve azt is mondhatnank, bogy az igazsag
bajnokai rendre kihfvjak maguk ellen Isten haragjar. Mabes igaz-
sagkeresesukben egyenek es nepek aldozzak eel mindazt, amit ad-
dig elertek. Nagy iga7.>agerzetuk nom el6re viszi, hanem tonkee te-
sri 6ket. Az igauaggal tehat esfnjan kell banni. Az ezredveg embere
valami olyasmire kenytelen radobbeni, bogy a hit ketely nelkul, a
megismer6 tudat hit nelkill nom biztosftjarhat6 utat az ember sza-
mala.

VAN.E UDv6zULEs SzAMUNKRA?

Amde ha area az allaspontra helyezke-
dunk, bogy az igazsag Istennel van, lehet,
bogy ez az eljaras lelIU megnyugvassal jar,
meet "nem farasz~a az ember szellemet fel-
gondolatokkal", "nem emeszti el abraterejet"
(Kierkegaard), de nom szolgalja vele az em-
ber szellemi epUleset gem. Az isteni igazsag
gondolaraval az ember megpr6bal Isten sze-
melyeben elrejt6zni. Megk1serli atruhazni a
eselekvessel jar6 felel6sseg terhet, es megke-
rulni azokat a konfliktusobt, amelyeket ma-
radektalanuI nom kepes megoldani, am ame-
Iyek nelkul a szemelyiseg fejl6dese, az emboli
nom individualizaei6s folyamata gem kepzel-
het6e!.

16 megoldastjelent-e tehat az, ha az em-
ber megpr6balja alomba ringatni a fejet? Ki-
erkegaarddal ellentetben szamos gondolkod6
azon a velemenyen van, bogy ott, ahol az is-
tenkep megjelenik, az ember feladja a harcot.
A vallas allaspon~ara helyezkedve 6hatadanul
atengedi sorsa iranyfrasat masoknak. Nem az
Istennek, hanem azoknak a bus-vet embe-
reknek, aIUk megfelel6 hatalommal rendel-
keznek ahhoz, bogy a maguk igazanak tuzzel-
vassal ervenyt szerezzenek.

Az istenkep az emboli nemmel val6 azo-
nosulast szolgalja, a lelek megtestesilleset
szimbolizalja. A tomegeket egyre melyebb
vagy ha~a at, bogy Isten fogalmaban megtes-
tesiiljon minda7., ami az 6 kepzeletvilagubt
uralja. Az ember az Isten leant erzett felteden
szereteteben es abszolut viszonyulasaban a
mas emberekhez val6 viszonya.nak a tokeletes
megoldasat, onnon lenyenek a beteljesiileset
keresi, annak a remenyeben, bogy egy vegte-
Ion lenyben nem esal6dhatunk soha. Az em-
ber Istenhez val6 viszonya val6jaban az embe-
ri nemhez val6 viszonya. A nem es egyed egy-
sege azonban, ugy tunik, nem realizalhat6
gem a kepzeletvilagban, gem a val6sagban. Es
mivel a nem es az eb'Yed vonatkozasaban nem
egyenl6k viszonyar61 van sz6, a vereseget
el6re be kell blkulalni, akar Istenben, akar az
emberisegben keressuk a megoldast.

Tudjuk-e, hogy melyik a eelszeru maga-
tarras? Melyik kereszte7.i inkabb az I1dvozilles
utjat? Nemuljon el berllll1nk mindeD ketely, s
fogadjuk el, hogy Isten clott soha sinesen iga-
zunk, vagy szuntelenul hareolva a magunk
igazaert merl1ljl1nk ala a bun, a haszonleses, a
hazugsag, esalas, a torzsalkodas es az intrikak
kl1zdelmes vilagaba? Ha az el6bbit vaIasz~uk,
az azt jelenti, bogy meg kell bekUlnunk a vi-
laggal es cl kell fogadnunk mindent ugy; aho-
gran van. Ha viszont a masik megoldast va-
lasz~uk - leven, bogy ez a vilag nom az
egyenl6k viszonyan alapszik -, el kell fog-ad-
nunk azt is, bogy hiaba perlekediink a Te-
remt6vcl, az igazsag mindig annak az oldalan
fog allni, akinek nagyobb a hatalma.

Ez a dilemma - bar a t5rtenelem mar az
id6k kezdeten felvetette, es a ragyog6 elmek
sura kereste ra a valaszt - mindmaig megol-
datlan marad. Azt, bogy mclyik a nagyobb
onamfras, az isteni iga7.>ag es megvaltas gon-
dolata, vagy az az elkepzcles, hogy az ember
masokbl egyutt osszefogva kepes megvaltoz-
tatni a vilagot es ezzcl egyiitt onmagat, nehe-
zen tudnank megmondani.

