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„Fõ cé lunk – az »értelemig és tovább« jel szó val – job -
ban ér te ni ön ma gun kat, hogy meg ta lál juk he lyün ket a
vi lág ban s a vi lág he lyét ben nünk” – ír ta 1995-ben az
Aka dé mi ai Ki adó nál meg je lent köny vé nek be ve ze tõ jé -
ben (Ál ma ink bar lang vi lá ga. C. G. Jung nyo má ban). 
Ki volt Bod rog Mik lós? 1929-ben szü le tett Nyír egy há -
zán, a Te o ló gi ai Aka dé mi át 1953-ban fe jez te be, evan -
gé li kus lel kész lett. A het ve nes évek ele jé tõl na pon ta fel -
je gyez te ál ma it, s ezt egy re tu da to sab ban vé gez te, hi -
szen 1971-tõl egy ta nul má nyi évet a zü ric hi Jung In té -
zet ben tölt he tett. Ek kor ke rült sor ana lí zi sé re is. Dok to ri
disszer tá ci ó ját 1974-ben már a te o ló gia és a pszi cho ló -
gia ha tár mezs gyé jé rõl ír ta Mély lé lek tan a lel ki pász to ri
gya kor lat ban cím mel. 1978-ban meg sze rez te a pszi-
choterapeuta ké pe sí tést. Szol gált gyü le ke ze te i ben, több
al ka lom mal ok ta tott az Evan gé li kus Te o ló gi án, részt
vett kü lön bö zõ pszi cho te rá pi ás egye sü le tek mun ká já -
ban, se gí tett a hoz zá for du ló kon. Szám ta lan pszi cho ló -
gi ai szak köny vet for dí tott, fõ ként Carl Gustav Jungtól és
kö ve tõ i tõl. Jung ta nít vá nya ként ír ta leg fon to sabb mû ve it
is: Ál ma ink bar lang vi lá ga, Iz gal mas lé lek tan, Anya -
gyógy ászat, Ál munk, hi tünk, éle tünk. Az álom fel jegy -
zé sek ben fel buk ka nó Zsol tá rok kü lö nös tör té ne tû mun -
ká ja: még te o ló gi ai hall ga tó ként kezd te for dí ta ni az
ószö vet sé gi zsol tá ro kat – Weöres Sán dor 1956-ban vers -
sel is üd vö zöl te  ezért – , kö tet ben azon ban csak egy vá -
lo ga tás je lent meg 2001-ben, a 150 zsol tár pe dig Ol tár
és zsol tár cím mel 2004-ben lát ha tott nap vi lá got. 
Fe le ség ként na pon ta ta nú ja vol tam an nak, hogy le je -
gyez te ál ma it, és be szél ge tés köz ben is gyak ran szó
esett ar ról, ha szá má ra fon to sat ál mo dott. A jegy ze te ket
azon ban nem ol vas tam, mert zseb ben vagy asz tal fi ók -
ban sem ko to rá szik az em ber. Ha lá la után (2009. ja nu -
ár 19.) dol go za ta it, ira ta it ren dez ve ke rült ke zem be
álom nap ló ja. A gyûj te mény bõl most vé let len sze rû en
emel tem ki két la pot, me lye ket Ba lázs Im re Jó zsef ké ré -
sé re adok köz re. A szö ve get igye kez tem  be tû hí ven át ír -
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ni, a kér dõ je le ket õ hasz nál ta; az asszo ci á ci ók, meg jegy zé sek ese té ben is csak tech ni ka i lag, az
ol vas ha tó ság meg könnyí té se ér de ké ben vál toz tat tam. A rö vi dí té se ket igye kez tem fel ol da ni.

Ugrin Aran ka

1998. feb ru ár 6., pén tek 
1 Mind járt 2 úr va cso rai is ten tisz te le tet kell tar ta nom, -unk, egy kö zép ko rú, kis sé mo -
lett nõ is ve zet he ti, de ezt nem be szél tük meg. WC-re 3 kel le ne ül nöm, de foly ton 4
za var nak, vé gül jön nek (más temp lom ból?), egy da rab ke mény excrementumot 5
kéz zel kell el tá vo lí ta nom. Ir tó kí nos. És már 20 perc a ké sé sem! 6
Elõz mény: tv: idõm ke zed ben. Úszás + egész ség ér zés. Küng te o ló gi á ja re mek.
Meg jegy zé sek: 1. So se lá tott „te rep”. 2. Kö zös ség a Ma gas ság gal. 3. Meg könnyeb bü -
lés. 4. Pl. a ma gas, so vány, szür ke ru hás egy ház fi, aki nek egy szer há tá ra ült az uno -
ká ja; rá szó lok: Ne nyis son be! (Maugham, az  írás tu dat lan egy ház fi pénz ügyi te het -
ség nek bi zo nyul.) 5. 2–3 he te pa pír ral. 6. Kés lel te tett ség, egész éle te men: a vissza tar -
tó anya + a sze re tet éh ség mi att?

