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MARÍA ZAMBRANO

A teremtõ álom
– Részletek –

Az álom-for ma

Ha az álom nem éb re dés vol na, az éb re dés egy bi zo-
nyos mód ja, ak kor örök ké ész re vét len ma radt vol na, 
ahogy az álom bi ro dal má ban, az ál mok mé lyén, vagy az 
éb ren lét ese té ben a tu dat ha tá ra in tú li vi lág ban ta lán még 
min dig ész re vét len az em be ri élet né mely ol da la. 

Az álom már éb re dés. Ezért is lé te zik olyan álom, 
mely fel kel ti az éb ren lét mezs gyé jén szun  nya dó va ló sá-
got: azon a tá jé kon, aho va nem me rész ke dik be a tu dat; a 
tu da ton tú li tér ben, aho va éber sé gét meg fe szít ve, ész re vét-
len jut el a fi gye lem; a biz ton sá gi ha tár vi dé ken, ame lyet 
az „én” je löl ki a fenn ha tó sá gá ból. Hi szen egy ost rom lott 
erõ dít mény hely ze té hez, tör vé nye i hez és szo ká sa i hoz 
ha son lít ha tó az, ahogy élünk, ahogy az em be ri – az ál ta-
lunk is mert és ránk te le pe dõ em be ri – lét ben la ko zunk: 
kö zé pen egy kö nyör te len, egy szer smind se bez he tõ ural ko-
dó áll, ilyen nek tû nik a hely zet. Alá ren delt, gyak ran tit kos 
hír vi võk vi szik a pa ran csot a fa lak hoz, õk vé del me zik azt, 
amit sze mély nek hí vunk, a „lé tet”, amit a va ló ság – el sõ-
sor ban is va la mi lyen tér és idõ – bir tok ba vé te le zõ je ként 
ér tel me zünk. És er rõl a már ho mo gén né tett idõt és te ret 
kö rül zá ró fal ról kém le li a ho ri zon tot az alá ren del tek leg-
foly to no sabb tag ja, a fi gye lem, s azt ha tár rá ala kít ja. 

Ám a fi gye lem, mely tel jes ere jé vel õr kö dik min de-
nen, ami az urá tól szár ma zik, nem egy sze rû meg fi gye lést 
vé gez, ami vel csak a szá má ra leg meg fe le lõbb mó don 
ké pes fel tár ni a va ló sá got és a va lót lan sá got. A fi gye lem 
olyan gá tat ké pez és emel, ame lyik fo gal mak ból és íté le-
tek bõl áll, to váb bá egy örök ké ér vé nyes, alat tuk meg fö löt-
tük lé võ, szi lárd tér-idõ bõl. Az így fel vér te zett fi gye lem 
nem csu pán õr kö dik, ha nem in kább el vet, el ítél. Ezért 
elv ben csak azok a va ló sá gok jut hat nak be a lá tó te ré be, 
ame lyek meg fe lel nek az õr kö dõ fi gye lem kí vá nal ma i nak. 
Né me lyi kük csu pán a lá tó ha tár vo na lán, meg ha tá ro zott 
pers pek tí vá ban je le nik meg. 

És vi lá gos, hogy a lét ben la ko zás nak ez a mód ja elõb bi 
an nál, mint amit a fe let tes szub jek tum – a fe let tes „én” 
– va ló sá gon ért. Az te hát, amit va ló ság nak tart, meg ha tá-
roz za – de még men  nyi re! – és meg for máz za mind azt, 
amit va ló ság nak kell te kin te ni; be le ért ve ter mé sze te sen az 
idealitást is, ha egy ál ta lán szá mo lunk ve le. Mind az, amit 
en nek a bi zo nyos „va la mi nek” hi szünk vagy gon do lunk, ez 
a min den hi tet vagy fo gal mat meg elõ zõ va la mi ha tá roz za 
meg a tu dat ba been ge dett és ott ke rin gõ tar ta lom faj tá ját, 
for má ját és vég sõ so ron ál ar cát is: te hát mind an nak, amit 
a tu dat nyújt a szub jek tum éle té hez, mely min dig szu ve rén 
és ke rek en ti tás ként szen ve di el az élet kény sze rét. 

Ám ha ez az õr kö dés tö ké le te sen mû köd ne, a szu ve-
rén szub jek tum egész éle tét az álom ál la po tá ban töl te né. 
Egy ef fé le lan ka dat la nul mû kö dõ fi gye lem fo lya ma tos, 
le ál lít ha tat lan te vé keny sé gé vel pas  szi vi tás ban tar ta ná a 
szub jek tu mot. Ak ti vi tá sa csu pán egy egy sze rû ál la pot ra 
kor lá to zód na, ezért mint egy „el len ne” az élet ben, úgy, 
ahogy egy al ga él a ten ger ben, már ahogy azt mi az em be-
ri lét part já ról his  szük az al gák ról. Bu rok ba von ná a sa ját 

kö ze ge, a te vé keny sé gé nek alá ve tett tér; te hát zárt egész 
len ne, kon ti nu i tás, ame lyet min de nek elõtt a tér-idõ hoz lét-
re. Ter mé sze te sen ho mo gén tér és szuk ces  szív idõ, hisz a 
tu dat mû kö dé se ha tá roz za meg mind ket tõt.

Ben nük – ho mo gén tér és a tu dat ál tal be jár ha tó, szuk-
ces  szív idõ – a szub jek tum a ma ga vá lasz tot ta vág  gyal 
össz hang ban a ki ala kí tott lá tó tér olyan kö ze gé ben ta lál ja 
ma gát, ahol fo lya ma to san és meg fe le lõ en mû kö dik a 
lá tás, és ahol a szub jek tum tu laj don kép pen csak né zés sel 
lát. Eb ben a kö zeg ben min den, min den va ló ság nak vagy 
va lót lan ság nak te kin tett do log, en ti tás je len van. Így ott 
ma ga a szuk ces  szív idõ is megfosztatik alap ve tõ di men zi-
ó i tól. A múlt mint olyan nem lé te zik, ah hoz elõbb je len né 
kell vál nia, „meg kell je le ní tõd nie”, ami vel így olyan 
je len hez jut, ami vel ta lán so sem ren del ke zett. Ami pe dig 
a jö ven dõt il le ti, mi vel le vá lik ró la a be lát ha tat lan, vég te-
len jö võ, a je len re re du ká ló dik, anél kül, hogy a tu dat nak 
eh hez a leg ki sebb erõ fe szí tést is kel le ne ten nie, ami re 
egyéb ként a múlt „meg je le ní tõ dé sé hez” sincs szük sé ge. 
El len ke zõ irány ban el len ben el en ged he tet len az erõ fe szí-
té se, va gyis ah hoz, hogy fél re te gye a múl tat, sõt só vá rog-
jon utá na. Ez utób bi ra iga zá ból nem is lesz szük sé ge, ha 
egy szer már le mon dott a jö ven dõ rõl, és azt egy egy sze rû, 
ki szá mít ha tó, a je len bõl lát ha tó és be lát ha tó jö võ vé re du-
kál ta. Ter ve zett idõ rõl van szó.

Va ló igaz, hogy ami ó ta a fi lo zó fi ai gon dol ko dás 
– Husserl – azt ál lít ja, hogy a je len az em ber idõ be li 
mó do za ta, tu laj don kép pen csak vég le ges, tisz ta for má ba 
ön ti azt a hi tet, ami re a mo dern, posztkarteziánus nyu ga ti 
em ber épül. Nem is hit az, ha nem az élet el fo ga dá sá nak 
a mód ja; az, hogy az em ber úgy fo gad ja el ön ma gát és az 
éle tet, hogy ben ne van, hogy van.

Hi szen kü lö nös mó don elég le mon da ni a lét rõl, hogy 
az idõ, a meg élt idõ ter ve zett le gyen, hogy a tér ké pé re 
és ha son la tos sá gá ra ma ga is ho mo gén le gyen, kö vet ke zés-
kép pen át jár ha tat lan, te hát ide gen az em ber szá má ra. A 
tu dat bi ro dal má ból néz ve fö lös le ges az idõ, az csak egy-
sze rû „itt lét”; még csak a „most”-ot sem kell hoz zá ten ni. 
Ha csak nem si ke rül meg ta lál ni an nak a mód ját, hogy a 
lét rõl mint olyan ról mond jon le; de úgy, hogy foly to no san 
át ír ja leg alább a bel sõ, el fojt ha tat lan em be ri moz gást, azt, 
ahogy a lét re vá gyó, a lét re fe szült, a lét re pozicionálódott 
em ber min dig – el te kint ve né hány ki tün te tett pil la nat tól, 
amit vi lá go san le het tud ni – „meg je le ní tõ dés” nél kül 
ha lad át a je le nen. Az élet mi att, per sze, de a lét ként ér tel-
me zett élet mi att.

Ám ez az egy sze rû át írás, mely az em ber nek a sa ját 
lé te fe lé ha la dá sát kö ve ti, a fi lo zó fi ai vagy po é ti kai gon-
dol ko dás ban nem ma rad hat meg a pusz ta meg ál la pí tás 
szint jén. Az min den va ló szí nû ség sze rint olyan lét re 
vo nat ko zó tör té nés ki fe je zé se len ne, ami hez ha son ló már 
be kö vet ke zett az is te ni te kin te té ben. „Is ten ha lott, vagy 
Is ten nem lé te zik” – va gyis az em ber az örö kö se.

De aho gyan gya kor ta mond ják az auk to rok, és nem 
min dig ok nél kül, nem most kell ezek kel a gon do la tok kal 
fog lal koz nunk. 
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Ha te hát el me rül a szub jek tum, ahogy mond tuk, a tu dat 
ál tal vég zett tö ké le tes õr kö dés foly to nos sá gá ban, ha be zá-
ró dik a je len né zsu go rí tott szuk ces  szív idõ folyatamos-
ságába, és ha be bú jik a ha tár ta lan „va ló ság” ily mó don 
ki je lölt kö ze gé be, a tu dat tal ren del ke zõ szub jek tum má 
re du kált em ber mint egy álom ban lesz. A szün te len te vé-
keny ség mel lett pas  szi vi tás ba me rül. Olyan álom ba, 
amely bõl fel kell éb resz te ni. S nem ki te kert szó já ték azt 
ál lí ta ni, hogy csak az álom vagy va la mi, ami az álom hoz 
ha son ló a tu da tá ban, az tud ja fel éb resz te ni. És ez az éb re-
dés nem az álom be li tör té net ré vén je le nik meg, mert az 
ön ma gá ban sem mit sem ad, amit a tu dat ne tud na hoz zá-
köt ni a lá tó te rét sza bá lyo zó ka te gó ri ák vagy osz tá lyok 
va la me lyik éhez. Azért éb resz ti majd fel, mert más hely re 
akar ja vin ni, olyan kö zeg be akar ja húz ni, ahon nan majd 
ki kell lép nie, ahogy éb re dés kor min den nap vagy éj sza ka 
ki lép az em ber az álom ból. Ez az éb re dés tisz ta pil la na ta, 
a pil la nat, ami kor meg ló dul az idõ; az éb re dés ak tu sa, s 
nem pe dig az éb re dés ko ránt sem tisz ta te vé keny sé ge. 

És va ló ban így is tör té nik. Mert az álom – az ál mok 
– el sõ sor ban nem va la mi lyen cse lek mény meg je le né se, 
ha nem esz köz, for ma: álom-for ma, mely nek tar tal mát az 
éb ren lét alat ti ész le lé sek kép ze tei al kot ják, még pe dig úgy, 
hogy azok sor rend je és kap cso ló dá sai alig vál toz tak.

Te hát nemcsak al vás köz ben lé te zik álom; éb ren lét 
alatt is, s azt ki szí ne zi, át jár ja az álom. Bi zo nyos mér té-
kig el té rõ mó don je le nik meg az álom al vás kor és éb ren lét 
alatt.

Tud ni il lik álom ban egy faj ta éb re dés ként je len nek meg 
az ál mok, a tu dat és a kép ze let el sõd le ges for má já ban, 
mely ben úgy ér zi a szub jek tum, hogy né mi leg meg érin ti, 
sõt meg szó lít ja egy be top pa nó lá to ga tó vagy egy tá vo li 
or szág, ahol már vár ták. 