Szazadunkban kezdett ero.en meggyo-
keresedni az a gondolat, bogy az igazi valasz-
!as a "tortenclmi valasztas": azaz Isten helyett
a tomegek, os7.talyok, vilagprolerarok osszefo-
gasaban kell inkabb bfznunk. Ami abban a
gondolatban fogalmaz6dott meg, bogy a vila-
got nem magyaraznunk kell, hanem megval-
toztatnunk. Aztan kideriilt, bogy az emberi
osszefogasba vetett hit semmivel gem kevesbe
irraeionalis, mint a vallas, s6t az "emberiseg
6piumanal" is rosszabb lazalom. Azzal ugyan-
is, bogy tiirclmedensegeben es elegededense-
gelleD az ember a es6eseleket tette meg az

MI AZ, AMI A LELEK REJTEK.EN MUNKAL?

lung szerint a tudattalanban lezajl6 individualizaei6s folya-
mat vezet a Teremtovel szembeni lazadashoz. Ha ez a folyamat uj
felismeresi szakaszba jut, akkor a tudatnak utkoznie kell a tudatta-
lannal - mondja -, s ez sulyos ellentetek forrasa. Ez az ellentet az,
ami T6b konyveben szimb61umok formajaban IUfejezesre jut sza-
munkra.

Bar a vallasi t5rtenesek szoros osszeftiggesben vannak a tarsa-
dalmi vaItozasokkal, az ill IUfejtettek nem teol6giai kerdeskent ve-
t6dnek fel, nem a
vallasi dogma, ha-
nem a hatterukben

rejl6 pszieho16giai
kerdesek erdekel-
nek benniinket.

lungot ugyanis az
egyenek es tome-
gek lelkeben zajl6
"arehetipikus" vaI-
tozasok foglalkoz-
tatjak, amelyek val-
Iasi kepzetekben es
szimb6lumokban
oltenek format.

Vannak dol-
gok, mondja lung,
amclyek a lelekben
horgonyoznak, a
szellem! es nem fi-

zibi val6saghoz
tartoznak, de ettol
meg eppen olyan
val6sak, mint ama-
zok. l1yen Isten fo-
galma is, ami sze-
rinte a kollektiv tu-

dattalan megfelcl6-
je. Pontosan idezve
lung S7.aVait: ,.Az
ember egyefclol ab-

b61 all, aminek t,u- S%ombathyBaJint: Tijredeh a%6heceshOnyvb6~ 199.
databan van, mas-
fcl61 pedig a tudat-
talan tartalmaib61." Gung 126. lap) Az Isteur61 alkotott mindenkori
kepzetek a teljes embert, az ember egesz mivoltatjclenftik meg.

Az ember Isten es a teljes embert, az emberiseg egesz mivoltat
jelent6 tudattalan kozott Hem tud killonbseget tenni. lung szerint
nom is nagyon lehet, meet vegso soron nem lehet tudni, bogy az is-
tenseg es a tudattalan ket kiilonboz6 nagysag-e, vagy egyazon do-
lognak ket kl11Onboz6 aspektusa. Minthogy mindkett6 transzeen-
dentalis tartalmak hatarfogalma, nines is jelent6sege ennek. a ku-
lonbsegtevesnek, hiszen a tudattalan olyan szimbolikat hasznal,
amely az id6k kezdetet61 fogva megfelclt Isten fogalmanak. Vagyis
lung szerint az istenkep a tudattalan sajatos archaikus tartalmat6!
nem valaszthat6 e!. Vagy ha ezt a ket fogalmat onken)'esen megis
szetvalasz~uk, "a kiilonbsegteves mit sem hasznaI nekiink, ellenke-
z6leg, csak az ember es Isten kUlonvalasat mozdf~a eM, ami Isten
emberre valasat akadalyozza" benniink, illetve annak felismereset,
bogy Istenben az ember psziches sziiksegletei kepewdnek le.
Gung 127. lap)

Az elemzes alapjaul szolgal6 isteni drama arr61 sz61, bogy
nagy kiilOnbseg van a tudattalan es annak az aItalunk tudatosl-
toll resze kozOtt, ami a tudat es a tudattalan osszeesapasat
eredmenyezheti. Ez a folyamat, mely voltakeppen az emboli
tudat differenciaI6dasi folyamatat jelenti, ket 0ldalr61 kap im-
pulzusobt: a tudat es a tudattalan reszer6!. Nemesak a ma-
gunk tudatos psziehol6giai tapasztalatai alak1~ak sorsunbt,
hanem az emberiseg altal felhalmozott tudattalan tapasztalat is,
s mindkett6 rendelkezik bizonyos foku ona1l6sagg-a!. Es amikor

ennek a ket viszonylagos auton6m tenye-
z6nek a bpesolatat pr6baIjuk megra-
gadni, "e folyamatok Ielrasaban es ma-
gyarazataban hol emez, hol amaz tenye-
z6t engedjiik a eseleh6 szubjektum sze-
repehezjutni". Gung 128. lap).

Az ember tcljessegigenye - a nom
es az egyed egysege - nem realizalhat6.
Elvethetunk mindenfele irracionaliz-

must, es hideg kritikavaI fordulhatunk
szembe mindennel a vilagon, sajat b6-
riinkbol nem bujhatunk IU. ,.A megvila-
gosult ember is az marad, aIU eJ sosem
tobb, mint onnon korlatozott Enje az-
zal szemben, aIU benne lakozik, es aki-
nek alakja nem mural felismerhet6 ha-
tarokat" - mondja lung -, mindegy,
minek nevezzuk azt, Istennek, aIU min-
dentin jelen van vagy tudattalannak,
ami a vilag vegtelenul sokfele megele-
set cs megtapasztalasat surfti magaban.
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