Feb ru ár 10.
Köl töz ni 1 ké ne, de ho gyan? (Szál lí tá si prob lé mák.) – Ki sebb szür ke macs ka na gyon
sze ret ne bent ma rad ni, de va la mi ért ki kell zár nom, no ha na gyon sze ret ne be sur ran -
ni. (Bent kö zép ko rú, kis sé mo lett nõ.)
Meg jegy zés: 1 Bu da ka lá szi ba?

1998. feb ru ár 16., hét fõ
Kb. 4+8 cm át mé rõ jû ová lis ke ret ben 1 kék 2 fel ira to kat lá tok, egyet ma ga mon is
hor dok. 3 „A nem do hány zás elõ nyös.” A kö zel ben el mo só dot tan egy twen. – Vas úti
? sö tét te rem ben még sem al ha tunk, mert be jön pár em ber, s az erõs 4 ho mály ban az
élen jö võ fér fi né ma te kin te te er re utal. Szi sze gés sel éb resz tem 5 Ist vánt, aki ri ad tan
éb red. Pe dig fá rad tak va gyunk. Az tán nap pa li fény van ugyan ott, 35-40 kö rü li ele -
gáns hölgy is van köz tünk, be szél ge tünk, Ist vánt már nem lá tom. 
Elõz mény: szom bat: ní vós, kel le mes es te, Mo hás, La tor, Lux stb. Va sár nap: tor ta.
Aran ka ok ta lan ki tö ré se. 
Meg jegy zé sek: 1. Mint va la mi is ko lai jel vény di ák sap kán, csak kis sé na gyobb, de zo -
mán co zott. 2. Du na-jel. 3. Aran ka vé sze sen do hány zik, mamma-fájásai, ked den fe -
lül vizs gá lat ra megy, iz gul. 4. „Most az tán mi lesz? – gon do lat. 5. 39 éves,
Sorgenkind, iszik, el zu ha ná sok. 

Feb ru ár 17., kedd. 
Va la mi fal al ján 1 kell elég híg 2 anyag gal má zol nom az egy elõ re (?) ala csony fa lat,
köz ben úgy ér zem: sza bad lesz úsz kál nom az egész kö ze li me den cé ben, 3 mely ben
je len leg sen ki. 
Elõz mény: Páskándi: A ka pus lá za dá sa. – Aran ka mamma-cc. ag gá lya.
Meg jegy zé sek: 1. Kor ta la nul, egye dül. A hely épí té si te rü let nek is tûn het. 2. Szí ne
csak nem fe hér. 3. Je len leg az úszás se gít a leg töb bet, szin te foly ton fá radt nak ér zem
ma gam. 

Feb ru ár 19., csü tör tök
a/ Döbrenteivel 1 s egy is me ret len twennel, aki mel lék sze rep lõ, pár eme let nyi ma -
gas ság ban, az épü let tetején-legsarkán egy 2 koc ka sze rû, kis sé bil le gõ nagy kö vön
kö nyö kö lünk. Köz löm, hogy már nem kell ki adók ka pu ját dön get nem. Ám hogy le
ne bil len jen ve lünk a nagy koc ka kõ – kb. 1 mé ter az éle –, hát rébb hú zó dom.
Döbrentei is, s ta lán a kõ is? b/ Ma gá tól ki nyí lik elõt tem Aran ka szo ba aj ta ja, és szem -44
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ben a fa lán kö zé pen 3 a szek rényt lá tom, kö rü le vi szont el tûn tek a köny vek. Meg hök -
ken tõ. 
Elõz mény: a cc. ag go da lom csök kent. 
Meg jegy zé sek: 1. A Páskándi-darab sza bad per ce i ben be szél ge tünk. Õ: „For má ban
vagy.” Ke mény fic kó, jó köl tõ, oly kor túl éles. 2. „Kockázatcsökentés”, ta lán a bil le -
gés is csök ken. 3. Egész más, mint va ló já ban, kö zé pen nincs szek rény stb. S mi le -
het a szek rény ben?

Feb ru ár 21., szom bat
Va la mi há ti tás ká val me gyek föl fe lé a lép csõn, két ope ra je gyet vet tem, de a dél elõt ti
elõ adás ra. (Még ¾ 10 sincs.)
Elõz mény: jó be szél ge tés Horst Bergerrel, pszi cho ló gia. Én: „Ha a zsol tá rok nak csak
a szö ve gét ol vas suk po é ti ka nél kül, az olyan, mint ha egy ope rát csak a lib ret tó ból is -
mer nénk.” 