Az éb ren lét alatt el len ben a szub jek tum szá má ra ész-
re vét le nül ke let ke zik az álom-ál la pot, és leg fel jebb a 
fe lej tést se gí ti, vagy olyan em lé ket kelt élet re, mely nek 
tar tal ma át te võ dik vagy át öm lik a tu dat nak egy oda nem 
il lõ szint jé re. Ez zel át ala kul va la mi fé le rög esz me vagy 
ki for ga tott, sõt el át ko zott va ló ság csí rá já vá.

Ha ezek a tar tal mak el len ben a tu dat meg fe le lõ he lyé re 
ke rül nek, oda, ahol a tu dat és a lé lek szim bi ó zis ban mû kö-
dik, al ko tás-csí rák ká vál nak, akár a sze mé lyes élet ben, 
akár – le vál va ró la – va la mi lyen mû al ko tás ban. 

Az éb ren lét alatt ál mo dik a for ma, el en ge di, mint egy 
ûr ben tart ja a szub jek tu mot. Va ló ban ûr ke let ke zik a tu dat-

ban, ami alig ész lel he tõ s egy faj ta fi gyel met len ség hez 
ha son lít. Ám ha ak ko ra ûr rõl van szó, hogy mé re te mi att 
már nem hagy ha tó fi gyel men kí vül, ak kor mó do sul a va ló-
ság tér, ahol min den tö ké le tes ség la ko zik.

Hi szen a va ló ság ha tár ta lan tér ként je le nik meg. A 
va ló ság, igen, ké pes fenn tar ta ni bár mi lyen ész le lé sün ket 
vagy ér zel mün ket. Ami kor meg je le nik az álom-for ma az 
éb ren lét alatt, el tû nik vagy el rej tõ zik a va ló ság, és a szub-
jek tum vak ként áll elõt te, ami nem azt je len ti, hogy va la-
mi lyen mó don azért ne ész lel né. Az álom-for ma tar tal mát 
tisz táb ban, vi lá go sab ban és ért he tõb ben le het ér zé kel ni, 
mint a szok vá nyos ész le lé se két. De a va ló ság tól el sza kad-
va je le nik meg, és úgy mu tat ko zik, mint ha tõ le függ ne 
a szub jek tum szá má ra va la mi lé nye ges do log; mint ha õ 
len ne az egyet len va ló ság.

De vi lá gos, hogy mi helyt az álom-for ma tar tal ma úgy 
je le nik meg, mint az egyet len va ló ság hor do zó ja, nyom-
ban el ve szí ti va ló ság jel le gét. Hi szen min den va ló ság, 
füg get le nül at tól, hogy mi lyen erõ vel és mek ko ra je len tõ-
ség gel ren del ke zik a szub jek tum szá má ra, ré szét ké pe zi 
a tel jes va ló ság nak, s no ha két ség te le nül el kü lö nül tõ le, 
vi lá go san be le tar to zik, és szer ve sen kap cso ló dik hoz zá, 
nemcsak tér ben és a va ló ság töb bi ré szé re vo nat ko zó 
uta lá sai mi att, ha nem idõ ben is. Bár men  nyi re in ten zív 
is egy-egy va ló ság tól el kü lö nü lõ ész le lés, a va ló ság gal 
együtt él jük meg. Mert ha ef fé le tö rést ta pasz ta lunk, az 
azt jel zi, hogy va la mi fé le sza ka dás kö vet ke zett be a szub-
jek tum ide jé ben. S olyan kor a ma ra dék va ló ság – a szó-
ban forgó ész le lés vagy ész le lé sek ki vé te lé vel – tel je sen 
múlt tá vagy moz du lat lan je len né vá lik. S a tö rés ab ban a 
pil la nat ban kö vet ke zik be, ami kor a múlt épp je len né vál-
to zik. Csak hogy a je lent már tel jes egé szé ben ki töl ti az 
ál mo dott va ló ság, ami ez zel ab szo lút ér té kû lesz.

De hát ûr vesz kö rül min dent, ami ab szo lút, s azt, bár-
mi lyen ki csi is, nem le het ki töl te ni. Ilyen eset ben az tör té-
nik, hogy a lét el fog lal ja a va ló ság he lyét; a lét ki sa já tít ja 
ma gá nak a va ló ság egy da rab ját, ami vel ha sa dást, re pe-
dést okoz az idõ ben. A szub jek tum pe dig úgy ér zi, hogy 
ki zök kent, hogy kí vül van a meg szo kott kö ze gén. Ez 
oly kor egy sze rû en csak fi gyel met len ség hez, fe lej tés hez 
ve zet. De le het raptus is, va la mi lyen rög esz me kez de te, 
ha csu pán rög zül, ám ha bár mi lyen mó don to vább fej lõ-
dik, le het tu dat za var csí rá ja is.

Ám a va ló ság gal szem ben nem le het szó sem mi fé le 
tu dat za var ról, hi szen ab ban a szub jek tum sa ját idõ köz egé-
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ben mo zog, múlt-jelen-jövõ, és a tá vol ban, egy faj ta ho ri-
zont ként ott az el jö ven dõ is. Fo lyik, ha lad a va ló ság. És 
ahogy át ha lad a szub jek tum ide jén, sza ba don, bi zo nyos 
mó don érin tet le nül hagy ja. A szub jek tum az idõn ke resz-
tül nor má li san vi szo nyul a va ló ság hoz; be lép a va ló ság ba 
és vé de ke zik el le ne; im mu nis a ha tá sa el len. Ami nem 
azt je len ti, hogy ne szen ved ne vagy szo ron ga na, ha van 
rá oka, egy sze rû en csak an  nyit je lent, hogy egy szer re van 
ön ma gá ban be lül és kí vül: nem bir to kol ja sem mi. A va ló-
ság so sem bir to kol ja a szub jek tu mot. A lét, vagy az, ami a 
lét jel le gé vel ren del ke zik vagy kér ke dik – te hát ab szo lút, 
ön ma gá val azo nos, meg kö ze lít he tet len, csu pa is me ret len 
je len tés hor do zó ja –, az tud ja bir to kol ni a szub jek tu mot, 
és az tán nem en ge di el, vagy csak va la mi lyen rend kí vül 
sa já tos cse lek vés fe jé ben en ge di el. 

Ez a tör té nés olyan ská lán ját szó dik le, ame lyik az egy-
sze rû fi gyel met len ség tõl a tel jes tu dat ha sa dá sig ível. De 
van ben ne egy olyan sík, amely se gít meg kü lön böz tet ni 
két tí pust, ez pe dig a tér ész le lés mó do su lá sa. 

Ös  sze zsu go ro dik a tér. Le het, hogy csak en  nyi. El vesz-
ti a tér a har ma dik di men zi ó ját, és a ben ne lé võ tár-
gyak le vál nak ró la; kép pé re du kál va le beg nek, el ve szí-
tik a tö mör sé gü ket. A tér már nem „a tes tek ter mé sze tes 
he lye”, csu pán egy sze rû gát, vég sõ, ki für kész he tet len aka-
dály.

Ez zel fel füg gesz tõ dött, ab szo lu ti zá ló dott, lét-ál la po-
tú lett a va ló ság. Totalizálódott. A szub jek tum eb ben a 
hely zet ben va ló ság nél kül ma rad, a va ló ság va ló ja nél kül; 
olyas mi elõtt ta lál ja ma gát, ami to vább ra is el fog lal ja 
a va ló ság he lyét, de a lét meg kö ze lít he tet len, ab szo lút 
jel le gé vel ren del ke zik, mint ha a lét le eresz ke dett vol na 
a va ló ság ba, azt egyet len pil la nat ba rög zí tet te vol na, és 
ar ra ítél te vol na, hogy „így” ma rad jon, még pe dig egy faj ta 
vég te len ki fosz tott ság ban, olyan örök ké va ló ság ban, ami 
ott le he tet len.

Ami pe dig a szub jek tu mot il le ti, az mint egy ki ûze tik a 
sa ját he lyé rõl – az élet he lyé rõl –, ar ról a sa já tos pont ról, 
ahon nan a szub jek tum éle te be bo rít ja vagy leg alább is érin-
ti a va ló sá got. A ki ûzött szub jek tum ön ma gá ba zár kó zik, 
és ma gá ba zár ja az éle tet, ami ha be kö vet kez ne – ha son-
ló an ah hoz, ami a va ló ság gal tör té nik –, lét-ál la pot ra kár-
hoz tat ná az éle tet; ab szo lu ti zá lód na az élet. Az ab szo lút 
élet pe dig ta lán még a va ló ság nál is el ér he tet le nebb a 
szub jek tum szá má ra, és ha így ma rad, bé nult ság hoz, ha lál-
hoz ve zet. Ez ta lán be is kö vet ke zik az em be ri tud at za var 
bi zonyos stá di u má ban, a ha lál mezs gyé jén, s ha nem ott, 
ak kor – bi zo nyos ér te lem ben – a ha lá lon túl.

De hát az élet nek em be ri mó do za tá ban a tel jes ön ma gá-
ba zá ró dás – a lét-ál la po tú élet – nem le het sé ges, ahogy az 
ab szo lu ti zá ló dott – lét-ál la po tú – va ló ság sem.

E le he tet len ség fel ol dá sá ra je le nik meg az idõ, mely 
ele ve – de éb re dés kor még ér zé kel he tõb ben – köz ve tí tõ 
jel le gû.

Az idõ

Az idõ a köz ve tí tõ re la ti vi tás két ab szo lú tum kö zött: 
az egyik a lét mint olyan ab szo lú tu ma – úgy, ahogy az 
em ber fel fog ja –, a má sik a sa ját lé té nek az ab szo lú tu ma, 
ame lyet el tö kél ten kö ve tel ma gá nak. 

Az idõ az egyet len út, mely be ha tol a meg kö ze lít he tet-
len ab szo lú tum ba.

De az utak nemcsak át szel nek vagy egy sze rû en kö rül-
jár nak egy-egy te rü le tet. Hisz az út – a leg köz ve tí tõbb 
va ló ság – meg õriz va la mit, el ke rül va la mit ab ból a tér bõl, 
amely be be ha tol. Az a sze re pe, hogy el ve zes sen va la mit 
vagy va la kit, aki nél kü le nem ta lál na le he tõ sé get a lé te-
zés re; va la mit vagy va la kit, aki el ke rül he tet le nül olyan 
he lyen tar tóz ko dik, ahol nem tud meg ma rad ni.

Az út min dig va la mi fé le ûr is. Meg épí té sé hez min dig 
kell rom bol ni, pusz tí ta ni.

Így az idõ ese té ben úgy fo gal maz ha tunk, hogy az idõ 
út ja a lé tet pusz tít va ha lad: a lé tet mint olyant, an nak a 
lé tét, aki raj ta ha lad: az em be rét, aki rõl már tud juk, amit 
tu dunk.

Ám ha egy út va ló ban út, ha be töl ti köz ve tí tõ funk ci ó-
ját, csak azért rom bol, hogy va la mi lyen más faj ta vi szonyt 
te remt sen; le het sé ges, ér vé nyes vi szonyt. Az idõ ese té ben 
ez olyan le het sé ges, ér vé nyes vi szonyt je lent, ami meg fe-
lel az em ber lé té nek, an nak, aki elõtt meg nyí lik az idõ 
út ja.

Az idõ te hát meg te rem ti a le he tõ sé get, hogy em ber-
ként él jünk; hogy él jünk. Mert hogy az, hogy élünk, nem 
azo nos az élet tel. Az élet adott, de olyan ado mány, mely 
meg kö ve te li a meg aján dé ko zot tól – az em ber tõl kü lö nös-
kép pen –, hogy meg él je.

Em ber ként él ni cse lek vés, s nem me rõ át ha la dás az éle-
ten vagy élet ben. Or te ga y Gasset sze rint ez kü lön böz te ti 
meg az em bert a töb bi is mert élõ lény tõl. Az em ber nek 
ma gá nak kell meg al kot nia az éle tét, el len tét ben a nö vény-
 nyel és ál lat tal, ame lyek ké szen kap ják, és csak át kell 
ha lad ni uk raj ta, úgy, ahogy a csil lag fut ja be – al va – a 
pá lyá ját, mond ja. Nem két sé ges.

Más részt azon ban az em ber két ség te le nül min dig is 
vá gyott ar ra, hogy csak át ha lad jon a ké szen ka pott éle ten, 
úgy, ahogy a csil lag fut ja be a pá lyá ját. A pá lya a tö ké le tes 
rend je le és jel ké pe.

Pá lyán ke ring ve él ni – két ér tel mû kép: a vég te len 
moz gás mi att és a sa ját tér hi á nya mi att po ko li. Egy üres, 
kez det és vég nél kü li, ab szo lu ti zált idõ nek a ké pe; va gyis 
ki ikta tó dott be lõ le a transz cen den cia. De ha a pá lyát 
ma gunk al kot va ke rin günk a pá lyán – tán col va kö rö zünk, 
hisz az min dig tánc, még ha gya log lás nak tû nik is –, 
ak kor a tisz ta ál la pot ban lé võ élet, a bol dog, en ge del mes 
és idõ tõl men tes élet ké pe. 

Mind ez jól mu tat ja, hogy az em ber, ahogy él, va ló já-
ban men  nyi re tá vol ke rült az élet nek at tól a mód já tól, ame-
lyet a pá lyá ján szun  nya dó csil lag ké pe je lent. Kép, amely 
fel tár ja és ki je lö li vég sõ sze ren csét len sé gé nek és ál mo dott 
tö ké le tes sé gé nek két el len té tes pó lu sát.

Eb bõl ki vi lág lik, hogy az élet ben – bár ki rõl le gyen is 
szó, bár mi lyen tá vol van is va la ki a csil lag tól, mi köz ben 
csak sik lik, al szik és ál mo dik – az em ber nek kö te le zõ fel éb-
red nie. Õ, a csil lag, csak en ge del mes te remt mény, te rem tett 
gon do lat, a lét meg nyil vá nu lá sa, fi gu ra, eidosz. Ha él ne, 
vagy ha él, az õt kö rül ve võ tér ben-idõ ben ál mod ná ma gát. 
A nö vény, mely nek már van né mi ten ni va ló ja – igaz, 
min dig az en ge del mes ség ke re tén be lül –, for má ja ki bon-
ta ko zá sá ban ál mod ná ma gát, ke ze sen, sõt azo no sul va sa ját 
ál má val. Ne ki már van, mint min den élõ lény nek, sa ját ide-
je; az élet nek az a sa já tos ide je, amely az ál la tok ese té ben 
a hely vál toz ta tó moz gás mi att nyil ván va lóbb. Még úgy is 
le het ne fo gal maz ni, egy sze rû meg fi gye lés rõl van szó, hogy 
né mely ál lat oly kor már-már szét tö ri az ál mát, ami tu laj don-
kép pen azt je len ti, hogy szét tö ri a ka pott lé tét.
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Az em ber is, nem két sé ges, kap ja az éle tet. De lé tet is 
kap ve le. Olyat, ami kü lö nös mó don, ab szo lút lét ként je le-
nik meg elõt te. S mi vel az az õ ka pott lé te és ab szo lút nak 
ér zi, ma gá ra vál lal ja. Hor doz za, tû ri, va ló já ban szen ved 
tõ le, mert nyom ja a sú lya; az be is bur kol hat ja, még bir to-
kol hat ja is, ha nem ve szi szám ba vagy túl sá go san szám ba 
ve szi.

Meg ta lál ja hát az em ber a lé tét, de ide gen ként ta lál ko-
zik ve le; az hol fel tá rul elõt te, hol el rej tõ zik; el tû nik és 
fö lé be ke re ke dik; fe nye ge ti és kö ve te lõ dzik; mint min den 
élõ lény nek, ne ki is meg je le nik az ál ma i ban, az tán fel kel-
ti. De nem tud csak úgy be zár va együtt él ni a lé té vel. 
Tör té nik va la mi a lét tel ren del ke zõ em ber rel, mely ki ûzi 
ere de ti zár ká já ból. És ami kor ez be kö vet ke zik, van nak 
pil la na tok, ami kor az elõt te köz vet le nül meg nyil vá nu ló, 
sa ját ka pott lé tét is ta gad ja. Sõt még te rem tett vol tát is 
ta gad ja, ami kor meg kér dõ je le zi a sza bad ság fe lõl, az 
ön gyil kos ság sok fé le for má já ban, amely ben a vég zet nek 
te kin tett sza bad ság gal él vis  sza.

Sõt még az asz ké tiz mus ban is igyek szik el tün tet ni ezt 
a ka pott lé tét, hisz az ta gad ja leg köz vet le nebb meg nyil vá-
nu lá sa it, és úgy bá nik ve le, mint ha álom vol na, az egyén 
ál ma, vagy olyan álom, amit egy ere den dõ té ve dés foly tán 
va la men  nyi en ma gunk kal von szo lunk. Álom, amely bõl 
tel je sen fel kell éb red ni. En nek az el len ke zõ je is meg es-
het, és va ló já ban gyak ran elõ is for dul: az, hogy tel je sen 
át ad ja ma gát en nek a ka pott lét nek, úgy, ahogy az köz vet-
le nül meg nyil vá nul elõt te, és el uta sít ja az éb re dést; az, 
hogy a le he tõ leg tel je sebb pas  szi vi tás ban kö ve ti az ál mot, 
le mond va ar ról, hogy az esz kö ze le gyen.

Pe dig fel kell éb red ni, éb re dez ni kell, ami azt je len ti, 
hogy az em ber foly to no san kel te ge ti álom be li lé tét, s 
hogy ve le együtt éb red fel.

Fel me rül ek kor a kér dés, hogy mi fé le lét az, amely az 
em ber sa ját ja, s amit rit ka pil la na tok ban érez – lát vagy 
in kább sejt –, és mely nek mond hat igent vagy ne met, s 
ma gá ra vál lal hat ja. Mi fé le lét az, mely csak úgy lé tez het 
az élet ben, ha min dig éb re de zik, még ha utá na új ból alá-
me rül is a kez de ti álom ba?!

La vie est impossible – mond ta Simone Weil, hoz zá té-
ve, hogy c’est le malheur qui le sait. Pe dig iga zá ból len ni 
le he tet len; me rõ te remt mény nek len ni. Va gyis egy szer és 
pas  szí van szü le tett te remt mény nek. Az éb re dés min dig 
újabb szü le tés, új ra te rem tés.

Hát ezért van szük ség az is mert és rej tett di men zi ó kat 
hor do zó idõ re. Az el sõd le ge sen szuk ces  szív idõ re, va gyis 
a va ló ság ide jé re.

Mert a va ló ság, még mi e lõtt hat na, fel tá rul, vagy pon-
to sab ban an  nyi ra tá rul fel, amen  nyi re hat, hi szen el vi leg 
meg is mer he tõ; meg en ge di, sõt fel kí nál ja a kap cso la tot. 
Tö re dé kes, vi szony la gos, nem foly to nos, ezért meg en ge di 
az em ber nek a cse lek vést. Er re azt le het ne mon da ni, hogy 
ez a cse lek vés ugyan így az ál lat nak is meg van en ged ve. 
Csak hogy egé szen más képp, mert az ál lat nem kü lön bö-
zik sa ját lé té tõl.

Az em ber el len ben vagy na gyon kü lön bö zik sa ját lé té-
tõl, vagy lé te bel se jé ben van va la mi, ami ar ra kész te ti, 
hogy túl men jen ma gán; hogy túl lép jen ma gán.

Esze rint úgy fo gal maz hat nánk, hogy az em ber olyan 
lét, amely el szen ve di sa ját transz cen den ci á ját. Lét, mely 
túl lép kez de ti ál mán. Hi szen az élet ben la ko zó lét ön ma-
gá ban álom ál la pot ban ta lál ha tó; ott van. Ott van, és kény-
te len azok kal érint kez ni, akik kö rü löt te van nak. Épp ezért 

foly tat ja az ál mot, ál mod ja ma gát az élet ben. S az élet 
szá má ra, bár mi lyen fáj dal mas avagy él ve ze tes is, álom. 
Hi szen õ, va gyis a lét ál mod ja ön ma gát az élet ben.

Az em ber csak ak kor kezd el él ni tel jes ség gel, ha min-
de nes tõl el fo gad ja sa ját lé tét. Sa ját lé té tõl va ló el kü lö nü-
lés – itt most kö zöm bös, hogy ez va la mi lyen ket tõ sség 
kö vet ke zté ben kö vet ke zik-e be, vagy ka pott lé nyé nek 
va la me lyik transz cen dens mag já ból ki in dul va –, to váb bá 
az az el ke rül he tet le nül fel me rü lõ le he tõ ség, hogy kezd jen 
ve le, szem ben vagy el le ne va la mit – az em ber tud ni il lik 
tud el len-len ni –, nyil ván va ló an azt mu tat ja, hogy lé te zik 
ben ne a sza bad ság nak ne ve zett va la mi. És nem ak kor ren-
del ke zik ve le, ami kor már fel éb redt, ha nem ép pen éb re-
dés köz ben. A sza bad ság kel ti fel.

Az éb re dés az em ber ese té ben azt je len ti, hogy sa ját 
lé té vel fel éb red a va ló ság ban, a va ló ság gal szem ben. 
Ab ban a va ló ság ban, mely tö re dé ke sen és egé szen, ki ke-
rül he tet le nül és vi szony la go san je le nik meg szá má ra; 
ta lál ko zó hely nek is ne vez het jük, ahol az ös  szes töb bi 
em ber rel ta lál koz hat. Hisz a va ló ság elv ben az a hely, 
ahol egy más ra ta lál nak a lé tek, mert be lé pé sük kor ott 
fel tá rul koz nak. Az a hely, amely kér lel he tet le nül fel fe di 
a lé te ket.

A tö re dé kes és ki me rít he tet len va ló ság pe dig az idõ 
ré vén, az idõ ben lé te zik. Az em ber te hát lé té vel a tran zit ív 
va ló ság ban, a ta lál ko zás, a fel fe de zés, a kap cso lat he lyén 
éb red fel. A va ló ság az idõ vel együtt já ró út.

A fel éb redt em ber a va ló sá gon ke resz tül, a va ló ság 
ré vén jut el a lé té hez, kez de ti ál má hoz. Lé te – en nek az 
út nak a vi szony la gos sá ga mi att – el ve szít va la men  nyit 
lé té nek jel le gé bõl, de nem ma gá ból a lé té bõl. Ám nyer 
va la mit a va ló ság ból, nyil ván va ló an azt, ami hi ány zott a 
lé té bõl. A szun  nya dó, te remt mény-lé té bõl, me lyet az idõ 
ré vén, az idõ ben ha lad va kell meg va ló sí ta nia.

Hi szen ha tel jes lét, tel je sen lét vol na, nem kel le ne 
be lép nie a va ló ság ba; nem kel le ne se az idõ ben, se más 
kö zeg ben meg va ló sí ta nia ma gát. Nem kel le ne sem min se 
át ha lad nia.

Úgy lát juk hát, hogy amint ko ráb ban fel fe dez tük, hogy 
az em ber lé té nek meg ha la dá sá ban van va la mi plusz a 
ka pott lét hez ké pest, most egy mí nuszt, egy nem-lé tet 
ta lá lunk. Bi zo nyá ra egy még-nem-létrõl van szó, egy 
még-nem-tényleges-létrõl.

A va ló ság-idõ út, de elõ re ha la dás is; ki kö tõ, ka pu.
Ezért kell az idõ nek – leg alább is el sõ jel le gé ben 

– szuk ces  szív nek len nie; már mint a tu dat nem foly to nos 
ide jé nek.

És mi vel nem foly to nos az idõ, szuk ces  szív; ön ma gát 
kö ve ti, vagy ön ma gá ban ha lad, és el éri, hogy kö vet kez-
ze nek a „lét dol gai”; hogy va ló ban be kö vet kez ze nek. Az 
idõ esz kö ze, organuma en nek a be kö vet ke zés nek. A sza-
bad ság, az iga zi tör té nés, raj ta ke resz tül ve ze ti ki a ka pott 
lényt a kez de ti ál la po tá ból.