Feb ru ár 28., szom bat
Fél ho mály ban egye dül, álom vé gé ül (?) 40-80 mé ter rõl 15-16 (?) éves kis lány szép,
áhí ta tos (val lá sos?) éne két hal lom. Szop rán, ér zel mek ben gaz dag. Ta lán nem rég
kom po nál ták? Meg ha tó an szép nek ér zem. 
Elõz mény: feb ru ár 26. Szinkronicitás? Ja ví tom Zsol tár-for dí tá so mat, dél elõtt le ad -
tam, Osztovits el is me rõ en nyi lat ko zott; es te Weöreös Im re ér dek lõ dött újon nan elé
ke rült cikk bõl Zsol tár-for dí tá som fe lõl, ho lott ezt 40! éve bár mely más na pon meg -
te het te vol na!

Már ci us 2., hét fõ
Elõt tem két mé ter re, eny hén bal ra, 30 kö rü li iz mos-kar csú 1 nõ nagy fi gye lem mel,
oda adó an dol go zik, csem pe sze rû en egy más mel let ti (ember)figurák (csak is fér fi ak)
meg min tá zá sán. Ezen mú lik, hogy vi lág baj nok lesz-e, vagy csak má so dik. Nem mu -
száj min den áron gyõz nie, ve szé lye sen túl ter hel ni ma gát; elég, ha a ma ga ré szé rõl a
leg job bat nyújt ja – per sze azért na gyon igyek szik. Vé gül mint ha kö ze lebb rõl lát nám:
min dent be le ad.
Meg jegy zés: 1. Mme FelemásKorlát: pszichológus+olimpikon+apa-anya-sérült
(sport ágá ban is sé rü lé keny volt), tr. jolie+malheureus.
Elõz mény: ket tõs vá ra ko zás: Gön cöl, ill. Osztovits-Psalmi. Sõt: Szt. Gel lért is. 

Már ci us 4.  
a/ Egy idõ óta ha lott va gyok, s egé szen jól ér zem ma gam, most épp a 1 sír 2 han tom 3
kö rül moz gok jó han gu lat ban. Ezt most egy más lá tó szög bõl is meg aka rom néz ni. b/
Az át lag nál két-há rom szor na gyobb na rancs sár ga 4 macs ka kel le ti ma gát ne kem. Kez -
dek is ba rát koz ni ve le, de õ egy re erõ sza ko sab ban akar ja ki mar ni-ki ha rap ni azt, ami
a bal ke zem ben van: egy fe hér szal vé tát s a bics ká mat! – s im már nyel né is le! Mind
job ban ne ki va dul, így az tán (job bal, bics kám mal) kény te len va gyok 5 el in téz ni.
Elõz mény: fun da men ta liz mus cikk té mám hoz T. J. ugyan ilyen té má jú le ve le tel je sen
vá rat lan.  
Meg jegy zé sek: 1. Ma ga sabb az át lag nál. 2. „Hol sír ja ink domborulnak…” 3. Ur nást
aka rok. 4. An timacs ka in du la ta im haj dan. 5. Pon to sab ban: né há nyat jól be hú zok ne -
ki, ta lán bics kám mal a ke zem ben, mi re az leg alább is el alél. 

Már ci us 11., kedd 
a/ Fel hõs nap pal tá vol ba 1 ug rom, flasz te ren-jár dán, s a le szál ló ág ban va la mi tõl 2 jó -
val hosszabb lesz az ug rás. El mo só dott, 20 kö rü li alak néz. Jön egy ma gas má sik
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szem ben, lát ni sze ret né. Ne ki ló du lok, de nem si ke rül, csak tõ lem tel he tõ en. Be le tö -
rõ döm. b/ Bagdy 3 kis kö ze pes ku tyá ja ma ga san fel ug rik rám, csak ne he zen tu dom 4
le há moz ni ma gam ról.
Elõz mény: MaPKE (Ma gyar Pro tes táns Kul tu rá lis Egye sü let), Mo hás.  
Meg jegy zés: ol vas mány: „Ör dö gi em ber”: 1. Gyen ge ol da lam. 2. Mint ha a te nye rén
vin ne odébb, na gyon sok kal. 3. El is me rõ kri ti ku som. 4. Ar com ra szin te ta pad. Pszi -
cho ló gi ai ta lál ko zón va la ki meg hí vá sát ja va sol ta.