Ám ha az em ber fel éb red a lé té vel, ál má val, s akár ered-
mé nye sen ak tu a li zál ja sza bad sá gát, akár nem, ta lál ko zik 
a va ló ság gal, mely min den kép pen ott van, mint a té nyek 
szín te re, füg get le nül at tól, hogy meg fe le lõ en ész le li-e, 
vagy sem. És a va ló ság ban és a szuk ces  szív idõ ben a lét, 
mely még nem lé te zik, vég ze te sen be le zu han a tör té ne-
lem be. Mert a spon tán tör té ne lem vég zet, an nak a kö vet-
kez mé nye, hogy va la ki még nem éb redt fel a szuk ces  szív 
idõ ben; hogy nem tel jes még az éb re dés, és hogy az idõ 
még nem pá lya. Ki ke rül he tet len tör té ne lem, mel  lyel ta lán 
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a sza bad ság ró ja le adó ját az idõ nek; akár csak az éb re dés, 
mely a so ha szer te nem fosz ló kez de ti álom nak adó zik az 
élet ben.

Te hát nem le het tel je sen meg szün tet ni a kez de ti ál mot, 
mert az azt je len te né, hogy tel je sen új ra al kot ja ma gát az 
em ber. És mint hogy ez így van, az ere de ti álom új ra meg-
je le nik az éb ren lét ben, a min dig rész le ges éb ren lét ben; 
át jár ja, ki szí ne zi, egy-egy pil la nat ra el ra gad ja, mint ha 
meg ka pa rin ta ná a lét. Az em ber fe lõl néz ve ez a tör té nés 
ta lán a sza bad ság el ha lá sát je len ti, ami ve szé lyes mó don a 
tör té nel mi vég zet ben foly ta tód hat, ami – ahogy kön  nyen 
el len õriz he tõ – ki tün te tett te rü let.

Ám va ló já ban az álom, a meg szün tet he tet len kez de ti 
álom min den éb re dés sel át ala kul egy ki csit. És amint a 
meg szi lár dult éb ren lét be le zu han az álom ba, az ál mo dás 
fel éb resz ti. Ál mo dás és éb re dés egy ská lán tör té nik. Az 
ál mok ská lá ján, ahol meg mu tat ko zik a kez de ti álom.

A kez de ti álom az egy mást kö ve tõ éb re dé sen át ha lad-
va tá rul fel; ap rán ként lát tat ja ma gát, fel tár va a tart al mát 
a szub jek tum elõtt. Tud ni il lik az éb ren lét nem azo nos a 
kész te tõ né zés sel, mely el ve ti az ál mot, a kez de ti lé tet 
még a tu dat leg tá vo lab bi csücs ké ben is. Ha ilyen vol na, 
ak kor a va ló ság töb bé már nem út, amely egy sze rû hel  lyé 
vál hat, ahol meg te le ped het az õr kö dõ tu dat, és ame lyet 
azért fog lal el, hogy ott sem mi se ha lad jon át, hogy iga-
zá ból sem mi se tör tén jék, pon to sab ban csak a sem mi tör-
tén jen, vagy ami tör té nik, az sem mi ként es sen meg. Hogy 
sem mi se ér je a lé tet, vagy sem mi se tör tén jen a lét tel.

Az em ber nek ál má ban mu tat ko zik meg a lé te; ál mok 
közt. Ha át vis  szük a va ló ság ba, fel éb reszt jük. A lét azért 
tá rul fel, a lét azért mu tat ja meg ma gát, mert las san ként 
el ve szí ti ab szo lút, rej tett, el ér he tet len jel le gét. Így tá rul ko-
zik fel a szub jek tum elõtt, aki el vi se li és ve zér li. Fel tár ja 
a ben sõ jét. És ahogy fel tár ja a ben sõ jét, ap rán ként már 
nem az az is me ret len va la ki, aki meg je le né sé vel min de-
nek elõtt az idõ ben lé te zés nek egy kü lö nös mód ját igyek-
szik meg szab ni; az ál mok ide jé nek, mely el ön ti a tu da tot 
az éb ren lét alatt, és úgy be tud ja bo rí ta ni, hogy egé szen 
alá me rí ti, to váb bá amel  lyel a tu laj don kép pe ni ál mok már 
az elõtt kí noz zák a szub jek tu mot, mi e lõtt meg je len ne a cse-
lek mény, olyas mi, ami vel az nem szo kott szá mol ni, s ami 
ma gá nak az idõ nek a „pok lá ba” vi szi. Ám min den is mert 
em be ri po kol csak an  nyi ban az, amen  nyi ben ne a tör té ne-
lem elõt ti, pro fe ti kus vá ra ko zás.

Az idõ már kez det tõl túl csor dul, úgy, ahogy meg je le-
nik az ál mok sa já tos hely ze té ben is.

Az ál mok idõt len sé ge

Az em ber kez de ti hely ze te te hát pas  szi vi tás; be van 
zár va sa ját ben sõ jé be, s ott a ka pott lét ben ne, ami el fojt-
ha tat la nul igyek szik fel tör ni, meg mu tat koz ni. Va gyis 
álom ál la pot ban van, akár szun  nyad, akár éber.

Ez a hely zet más részt egy be vág min den álom ra jel lem-
zõ alap ve tõ ta pasz ta lat tal: az zal, hogy nincs ben ne idõ. 
Ezt hív juk idõt len ség nek.

Az idõt len ség ben a szub jek tum nak nin csen ren del ke-
zés re ál ló ide je, szuk ces  szív ide je, ami nek függ vé nye 
a sza bad ság. Ez zel a kö vet ke zõ kép le tet kap juk: idõ, 
sza bad ság, va ló ság, épp úgy ér vé nyes az álom ra, mint az 
éb ren lét re.

Mind az, ami eb ben a hely zet ben meg je le nik, az álom 
tar tal ma, a lét sa já tos sá ga i val ren del ke zik a parmenidészi 
ér te lem ben vett fe no me ná lis – me ta fi zi kai fe no mén – for-
má ban: nincs ben ne ûr, tér, idõ, kö vet ke zés kép pen moz-
gás sem, bár a moz gás ér zé kel he tõ. Ugyan is kü lö nös tí pu-
sú moz gás ról van szó, ami pa ra dox mó don egy faj ta moz-
gás moz du lat lan sá ga. Tu laj don kép pen egy moz gás lé te, 
avagy lét ál la pot ban lé võ moz gás. 

Így ért he tõ lesz, hogy eb ben a hely zet ben Ak hil le usz 
nem ér he ti utol a tek nõ cöt, amint a nyíl sem ér het cél ba. A 
nyíl már in du lás elõtt oda ér, vagy so sem ér oda, vagy meg-
áll a le ve gõ ben, hi szen iga zá ból so sem ér het oda se ho va. 
Te hát egy faj ta va la hol-la ko zás nak a lé té rõl van szó. 

A va la hol-la ko zás lé te azt jel zi, hogy me ta fi zi kai kény-
szer bõl lét re kell jön nie a moz gás nak. Kö vet ke zés kép pen 
a re la ti vi tás és a transz cen den cia kény sze ré bõl.

A lét jel le ge te hát idõt len ség be bur kol ja az álom-for ma 
tar tal má ban lé võ tör té nést. Olyan lét az, amely vég le tes 
mó don kö tõ dik a va ló ság hoz, s pár hu za mos a szub jek tum 
pas  szi vi tá sá val. Né mely álom tí pus ban az idõt len ség meg-
nyí lik va la mi lyen va lós elem fe lé, ame lyet ter mé sze te sen 
va la mi lyen kép hoz lét re vagy tes te sít meg.

Az ál mok te hát a lét kí sér te tei s egy faj ta moz gás meg-
tes te sü lé sei. Ne fe led jük, a parmenidészi lét egy szer re 
ide á lis és ma te ri á lis.

Az ál mok ban va la mi olyas mi je le nik meg, ami elõl 
nincs le het sé ges me ne kü lés. Kö vet ke zés kép pen a szub jek-
tum sem mi kép pen sem lép het köz be. A va ló ság el len ben 
el sõ sor ban úgy je le nik meg a szub jek tum elõtt, hogy va la-
mi lyen cse lek vés le he tõ sé gét kí nál ja: egy gon do la tot, egy 
dön tést, egy tet tet, va gyis a sza bad ság gya kor lá sát.

Elv ben te hát ide ge nek az ál mok a szub jek tum szá má ra, 
mely te he tet le nül kö ve ti õket, nem tud ja be fo lyá sol ni a 
fo lya ma tu kat, bár lát ja vagy fel is me ri ma gát va la mi lyen 
cse lek vés ben. Ez tel je sen vi lá go san megmutatkozik, 
ami kor va la mi lyen le küz den dõ aka dály je le nik meg 
ál munk ban: egy ki tárt aj tó ke re te, egy fo lyó, ame lyen 
át kell kel ni, egy von zó, de el ér he tet le nül tá vo li pont; 
vagy egy egé szen kö zel lé võ, ám el ér he tet len tárgy. Ez 
az aka dályt hor do zó álom, mely nek leg tisz tább for má ja 
az, ami kor egy kü szö bön kell át lép ni, s ami két ség te le nül 
va la mi lyen sze mé lyes hely ze tet je lö l. Vi lá gos a je len té se. 
Ám ami kor egy ne künk át nyúj tott tárgy ról van szó, le het, 
hogy for dí tott álom mal van dol gunk. Ilyen eset ben, ahogy 
a for dí tott ál mok ese té ben min dig tör té nik, a tárgy va la mi 
más dol got ál cáz; ak kor pe dig vágy-álom ról van szó. Ha 
köz vet len az álom – va gyis sze mé lyes –, jel kép a tárgy.

Vágy-álom nak a vá gya ko zás ból, az orexiszbõl szár ma-
zó ál mo kat ne vez zük. Ezek a pszi ché ál mai, me lyek ben 
tel jes az idõt len ség.

A sze mé lyes ál mok ban min dig fel buk kan va la mi lyen 
el vég zen dõ tett, ami olyan cél ra irá nyul, ami nem mu tat-
ko zik meg vi lá go san, s ami elv ben ki me rít he tet len. Ezek 
a cél irá nyos ál mok, me lyek eti kai jel le gû fel ada tot és cse-
lek ményt hor doz nak; fel sza ba dí tó ál mok, ame lyek le lep-
le zik a sze mély nek va la mi lyen be kö vet ke zett vagy fo lya-
mat ban lé võ át ala ku lá sát. A cél-fel adat fo lya ma tá nak, a 
konk rét sza bad ság nak egy-egy epi zód ját tar tal maz zák. 
Ezt ne vez ték el cse lek mény nek.

Scholz Lász ló for dí tá sa
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Mit te he tünk az ál ma ink kal?
Az álom, tör vé nyen kí vü li sé gé vel, rej té lyes üze ne te i vel, így is, úgy is ér tel mez he tõ, bi zony-

ta lan je len tésle he tõ sé ge i vel min dig is fel gyúj tot ta a kép ze le tet. Ál mot lá tott (az õsi mí to szok-
ban, ere det mon dák ban), meg ál mod ta (gye rek ko rom ban, fa lun sok szor, de még ma is hal lom 
né ha), a köz na pi élet ben ez és ez az álom ezt meg azt je len ti (elõbb ál mos köny vek, az tán a 
mély pszi cho ló gia kí nált meg fej tést). A lí rá ba min dig be-be csú szott, ben ne lap pan gott va la hogy 
ter mé szet tõl köl tõi haj lan dó sá gá val az álom, de iga zán a 19. szá zad vé gén, még in kább a 20. 
szá zad kü szö bén volt nagy ta lál ko zá sa a köl té szet tel. Ta lán nem is azért, mert Fre ud ne ve ze tes 
Álom fej té se hir te len be le vi lá gí tott tu da tunk nak eb be a ho má lyos tar to má nyá ba, s egy új le he tõ-
sé get kí nált az iro da lom nak. In kább így: az álom egy szer csak ben ne volt a kor le ve gõ jé ben. A 
mo dern köl té szet nagy fel fe de zé se, a szür re a liz mus, hogy egy ak ko ri szó val mond jam, oniri-
kus ter mé sze tû volt. Hadd te gyem hoz zá: nem an  nyi ra ál ma ink anya gát, in kább a tech ni ká ját 
hasz nál ták. A vers épí tés ben az álom más fé le, a köz na pi tól el ütõ von zás tör vé nye it, a kép ze tek 
ki-tudja-miért tár sí tá sát. Em lé kez zünk Apol li naire nagy, mond juk, szimultanista ver se i re, az 
Égöv re, A meg csalt sze re tõ éne ké re vagy Georg Trakl haj dan ért he tet len nek ítélt ver se i re, li dér-
ces vagy an gya li álom-fél álom vi lá gá ra. De mond hat nék ma gya ro kat is, Kas sák La jost (hol, 
hogy ta nul ta meg ezt a vers mó dot az Eu ró pát végiggyalogló vas mun kás?), de tu laj don kép pen 
em le get het ném Füst Mi lánt is, a ké sõb bi ek rõl, Weöres Sán dor ról, Jó zsef At ti lá ról nem is 
be szél ve. Az álom anya gát, ké szen ka pott szer ke ze te it (le het nek per sze ki vé te lek) csak ké sõbb 
kezd ték hasz nál ni. (Ba bits Mi hály ugyan ál mo dott – em lé ke ze te sze rint nagy sze rû – ver se ket, 
de mi kor (még éj sza ka, el sõ éb re dé se kor) le ír ta õket, ki de rült, hogy mu lat sá gos ba dar sá gok, 
azt csak hoz zá ál mod ta, hogy re mek mû vek. (Az egyik így hang zott: Ma gyar Pé ter, Ma gyar 
Pál / Ir ka lap ra ka pir gál. Ezt Tö rök Sophie je gyez te fel, de ne kem job ban tet szik a má sik, csak 
ép pen azt nem tu dom, hol ol vas tam: Is ko lá ba, miskolába, / Ki tö rött a Mis ka lá ba.) A ma gyar 
köl té szet leg sze ren csé sebb ál mo dó ja alig ha nem Jékely Zol tán volt. Nagy részt kéz ira tos (csak 
az In memoriam-sorozat Jékely-pályaképében je lent meg be lõ le né hány rész let) nap ló já ba 
leg in kább csak ál ma it je gyez te fel, töb bek közt egy több ré szes foly ta tá sos ál mát, be is épí tet te 
egyi ket-má si kat ver se i be, el be szé lé se i be. Egész ver se ket is aján dé ko zott ne ki az álom. A kü lö-
nös, li dér ces, fék te le nül ero ti kus, bár szo ron gás sal, bûn tu dat tal ter helt Li dérc -ûzõt, a bi zarr 
Ele fánt-sze rel met vagy a fan tasz ti kus Omnia vincitet, s ta nú sít ha tom, más nap reg gel el mond ta 
ne kem, a Kör gal lér ros kadt váll ra cí mû, Ta má si Áron em lé ké re írott da ra bot, ab ban nem csak 
a tör té ne tet, ha nem a szö veg egy ré szét is meg ál mod ta. És foly tat hat nám a sort: ál mod ta (nem 
tu dom, men  nyi re for mál ta át ezt a nagy po li fo ni kus köl te mény meg írá sa kor) a Ma dár-apo ka-
lip szist, ezt az egy szer re tör té nel mi-há bo rús, sze mé lyes és bib li kus-eg zisz ten ci á lis je le nést 
vagy a Ma ja a kígyóvalt. Jel lem zõ, hogy 1949-ben be til tott kö te té nek Álom lett vol na a cí me, 
ha be nem zú zat ja az ép pen meg ala kult cen zo ri hi va tal. Kor mos Ist ván is ál mo dott ver set, a 
Von szol nak pi ros del fi nek mi to lo gi kus mo tí vu má val már-már archetipikus álom. És a ma i ak: 
Ta kács Zsu zsa an  nyi ra hisz az álom el iga zí tó vagy meg fejt he tet le nül is va la mi lé nye get sej te tõ 
ere jé ben, hogy úgy érez zük, egy sze rû en csak le ír ja, ma gya rá zat la nul, az éj sza kai je le né se ket. 
Tóth Krisz ti na egy-egy ver sé ben vi szont el tûn nek a ha tá rok, szét vá laszt ha tat la nul ös  sze mo só-
dik álom és va ló.

Hasz nom ra volt az álom ne kem is, pá lyám ele jén in kább (a pszi cho a na lí zis bõl már ak kor 
ki ta nult) ter mé sze té vel, ho má lyos kész te té sek hez iga zo dó tár sí tá sa i val, vá gá sa i val, va la mi re 
val ló vagy va la mit lep le zõ ké pe i vel, az éb ren-gon dol ko dá sé tól el ütõ szer ke ze té vel, di na mi ká-
já val. Szó val az álom mód sze rét igye kez tem utá noz ni. De vol tak álom ban fo gant, álomközeli 
ver se im is. A Há bo rú vers kez dõ tûz vészké pét ál mod tam, de az egész vers nek ez csak a mag-
ja, egy már tu da to san to vább raj zolt ele me. Van kö ze az álom hoz egy ugyan csak a há bo rú hoz 
kö tõ dõ ver sem nek, a Határonnak is. 1945 de cem be ré ben szök tem át ak kor már szov jet szü-
lõ föl dem rõl, Ugocsából Ma gyar or szág ra, Nagy pa lád és Kis hó dos közt gá zol tam át a Tú ron, 
ka pasz kod tam fel a pad ma lyos-sza ka dé kos magasparton, fü zek, je ge nyék közt. Ak kor ra már 
ki ala kult ben nem az ál lan dó ve szély ér zet el len sú lyo zá sá ra va la mi kö zöny, de azért a fe szült-
ség, a ri a da lom, hi á ba fi gyel tem csak a kö rül ha tá rolt je len re, még is csak fel-fel tört ben nem. 
A zak la tott tör té net so ká ig ben nem ma radt, egy re ke ve seb bet gon dol tam ugyan rá, de éj jel, 
ne héz ál ma im ban, vis  sza-vis  sza tért egy-egy rész le te. Így is kezd tem a ver set: Hány szor is mét li 
majd az álom. A vers még sem az álom ké pe ket hasz nál ja, in kább a va ló sá go sa kat, de a hé za-
gos meg je le ní tés, az egy más ba át tû nõ rész le tek, fé lig-med dig tu da to san, az álom áb rá zo lás-
mód ját utá noz zák, a mély tu dat (a tu dat alat ti) tör vé nye i hez iga zod nak. Vagy egy má sik pél da: 
a kert, gye rek ko rom ál lan dó szín he lye, hogy egy ki csit nagy ké pû en mond jam, archetipikus 



él mé nyem, más-más ös  sze füg gés ben sok ver sem be be ke rült. Ott van há rom ver sem nek a cí mé-
ben is. Az egyik ben, a vir ra dat sík ido ma i ban kez de tû ben, ne kem má ig ele ven, anyag sze rû 
ké pe i vel. De van egy stró fá ja (tö ré keny váll ra zú du ló te her, / és hir te len fel sza ka dó gyö nyör, / 
iker ró zsa, de ren gõ anya mell, / a vér ho má lya, nyí ló anya öl), ben ne, ha át raj zol va is, egy gye-
rek ko rom ban, kamaszkoromban vis  sza-vis  sza té rõ fáj dal ma san édes, bûn tu da tos, Fre ud ta nár 
úr ral szól va, ödipális álom.

Ír tam az tán ké sõbb iga zi álom ver se ket is, de ak kor is csak egy szer-két szer érez tem úgy, 
hogy az álom ön ma gá ban is su gall hat va la mi je len tést, vers ala kú le het. Ju dit ha lá la után es tén-
ként két ség beeset ten, he ve sen kí ván tam, hogy ál mod jam ve le, so ká ig hi á ba. (Mert szom jú hoz-
va mert két ség be es ve / mert min den ál dott es te min den es te / mi e lõtt a tisz tát lan rit ka álom 
/ go rom ba szõr zsák já ba dur va / szö vé sû sem mi jé be hull na / szét zül lõ na pom szom jú hoz va 
vá rom / hogy még is az in nen sõ part ra ves se / az esz te len re mény hogy még se még se / egy 
nyüzs gõ óce án hul lám ve ré se / hogy itt áll jon hogy itt elõt tem áll jon.) Vég re meg lá to ga tott az 
olyan na gyon akart álom. Rész le te i nek töb bé-ke vés bé ért he tõ je len té se, hát te re volt. És vi lá-
gos, za var ta lan szer ke ze te, ha ott ér zett is mö göt te az álom sze szé lyes mód sze re. Az álom be li 
jelenidõ be le csú szott a gye rek ko rom ba, a de rék tól le fe lé vá szon csík ba csa vart szép nõi test 
le be gõ ha já val-fe jé vel elõ re sül  lyedt le fe lé a tisz ta víz ben. Azt is tud tam, hogy ez a Sás vár (szü-
lõ fa lum) alatt fo lyó Ti sza. A kép ben egy szer re volt ben ne a til tás, a ta lál ko zás kép te len sé ge és 
a tes ti kí ván ság, s el hi szem, hogy a lé lek elem zõ álom fej tés nek iga za van, hogy a víz, gye rek-
idõm Ti szá ja, a mag zat vi zet is je len ti, hi szen a ma gam hoz szo rí tott as  szony test egy re cse cse-
mõ sze rûbb lett, az álom azt akar ta, hogy mag zat nak tud jam, bár bõ rö mön ér zett kis tes te lük-
te té se fel nõtt tes ti sé get, ero ti kát is vitt a va ló sze rût len kép be. Ál mom ban tud tam, vé gül be lém 
fog ol vad ni, hogy az tán meg szül jem (hogy jó vá te gyem a ha lált, a bûn tu da tot, mert nyil ván 
az is volt ben ne). Az álom ban egy csep pet sem kép te len ség, hogy egy szer re vol tam fér fi és 
a mag za tát meg szül ni ké szü lõ nõ, s hogy minden nek ré gen el me rült gye rek ko rom a szín te re. 
Ezt a zeg zu gos-bo nyo dal mas tar ta lom tö me get a mély tu dat olyan tisz ta rajz ba tet te be le, hogy 
úgy szól ván sem mit sem kel lett vál toz tat ni raj ta, csak , de ez per sze azért nem olyan egy sze rû, 
mi nél hí veb ben rög zí te ni. Egy ké sõb bi ver sem, a Szar vas bõ gés ge ne zi se szö ve vé nye sebb. Az 
éb ren lét (va gyis a va ló vi lág), a féléber tu dat ál la pot és az álom egy más sal ös  sze ját szó kész te té-
se kel lett hoz zá. Az ös  sze csú szik az éb ren lét s az álom, / a test a lé lek köd ké pe i vel a vers ele jén 
ezt az in ga tag tartományegyüttest ígé ri. Az esz mé let ha tár mezs gyé jén ös  sze ke ve re dik a kin ti 
és a ben ti, a fog ha tó és az anyag ta lan, a kö rül ír ha tó és a kö rül ír ha tat lan. Per sze, a vers ben tu da-
tos, mû vi a két fé le anyag ele gyí té se. A va ló szí nût len lá tó ha tár a va ló vi lág hoz tar to zik, de, 
és nem csak a szür kü let mi att, már be le mo só dik a va ló sze rût len be. A foly ta tás (so vány kí sér-
te tek füs töl nek el) szán dé ko san két ér tel mû. Ért he tõ úgy is, hogy az ég al ján fel hõ fosz lány ok 
vo nul nak, de úgy is, hogy a las san el ho má lyo su ló tu dat sej tel me ket, tév kép ze te ket ko hol. Az 
el sõ so rok egy már bi zony ta lan tér be ve zet nek, amely ben (hadd mond jam így) a je le né sek hol 
be ár nyé kol ják, hol át vi lá gít ják egy mást. Ez után egy ter mé szet el vû le író rész kö vet ke zik, bár 
én azt sze ret tem vol na, hogy a mikrorealisztikusan áb rá zolt va ló ság da ra bok mö gött ki-ki nyíl-
jon va la mi több, tá ga sabb. De azért a fecs kék még is csak iga zi fecs kék, ispánki há zam ban a 
kódisállás men  nye ze te alatt van a fész kük, az Öreg hegy is ott van a le fu tó rét al já ban, túl az 
esõ után za jo san zu ho gó pa ta kon, a domb nak ka pasz ko dó er dõ ben fész kel a há rom ege rész-
ölyv, Ju dit ked ves ma da rai, ha ott ke rin ge nek, csak ugyan a (ma te ma ti kai) vég te len je lét ír ják 
az ég re. A re a lis ta le írást le zá ró sorpár foly ta tás is, át kö tés is. A min den fe lõl özön lõ se re gé vel 
/ hir te len tör la kó i ra az éj jel, ha be tel je sí te né azt, ami re szán tam, vissz han gos sá tá gí ta ná a 
mik ro vi lág te rét, ös  sze mos ná a foly ta tás álomanya gá val. A ha sá ra for dul, meg gör bí ti térd ben 
/ a bal lá bát, fel nyom ja tom po rát, / domb ja alatt ne gyed te nyér nyi éden pon tos le ké pe zé se, 
már amen  nyi re az ilyes mit tud hat ja az em ber, az álom nak, a balt is be le ért ve. A vers ben itt 
meg sza kad a szem mö göt ti ero ti kus kép sor, de a szán dé ko san két ér tel mû, két fe lé kö tõ dõ mon-
dat (a part sí kos, ho má lyos sû rû jé ben) álom és va ló egy ne mû sé gét sze ret te vol na su gall ni. 
Szer ke ze ti, de ne kem na gyon fon tos tar tal mi ele me is a vers nek. A két szín té ren, a kül sõn 
és a bel sõn ját szó dó drá mának kel le ne ki lök nie a zárórészben meg for mált, fé lig-med dig már 
fo gal mi ter mé sze tû val lo mást. A Szar vas bõ gés ben csak há rom sor az álom. Az egész írás nak 
még is ez a ki csi rész a mag va. És nem csak tar tal má val. Ben ne van a hé za gos elõ adás mód ban, 
a kép zet tár sí tás ok ban, a da ra bok ös sze ra ká sá ban. Más ver se im ben is van nak töb bé-ke vés bé 
hí ven köz ve tí tett álomrész le tek. Álomanya ga van a Hon nan jöt tök és A pin cék ben re ked tek 
leg több so rá nak, stró fá já nak. De van egy olyan ver sem is, a Mi ez az ünnep?, amely ben a 
le he tõ leg pon to sab ban pró bál tam le ír ni egy ál mo mat. De eh hez az kel lett, hogy úgy érez zem, 
ön ma gá ban is je lent va la mit, fe les le ges bár mit is hoz zá ten ni. Egy kü lö nös, fe szes-szer tar tá sos 
s ért he tet le nül nyo masz tó ün nep sé gen ta lál tam ma ga mat. Az asz tal kö ze pén, fe ke te ru há ban, 
ott ült Ju dit, min den ki más ide gen volt. Né mán, sze mé vel pa ran csolt, va la mi is me ret len hely re 
kül dött. Az álom, ké pe i vel sok kal ha tá so sab ban, azt kö zöl te, amit amúgy is tu dunk: ha lot ta ink 
egy olyan vi lág la kói, aho va ne künk, még föl di ek nek, nincs be já rá sunk.
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TA KÁCS ZSU ZSA