1998. jú li us 28. 
Több szo bás, vi lá gos ház ban, mely tá gas és jól át jár ha tó nyolc-tíz ? kö zép ko rú 1 jó is -
me rõs 2 kö zött, dol go mat té ve já rok ide-oda, s óri á si 3 ne ve tés kö ze pet te új sá gol ják
egy más nak egy 4 pá rocs ka hi he tet len, ám meg tör tént ese tét 5, mely ki csit pi káns. Er -
re meg jegy zem: „Köz ben ki ala kul ben nem az össz kép” a  tel jes szto rit illetõen – ám
ez nincs 6 egé szen így. 
Elõz mény: hõ ség, fá radt ság; he lyem be hoz ták a Lé lek gyógy ászat 10 pél dá nyát az Eu -
ró pá tól. 
Meg jegy zé sek: 1. Fi a ta los. 2. Fér fi ak-nõk ve gye sen. A szo bák elég ma gas mennye ze -
tû ek. 3. „Das verheissene Lachen”. Rám fér ne! – bár ke dé lyem ál ta lá ban elég jó. Oly -
kor egy-egy elõ adói ki fe je zé sem/szto rim is har sány si kert ara tott. De: fun da men tá lis
szo ron gá sok. 4. Va ló szí nû leg is me rik az il le tõ párt. 5. Il let ve an nak egy-egy rész le tét.
Nem kár ör ven dõk. Ma gá nak az eset nek a ko mi ku ma fe no me ná lis. 6. Né ha vi dá mabb
ar cot mu ta tok a va lós nál, res tell ném szo ron gá sa i mat.

Au gusz tus 6. 
Szo ba pad lón 1 lá tom „régi”szemüvegemet. (Kb. 1–1 1/2 éve még azt hord tam.) 
Meg jegy zés: 1. „Pad lón van” – ki ütöt ték. 

Au gusz tus 8.
Egy fen ti pon ton rög zí tett hin ta fé lén len ge tem ma gam, mi kor mer re aka rom. 1 Káldy
/püspök/ or rá hoz is kö zel len dü lök, kis sé hát rébb kap ja a fe jét, de nem szól. Gon do -
lom: ezért majd il lik el né zést kér nem. Ugyan ezen ke ret ben ?, nyílt té ren-ut cán, csu -
da jó han gu lat ban me gyünk pá ran. Va la mi ben eny hén rá puf fan tok egy öreg hap si
ko pasz fe jé re, vic ces a do log, csu pán ici pi cit na gyobb az ide á lis nál. To vább hü lyés -
ke dünk me net köz ben. 2 Iváncsó va la ki után/ve le vi lá gos za kó já ban por ba ve ti ma -
gát. Meg jegy zem: ez ta lán már egy ki csit sok. Es te alud ni ké szül ve ? 3 Ferenczi Z-t,
mint ha a gye re kem len ne, fek ve a ha sam hoz szo rí tom, de ez is a hü lyés ke dés hez tar -
to zik. 
Elõz mény: Fra di gyen ge, „Gyu la” kö zel!  = strand, sakk, pi he nés na gyon kell. 
Meg jegy zé sek:  1. hi tel te len, de ve szé lyes egy há zi igaz ság ta lan szi gor. 2. Ki tû nõ volt
rajz ban, ami ben én leg ke vés bé. „Et in Arcadia ego”, Valent te kin te tes úr. 3. Am bi va -
lens evan ge li zá ci ós: fel nõtt gye re kei té pet tek, bár lel ké szek. 

Au gusz tus 18. 
Na gyon mély sa rú 1 kert ben gó lya lép tek kel me gyek ki fe lé. (Szûrt nap pa li fény. Tér -
den felül le szek sá ros, nem szá mít.) Inferior funk ci óm.
Meg jegy zés: 1. nyír egy há zi agya gos sár. 

Au gusz tus 19.  
a/ Ma ga sabb te re pen le tisz tu ló víz ben úszunk hár man-né gyen ?, kö zü lünk leg alább
egy nõ. Odébb ha bos-fod ros a víz, ab ban nem. b/ Két gye rek, négy-hat éve sek, be lép -
nek ar ra a te rep re, ame lyen tar tunk va la mer re. A má so dik is fiú? c/ Egy há zi fo lyó -46
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irat ban ol vas tam egy evan gé li kus kö zös ség rõl, mely nek tag jai (fér fi ak) név sor ban
huny tak el. (Kis döb be net: B be tûs va gyok.)
Elõz mény: Gyu lán to rok fá jás, köhögõroham – még is csen gõ han gon pré di ká lok.