Szó ra bír ni az ál mot
– Álom és lá to más az iro da lom ban –

„Má so dik tu dá sunk, fõ táp lá lónk
az élet asz ta lán”1

(Shakes peare: Mac beth)

A szü le té si ada to kon túl nem tud ha tok so kat szü le té sem 
kö rül mé nye i rõl. An  nyit azon ban igen, hogy szer dá ra vir ra dó 
éj jel fél  egy kor a Sport kór ház ban há rom ne gyed óra alatt lát-
tam nap vi lá got fi a tal szü le im má so dik gye re ke ként. Szü let ni 
épp oly fáj dal mas, mint meg hal ni, mond ja a te o ló gia Shakes-
peare -je, Jeremy Taylor, és ál lít ja ver sé ben Jó zsef At ti la. 
Bár mi lyen fur csán is hang zik, van em lé kem a szü le té sem rõl. 
El vi sel he tet le nül gyöt rel mes, vis  sza té rõ ál mom ban egy re szû-
kü lõ tér ben pró bá lok el jut ni egy polc rend sze ren át a tes tem-
mel már át nem tör he tõ ré sig. Mi e lõtt azon ban szét la pí ta na 
a ke gyet le nül pré se lõ erõ, föl éb re dek. Meg ta nul tam ugyan is, 
ho gyan kell fel éb resz te nem ma ga mat. Mi ó ta ezt tu dom, nem 
fé lek az ál mok tól.

Alig ha le het ne más sal kez de ni az álom és iro dal mi al ko tás 
kap cso la tá ról szó ló írást, mint Coleridge hí res tör té ne té vel, 
mely az an gol is ko lai ok ta tás törzs anya gá nak ré sze, és jól pél-
dáz za az álom be li lá to má sok ala ku lá sát. A l9. századi an gol 
szer zõ a vi lág za já tól el vo nul va, vi dé ken élt. Egy al ka lom mal, 
nyil ván az ópi um ha tá sá ra, gran di ó zus ál mot lá tott. Más nap 
dél elõtt be le me rült ál ma le írá sá ba, de ina sa til ta ko zá sa el le né-
re meg za var ta egy kör nyék be li em ber. Õ lett a köl tõt mun ká-
já ban meg akasz tó, hí res porlocki lá to ga tó, a min den mû vészt 
ré vü le té bõl a va ló ság szem sér tõ nap vi lág ára ki rán ga tó pos tás, 
az egy fej hagy má ért be csön ge tõ szom széd há zi as  szony vé dõ-
szent je vagy archetipusa. A Kubla kán ból, az ál mot fel idé zõ 
mind ös  sze öt ven négy so ros mû bõl pe dig az iro dal mi vizs gá-
ló dás egyik leg ér de ke sebb kor pu sza, úgy is mond hat nánk, 
aszt rál tes te. A ma gyar ol va só Szerb An tal hí res Száz Vers 
cí mû gyûj te mé nyé nek a Ha tal mak, lá to má sok al cí me alatt 
ös  sze fog lalt köl te mé nyek kö zött ta lál hat ja meg ezt a kü lö nös 
mû vet. Kis sé tú loz va azt is mond hat nánk, hogy va ló sá gos 
ze ne da ra bot. Nem csak Borges, más elem zõi is ze ne mû ként 
be szél nek ró la ugyan is, két té te les szim fó ni a ként, amely ben az 
el sõ té tel a lát vány, a han gok, az ér zé ke lés el söp rõ él mé nyét 
ad ja vis sza, a má so dik pe dig ör vény lõ gon do la tok kö zé ve zet, 
és olyan te ret áb rá zol, amely ben a ter mé szet erõ it ma ga az 
em ber moz gat ja. Ér de mes fel idéz ni az an gol ere de ti el sõ sza-
ka szát, hogy el idõz zünk egy ki csit a név fon tos sá gá nál, még-
pe dig az egész mû élén ál ló, a meg vál to zott szó rend mi att a 
did nyo ma té ká val is ki tün te tett, bor zon ga tó an ide gen Xanadu-
nál: „In Xanadu did Kubla Khan  / A stately pleasure-dome 
decree / Where Alph, the sacred river, ran / Through caverns 
measureless to man / Down to a sunless sea.”

A vers bõl több ma gyar for dí tá st is me rünk. Én ket tõt idé-
zek ezek bõl. Az el sõt nem is akár ki, a köl té szet és mû for dí-
tás nagy mes te re, Sza bó Lõ rinc ké szí tet te, aki egyik ver sé ben 
ma ga is ré mül ten vall az álom ha tal má ról: „…be vad és 
ért he tet len / és új vi lág va gyunk, mi kor egy szer re, mint / bar-
lan gi uta zó, a bel sõ vég te len ben / pa rá nyi szel le münk ri ad tan 
szét te kint”. For dí tá sá nak el sõ sza ka sza a kö vet ke zõ kép pen 
hang zik: „Kubla kán tün dér pa lo tát  / építettetett Xanaduban, 
/ hol rop pant bar lan go kon át / örök éj be ve ti ma gát / az Alph, 
a szent fo lyam”. A má sik – fel te he tõ en leg fris sebb – for dí tás, 
– Kántás Ba lázs igé nyes szö ve ge így szól: „Kéj pa lo tát emel 
a kán / Egy xanadui hegy fo kán / Hol a szent fo lyó, a nagy 
Alph / A nap ta lan ten ger be tart / Vak bar lan go kon át.” Lát hat-
juk, hogy a for mát, rím kép le tet hí ven kö ve tõ Sza bó Lõrinc-i 
vál to zat az ere de ti nek több szem pont ból is adó sa ma rad. 
Ele ve sze ren csét len a „kéj pa lo ta” he lyén sze rep lõ „tün dér pa-
lo ta”, ho lott a pom pás „kéj pa lo ta” szó al ko tás Sza bó Lõ rinc 
ér de me, és for dí tá sá ban a to váb bi ak ban azt hasz nál ja. Az 
„örök éj be ve ti ma gát” épp csak kö szö nõvi szony ban van az 
ere de ti vel, s az an nak meg fe le lõ Kántás Ba lázs vál to za tá val, 
a „nap ta lan ten ger”-rel. A leg na gyobb hût len sé get azon ban 
ép pen az an gol ver set álom sze rû vé te võ Xanadu név nek a 
vers leg ele jé rõl a má so dik sor ba tör té nõ szám ûze té se je len ti 
mind két for dí tás ban. Az álom lo gi ká ja csor bul, ha meg vál to-
zik a tar tal mas sza vak sor rend je. Rá adá sul az el sõ vál to zat a 
rag gal, a má so dik a kép zõ vel erõ sen gyen gí ti az an gol ban is 
ide ge nül csen gõ Xanadu hang üté sét, az ér zé se ket, bû bá jos-
sá got õr zõ, át ü tõ ere jét. A név bõl, mint mag ból, sze münk 
lát tá ra tör fel szín re a kü lö nös történet.2 

Xanadu exotikus ne ve mel lé egyéb ként na gyon ide kí-
ván ko zik a Ha lál Ve len cé ben cí mû kis re gény ben sze rep lõ, 
szin tén álom ban el hang zó ide gen név. Thomas Mann hõ se, 
az idõs író az el bû vö lõ len gyel fiú, Tadziu ne vét hall ja ki a 
för tel mes hang za var ból, a te ker gõ kí gyó kat de ré kon ra ga dó, 
keb lü ket két ma rok ra fo gó as  szo nyok és a kecs ke szar vas fér-
fi ak, s a lomb dí szes ka rók kal bak kecs ké ket ösz tö ké lõ fi úk 
vegyeskarának üvöltésébõl.3

Míg Coleridge ver se ké nyel mes kö rül mé nyek kö zött, 
ott ho ná ban, ópi u mos álom ban fo gant, Pessoa Opiárium 
cí mû köl te mé nye a Szu e zi-csa tor nán va ló vi ha ros át ke lés 
alatt ke let ke zett a ha jó fe dél ze ten, l9l4 má ju sá ban. A kö tött 
rit mus- és rím kép le tû, 76 so ros, zak la tott, szó já ték ok ban 
bõ vel ke dõ, de még is ref lek tált lá to más vers be gyû ré se sok 

1 Sza bó Lõ rinc for dí tá sa.
2  A meg ál mo dott szó, a Xanadu mel lett a má sik két, va ló ban lé te zett név a tör té net hi te les sé gét hi va tott je lez ni. Kubla ká né fel te he tõ en a l8. 

szá za di mon gol-kí nai Kubalaj tisz te le té re ke rül a köl te mény be. Alph, a szent fo lyam el ne ve zé se pe dig egy is mert mí tosz szü löt te, az Eu ró pa 
fel szí ne alatt hú zó dó tit kos fo lyó ne vé bõl ered, mely med ré ben a kon ti nens tu dá sát gör ge ti (ha son la to san a hin du iz mus tit kos tu dá sát gör ge tõ 
szent fo lyam, a Saravasti ese té hez In di á ban). Ami pe dig utó tör té ne tü ket il le ti, a ká né, Coleridge ver sé nek tisz te le té re ma már föld raj zi el ne ve zés 
lett, Ame ri ká ban egy mész kõ bar lang cso por tot ke resz tel tek el ró la. Xanadu pe dig egy New Yersey ál lam bé li gi gan ti kus szó ra koz ta tó köz pont 
név adó ja, míg az Alph ne vet egy ka na dai rockegyüt tes vet te fel.

3  „… a má mo ros csa pat a lágy ma gán hang zók ból ál ló, el nyúj tott ú-ban vég zõ dõ ne vet üvöl töt te, ezt a szót, mely nél éde sebb és egy ben szi la jabb 
még so sem volt.” Lá nyi Vik tor for dí tá sa.
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szem pont ból a Kubla kán mél tó pár ja. A vers az egy sé ges lá to-
má sok nál gyak rab ban ránk tö rõ, bak ug rá sa i val, bel sõ uta lá sa-
i val az iz gal mas nyel vi kér dé se ket fel ve tõ álom le írá sok kö zé 
so rol ha tó. Ezért is kü lö nö sen fon tos a kö tött for ma, a rí mek, a 
gon do lat szö kel lé se it kor dá ban tar tó for mai fe gye lem. A vers 
hoz zám kü lö nö sen kö zel áll, hi szen én for dí tot tam le, s bár 
for dí tá som az ere de ti hez ké pest fel te he tõ leg szám ta lan seb bõl 
vér zik, álom ra ki he gye zett fi gyel mem nek – A vi szo nyok köny-
 nye c. kö tet da rab ja i nak ke let ke zé se ide jén, ami kor egy-egy 
éj sza kán akár öt ver set is ál mod tam egy szer re – va ló sá gos 
te rep gya kor la tot je len tett a ve le va ló bíbelõdés.4

Ha köl tõi ál mok ba tett ki rán du lá sun kat a ká bí tó szer aj zott 
lá to má sá val kezd tük, idéz zük fel az ópi um szí vó Baude laire 
alak ját is, aki Rá ba György jel lem zé se sze rint „az egye te mes 
ana ló gi ák tör vé nyét für ké szi egy-egy látományban”, s aki 
elõtt „már-már ter mé szet fö löt ti lel ki ál la pot ban az élet tel jes 
mély sé ge” mu tat ko zik meg. A mes ter sé ges menny or szág ok 
cí mû köny vé ben a fran cia köl tõ a ká bu lat el sõ sza ka szá nak 
jel lem zé sé re le jegy zi egy ha sist szí vó tár sa ság ba ke ve re dõ 
mu zsi kus ese tét.  „Il len dõ ség bõl né hány per cig ala kos kod-
ni pró bál. So kat ne vet nek raj ta, mert aki ha sist sze dett, … 
cso dá la to san fo gé kony a ko mi kum iránt … Emberem meg-
ha rag szik, és tá voz ni akar … Kérlelik, hogy játs  szék ne kik. 
Õ be ad ja a derekát … Mély só ha jok, zo ko gás, szív szag ga tó 
jaj ga tás, pa tak zó kön  nyek mindenfelé…”5 A ká bu lat má so-
dik sza ka szá ról pe dig a kö vet ke zõ meg ál la pí tást te szi Baude-
laire: „Az ér zé kek rend kí vü li mó don ki fi no mod nak és éles sé 
vál nak. A szem a vég te len be fú ró dik. A fül a leg har so góbb 
zaj kö ze pet te is meg hall ja a leg pa rá nyibb ne sze ket. (…) Kez-
de tét ve szi a hal lu ci ná ció. A kül sõ tárgyak … eltorzulnak, 
át ala kul nak és be köl töz nek lé nye tek be. A han gok nak szí ne 
lesz, a szí nek nek ze né je ... Ül tök és do há nyoz tok; azt hisz i-
tek, hogy a pi pá tok ban ül tök, és hogy ti vagy tok, aki ket a 
pi pá tok szív.” A fran cia köl tõ köny vé nek má sik tör té ne té ben 
a cse léd lány azt az uta sí tást kap ja, hogy fris sí tõ ket hoz zon a 
ha sis él ve ze té be bo rult ven dé gek nek. „Ami kor meg pil lant ja 
ma ga kö rül a bi zarr fe je ket, az arány ta la nul nagy ra nyílt sze-
me ket, meg csap ja (…) a kö rü löt te ka var gó egész ség te len lég-
kör. A ven dé gek közt já ró cse léd lány lát ván »ezt a kol lek tív 
õrü le tet« esze ve szett ne ve tés ben tör ki, el ej ti a tál cát, mely 
ös  szes csé szé jé vel és po ha rá val da ra bok ra tö rik, és ré mül ten 
me ne kül, aho gyan csak a lá ba bírja… Más nap be vall ja, hogy 
va la mi egé szen fur csát ér zett, va la mit, ami rõl fo gal ma sincs 
mi le he tett.” Ho lott, mint Baude laire meg jegy zi, a lány ma ga 
nem szí vott ha sist.

[1. ve tí tés. (Gulácsy: Az ópi um szí vó ál ma) A na rancs-
sár ga-ró zsa szín ben ját szó lá to más víz alatti tá jat idéz. 
Ebi hal- (vagy dé mon-) se reg let látható a víz al ján, a jobb 
fel sõ ne gyed ben hal fa rok, leg fö lül pe dig bu bo ré kot ere ge tõ 
ar cok.]

A ma gyar ol va só nak a Baudelaire-szö veg szer te szét 
he ve rõ, álom ba bó dult al vói okán Kosz to lá nyi köl te mé nye, 
a Haj na li ré szeg ség jut az eszé be. Ez utób bi al vók ról szó-
ló so rai – a kül sõ szem lé lõ re gya ko rolt ri asz tó ha tás mi att 
– kö zel áll nak a Baude laire -i so rok hoz. Kosztolányiné visz-
 sza em lé ke zé sé bõl egyéb ként kö vet kez tet he tünk ar ra, hogy a 
vers lá to má sos sá ga a köny ves polc mö gött rej te ge tett, ti tok-

ban fo gyasz tott ká bí tó- (ha tá sú) szer nek is be tud ha tó: („Az 
em be rek fel dönt ve és va kon / víz szin te sen feküsznek, / s meg-
for du ló sze mük kan csít va néz szét / kö dé be csal fán csil lo gó 
eszük nek, / mert a min den na pos agy vér sze gény ség / bo rult 
re á juk. / Mel let tük ci põ jük, ru há juk, / S õk a szo bá ba zár va, 
mint do boz ba.”) Eb bõl a 
nyo mo rú ság ból szár nyal 
Kosz to lá nyi ver se a men-
 nyei bál pom pá já nak el ra-
gad ta tott áb rá zo lá sá ig: 
(„Rop pant / fény csó va 
lob bant, / egy men  nyei 
kas tély ka pu ja tá rult, / 
kö röt te láng gyúlt. / Va la-
mi reb bent, / osz la ni kez-
dett a ven dég se reg fent, 
/ a haj na li ho mály mély 
/ ár nyé kai kö zé len gett a bál éj, / s künn az elõ csar nok fény-
ár ban úszott, / a há zi gaz da a lép csõn bú csú zott, / elõ ke lõ úr, 
az ég óri á sa, / a bál te rem ha tal mas gló ri á sa, / s moz gás ri adt, 
csi lin ge lés, cso dás / halk nõi suttogás…”) Ne héz meg sza kí-
ta nom az egyik leg szebb ma gyar vers idé zé sét. Ám e rö vid 
sze mel vény bõl már is le von hat juk a kö vet kez te tést, hogy ért-
he tõ, ha a lát vány, a han gok ha tá sa alól ma gát ki von ni nem 
tu dó köl tõ meg kí sér li vers ben: in terp re tál ni ál mát. In terp re-
tál ni, az az tol má csol ni va ló ban, és nem ma gya ráz ni. Szak em-
be rek kö zött köz meg egye zés van ugyan is ab ban, hogy a pri-
mér álom mun ka nem álom ma gya rá za tot, ha nem az álom tol-
má cso lá sát je len ti. 

A „primér” álom – ál lít ja Fre ud – ma ga is al ko tás.  Már 
amen  nyi ben jól kom po nál ja mû vét az ál mo dó! – tes  szük 
hoz zá kis sé szi go rú an mi is. Jékely Zol tán Ta má si Áron ról 
szó ló – rész ben pró zá ban, rész ben vers ben meg fo gal ma zott 
– Kör gal lér ros kadt váll ra cí mû ver se ilyen, elõ zõ leg tö mö rí-
tett, „ho zott” nyers anyag ból, to váb bá a kur zi vált vers be té tet 
kö rül öle lõ, be ve ze tõ és 
le zá ró né hány so ros, szí ni 
uta sí tás hoz ha son ló pró zá-
ból áll. 

„Bo ron gós szür kü let-
ben, om la dé kos ház vé gé-
ben, fel szag ga tott, göd rös 
he lyen ta lál tam. Ne kem 
hát tal, ma gá ban ült, csak 
fel sõ tes te lát szott, se pad, 
se szék alatta… Ki et len 
kör nye ze te, el ha gyott sá ga 
szívenfogott... S hir te len, a fe je fölül, a ma gas ból, pa na szos 
ver ses be széd hal lat szott, ilyen for mán:

„Állj meg em ber, állj meg, / csak egy perc re állj meg! / A 
ház vé ge nyir kos, / Ez a hi deg gyil kos. /Állj meg, em ber állj 
meg, / Csak egy perc re állj meg! / Meg fagy itt a lé lek, ahol 
ül dö gé lek. / Szánj meg, em ber szánj meg, / és tûz zel kí nálj 
meg! / De ne csak gyu fá val, / kõ bõl ütött láng gal, / lán go ló 
csó vá val! / Hadd jus son be lõ le / Szem re, szem fe dõ re, / s úgy 
száll jak az égbe,/ Mint a csil lag, ég ve!

Sí rás kör nyé ke zett. Mö gé je lép tem, s ros kadt, elõ re esett 

4  Rö vid idé zet a Pessoa-vers bõl: „Az el lent mon dá sos, rossz csil lag ál lás / Arany se bek kel uta mat ki szab ja. / Ön ér ze tem le csú szik a ha bok ba. / 
Ideg cso mó im hul lá mok cibálják./…/ A kép ze let torz len dí tõ ke rék kel / A ka taszt ró fát mû kö dés be hoz za / Egy kert ben rá le lek a vér pad ok ra, 
/ Szá ru kat vesz tett vi rá gok kí sér nek. / Amíg a lakk- és csip ke lét bo dor / Hím zé sén tán to rog va me gyek át, / Ér zem, a kés, amel  lyel a Fu tárt / 
Le vág ták, ott hon há nyó dik va la hol.”

5 Baudelaire: A mes ter sé ges menny or szág ok. Gon do lat, 1990. Hárs Er nõ for dí tá sa.



16

vál lá ra pu ha, pré mes gal lért bo rí tot tam – nem tu dom, hon nan 
ke rült a kezembe… Fe je kö zel sé gé tõl, vál la érin té sé tõl erõs 
bor zon gás járt át, hogy mi e lõtt meg szó lal hat tam vol na, fel ri-
ad tam. Tör tént 1970 má ju sá ban.”