Au gusz tus 22. 
a/ Bal ra , le fe lé erõs sod rá sú – ve szé lyes víz négy zet sze rû da rab ját lá tom. b/ Ál lo má -
son vá rok. Jön egy vi ci ná lis, pri mi tív, be teg szál lí tás ra va ló ágyak kal. In kább a kö vet -
ke zõ vel uta zom, vá rok. 

Au gusz tus 28. 
Több szo bás, egy eme le tes ?, egy sze rû, a szo kot tól kis sé el ütõ ház a szá lá sunk, mert
va la mi ért 1 „ker get het nek”. Kis gye rek tõl fel nõt te kig van nak itt 10-15-en, de sen ki
sem em lé kez tet va lós is me rõs re. Az „eme let” ta lán egy szo bá ból áll. Dé len ha ma rább
kép zel he tõ ilyen ház. 
Elõz mény: mind két köny vem kö ze lít a cél egye nes hez! Több nyi re fá radt nak ér zem
ma gam, de a tor kom már nem fáj.
Meg jegy zés: 1. Pszi cho ló gia okán?

Szep tem ber 3. 
Bal ról anyám ül, el mo só dott. Va la mi asz tal fé lé rõl föl ve szek egy bé lye get, de a fo gá -
sán ér zem: ez több bé lyeg (egy-egy le vél re va lók), és tel je sen át áz tak anyám mi att,
ké tes: ra gad nak-e még. Ilyen mind, de jó val több van, mint gon dol tam, ahogy har -
mo ni ka sze rû en ló ga tom. Na gyon el va gyok ke se red ve, sír va pa nasz ko dom anyám ra,
de ma gam ra is.
Elõz mény: ha za Sop ron ból, ma rad ha tós ra si ke rült év fo lyam-ta lál ko zó ról. Elég gyen -
gé nek ér zem ma gam. Sop ron ban nem volt elég idõ a ter mé szet ben jár kál ni. 
Meg jegy zés: Le vél: tá vol sá got át hi da ló le he tõ ség, kom mu ni ká ció. Le áz ta tott bé lyeg is
ra gaszt ha tó, ha van ra gasz tó. Prak ti zá lok. 

Szep tem ber 8. 
Szlo vá ki á ban 1 va gyok, kor ta la nul, egy há zi ? ta nul má nyi-út fé lén, de va la mi ért nem
jön össze a do log, nem lá tom ér tel mét, hogy to vább csi nál jam, ott ha gyom. Ezért ??
jobb 2 el tûn nöm ha za, de fel kell ven nem a szlo vák fõ vá ros ban ? poggyá szo mat, de
sö tét ben, rám ne is mer je nek. Gya log ve szé lyes te re pen is át ke lek: me re dek hegy fé le
3 szik lák kal, itt-ott ta lán re pü lök is pi ci két. El bú csú zom egy is mert ma gyar 4 csa lád -
tól. A szlo vá kok vagy kö zöm bö sek, vagy se gí te nek, pl. el ér ni a vas út ál lo mást.
Elõz mény: a Kairosz haj lan dó nak mu tat ko zik meg je len tet ni Iz gal mas lélektanomat,
de leg fel jebb márciustól/ra? Pár utol só si mí tás a kéz ira ton. 
Meg jegy zé sek: 1. Anyai nagy szü le im fel vi dé ki ek vol tak, tót–német be ütés sel. Meciar
Szlo vá ki á ja el len sé ges Ma gya ror szág gal. An no a ma gya rok is vé tet tek a szlo vá kok el -
len, rá is fi zet tünk. Aran ka szü lei is fel vi dé ki ek, ve lük csú nyán ki bab rál tak. A ho ni
evan gé li ku sok jó ré sze szlo vák ere de tû. Egy ko ri egye net len sé gek az egy ház ban, nem -
ze ti sé gi (jel le gû ek). 2. A szlo vák ha tó sá gok tól le het tar ta nom. 3. Itt va la mi erõs mun -
ka gép is dol go zik: ta laj egyen le te sí tõ? 4. Egy sze rû em be rek, szí vé lye sek. 

Szep tem ber 10. 
Egy új ság fõ cí me/cik ke nagybe tûs pszi cho ló gi ai ér de kes ség rõl szól. Egy „naccsága” 1
vin né el tõ lem, majd egy pa raszt asszonnyal 2 el is vi szi, de utá na me gyek, vissza ve szem.
Elõz mény: ked ve zõ en ala kul más fél köny vem meg je le né se. 
Meg jegy zé sek: 1. Kö zép ko rú, mo lett, ar cát nem lá tom. 2. Kö zép ko rú, át lag. „Nem
gon dol tam, hogy õt is ér dek li a pszi cho ló gia.”
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