„A mûalkotás… – ír ja Umberto Eco Nyi tott mû cí mû 
kö te té ben – ezer nyi meg is mé tel he tet len egye di sé get érin tet-
le nül ha gyó, egy más tól el té rõ ér tel me zés le he tõ sé ge. Ek kor 
min den hasz ná lat in terp re tá ció is, ki vi te le zés is, mi vel a mû 
min den hasz ná lat ban ere de ti, új pers pek tí vá ban kel életre.”6 
Ahány ol va só, mond juk va ló ban, an  nyi ol va sat. Né mi képp 
az ör dög ügy véd je ként hadd te gyem hoz zá, hogy so kunk 
kö zös írói ta pasz ta la ta sze rint: ahány ol va só, an  nyi fél re ol-
va sat le he tõ sé ge, ön ma gunk ol va sa tát is be le ért ve per sze. 
Ez azon ban nem cá fol ja Eco ál lí tá sá nak iga zát, ahogy (az 
Is te ni Szín já ték ról szó ló es  szé jé ben Borges idéz te) Scotus 
Erigenáét sem, aki sze rint: „vég te len szá mú ér tel met hor doz 
ma gá ban a Szent írás, s hogy az olyan, mint egy pá va szín-
ját szó tol la za ta”. „A hé ber kabbalisták azt tar tot ták – fû zi e 
meg jegy zés hez Borges –, hogy min den hí võ nek kü lön-kü lön 
író dott az Írás.” 7 

Van, aki úgy gon dol ja, a szer zõ élet raj zá nak is me re te 
szük sé ges a mû ér tel me zé sé hez, van, aki fe les le ges nek ér zi 
an nak hát te rét. Amúgy nem ne héz pár hu za mot ta lál nunk a 
mû élet raj zi hát tér ének és az álom szü le té sé nek anam né zi se 
kö zött. Nyu god tan ál lít hat juk, hogy az elõz mé nyek is mer te-
té se az ál mok élet raj zi adat köz lé sé nek szá mí ta nak. Thomas 
Mann fent em lí tett kis re gény ében a va ló ság ele me i bõl föl-
épü lõ rém álom szer ke ze tét úgy is mer jük meg, hogy elõ zõ 
na pi ful lasz tó sé tá já ra el kí sér jük Aschenbachot. Ha ezen a 
sé tán nem vol nánk je len, nem hal la nánk a pár be széd ré sze-
ként el hang zó, a ko le ra ter je dé sé rõl szó ló, szin te szak mai 
fel vi lá go sí tást „a Gan gesz-del ta me leg mo csa rai szül te, 
mefitikus pá rák kal tá madt, (…) hasz na ve he tet len bu ja sá gú, 
embernemlakta, õs vi lá gi szigetvadonból” ere dõ ko le rá ról. 
Meg fej te nénk per sze ak kor is Aschenbach nyo masz tó mo csa-
ras ál mát, hi szen is mer jük az álom fej tés né pi ha gyo má nyát, 
és tud juk, hogy a za va ros víz be teg sé get és ha lált „jegyez”. 
„Ha ugyan le het álom nak ne vez ni az in kább tes ti, mint lel ki 
él ményt”– aho gyan Thomas Mann fo gal maz a hõ sén „át tip ró 
lá to más ról”. Van, hogy az álom le írás meg elõ zi a tör té ne tet. 
Az An na Karenina sí ne ken ko pá cso ló, sza kál las, kis pa raszt-
ja, aki elõ ször álom fi gu ra ként je le nik meg sze münk elõtt, 
An na ön gyil kos sá ga pil la na ta i ban már va ló sá gos hús és vér 
alak ká vá lik. Min den elõ ze tes vagy utó la gos rész let is me re te 
azon ban csak mo ti vál ja ér tel me zé sün ket, a fik ci ók ban vagy 
a va ló sá gos élet ben elõ for du ló ál mok meg fej té sé hez el en ged-
he tet len a hõ sök egyé ni tör té net é nek is me re te.

Koestler Sö tét ség dél ben cí mû fur fan go san meg szer-
kesz tett re gé nyé ben Rubasov a tör tén te ket meg jós ló ál mát 
csak azok be áll ta után mond ja el. A már le tar tóz ta tott 
fõ hõs vég re el he ve re dik a bör tön pric  csén, és hó na pok 
óta elõ ször nem fél at tól, mit fog ál mod ni. Bör tön be hur-
co lá sa elõtt ugyan is, „ami kor a Bel ügyi Nép biz tos ság két 
tiszt vi se lõ je meg dön get te la ká sá nak aj ta ját, (…) Rubasov 
ép pen azt ál mod ta, hogy letartóztatják”. Mi kor ki dör zsö li 
az ál mot a sze mé bõl, és rá éb red a ret te ne tes va ló ság ra, 

hogy to vább ra is dön ge tik aj ta ját, a csa ló ka re mény, mely 
sze rint csak ál mod ta vol na le tar tóz ta tá sát, szer te fosz lik. A 
je le net vé gén ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy meg pe csé te-
lõ dött a sor sa, nincs hát mi tõl fél nie. Ing mar Bergman A 
nap vé ge cí mû film jé nek for ga tó könyv éhez hõ se ne vé ben 
fo gal ma zott elõ szót írt. Az elõ szó azon ban nem az álom mo-
tí vu mo kat sze re pel te ti, hogy a kö vet ke zõk ben mint egy rá is-
mer jünk a tár gyak ra és sze rep lõk re, ha nem a vég te le nül zár-
kó zott, ri deg Isak lel ki ál la po tát mu tat ja be, ezért moz gunk 
ott ho no san a kez dõ je le net ben. A lát sze rész bolt ja elõtt 
el ha lad va az ál mo dó Isak azt lát ja, hogy a ki ra kat ban áll-
do gá ló és min dig a ha tal mas óra szám lap ját bá mu ló fi gu ra 
sze mét va la ki szét ron csol ta, s az óra mu ta tók hi ány za nak a 
szám lap ról. Az álom je le net vé gén pe dig egy ha lot tas ko csi-
ról le csú szó, szét nyí ló ko por só ban ön ma gát pil lant ja meg:8 
Rém ál mát azon ban sen ki vel sem si ke rül meg osz ta nia, mert 
kõ szí vû sé ge mi att min den ki vis  sza uta sít ja kö ze le dé sét. A 
for ga tó könyv és ma ga a film is álom je le net tel zá rul, de 
Isak ha lá lá ban vé gül a bol dog ha za ta lá lást éli meg. „Azt 
ál mod tam, hogy ál lok a víz par ton, és ki a bá lok a mes  sze ség-
be..., megkönnyebbültem.”– mond ja.

[2. vetítés. Dalí: Az em lé ke zet ál lan dó sá ga.]
A fes tõ el me sé li ké pe ke let ke zé sé nek tör té ne tét. Egy 

es te fá rad tan és fej fá jó san ott hon ma radt, míg a töb bi ek 
mo zi ba men tek. Mû ter mé be ment, hogy még egy pil la-
nat ra meg néz ze, amit az nap fes tett. Ké pét „át tet szõ és 
me lan ko li kus fény be von ta az al kony” – ír ja nap ló já ban. 
– „Érez tem, hogy a han gu lat, me lyet a táj su gall, csu pán 
egy meg le põ gon do lat hát te ré ül szol gál. Épp el akar tam 
ol ta ni a lám pát, ami kor ma gam elõtt lát tam a meg ol dást, 
a két el fo lyó zseb órát, me lyek kö zül az egyik mé láz va 
csüg gött az olaj fa ágán.” Ez út tal nem csak a kép lá to má-
sos sá ga, ha nem a fes tõ fej fá já sa is ar ra in dít, hogy a nagy 
szem fény vesz tõ hí res ké pét vá las  szam té mánk il luszt rá ci-
ó já ra. Lá tás mód ját nem csak a reg ge li re fo gyasz tott sajt 
ál la ga be fo lyá sol ta, ha nem a fej fá já sa is. Bár Fre ud Dalí 
lá to ga tá sa után úgy nyi lat ko zott, hogy „nem tudatalattija 
a fi gye lem re mél tó, ha nem tu da tos vi sel ke dé sé nek me cha-
niz mu sa”, a fej fá jás kö vet kez té ben be állt fur csa as  szo-
ci á ci ók – s eb ben sa ját ta pasz ta la ta im is meg erõ sí te nek 
– rend kí vül álom sze rû ek. 

Kü lön köny vet szen tel het nénk a misz ti ku sok ál ma i nak, 
me lyek gyak ran a fi zi kai nyo mor, az éhe zés, kín zó be teg sé-
gek, a kül vi lág tól va ló tel jes el zárt ság kö vet kez té ben stig mák 
és lá to má sok for má já ban öl te nek tes tet. Ke resz tes Szent Já nos 
hí res ver sét a Sö tét éj sza ka, más né ven A Kármel he gyé re 
ve ze tõ út cí mû, a misz ti kus iro da lom ta lán leg is mer tebb ver sét 
fel te he tõ en toledói bör tön rab sá ga ide jén ír ta.  Õ, aki az apá cák 
gyón ta tó ja, s ál mok ban hí võk szi go rú bí rá ló ja, seb láz tól gyö tör-
ve, lá to má sá tól ve zet ve ek kor ké szí ti hí res raj zát, a hi bás pers-
pek tí vá jú rá dõ lõ ke resz tet is. Ki vá ló élet rajz író ja, José Nieto 
ép pen a vers sor ok ká bu lat ban tör té nõ szü le té sét tagadja9. Én 
azon ban haj lok má sik elem zõ je, Buosono vé le mé nyé nek el fo-
ga dá sá ra, aki e bol dog ré vü let kap csán meg ér zé sek rõl be szél, 
és úgy íté li, hogy eb ben a mo dern köl té szet elõ fu tá ra õ. A lé lek 
sö tét éj sza ká ja cí mû pró zá ja a szent mi vol tát egy ál ta lán meg 

6 Eu ró pa. Bar na Im re for dí tá sa.
7 Scholz Lász ló for dí tá sa.
8 „Elõ re ha jol tam, a ha lott rop pant erõ vel meg ra gad ta a ka ro mat, és hú zott a ko por só fe lé.” (Osztovits Ce cí lia ford.)
9  „Misz ti ciz mu sa sza bad ság, nem ká bu lat – nem az ér zé ki vi lág ban, az ér zék csa ló dás ban fo gan. Az õ ese té ben a tel jes élet oda adá sa, gya kor la ta, 

a me di tá ció ve zet a misz ti ciz mus hoz. A mez te len lé lek sza bad sá ga ez, aki Is tent a ma ga mez te len sé gé ben ta pasz tal ja meg. A ma gá nyos út ja a 
Ma gá nyos hoz, Plotinosszal szól va.” (Ta kács  Zsu zsa ford.)
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nem kér dõ je le zõ mó don a lé lek pas  szív, tû rõ éj sza ká ját fog lal-
ja ös  sze, s eb ben nagy sze rep hez jut a révület.10 

[3. ve tí tés. Ke resz tes Szent Já nos bör tön ben ké szült 
raj za.]

Ér de mes a vers sel – fel te he tõ en – egyidõ ben ké szült, 
már em lí tett raj zot is meg te kin te nünk, ame lyen a misz ti kus 
köl tõ a ke resz tet fe lül né zet bõl, a va ló ság ból nem meg ma gya-
ráz ha tó szem szög bõl áb rá zol ja. A hi bás pers pek tí va mi att a 
ke reszt rõl csak nem fe nye ge tõ en zu han a raj zo ló ra, il let ve 
ránk, a rajz szem lé lõ i re a kor pusz. 

[4. ve tí tés. Dalí egyik leg nép sze rûbb fest mé nye a fen ti 
rajz alap ján ké szült.]

Dalí az ere de ti tõl el té rõ en fest mé nyé hez fron tá lis né zõ-
pon tot vá lasz tott. Nap ló já ban e kép rõl a kö vet ke zõ áll: 
„Amikor… meg pil lan tot tam Ke resz tes Szent Já nos Krisz tu-
sát, el dön töt tem, hogy ké pem kom po zí ci ó ja a há rom szög re 
és a kör re épül majd. Ös  szes ed di gi kí sér le te im nek ez lett 
esz té ti kai ta nul sá ga.” Eric Shanes, Dalí mo nog rá fu sa hoz zá-
te szi, hogy a kör és a há rom szög az eu ró pai gon dol ko dás 
pla to ni kus ha gyo má nyá ban ter mé szet fe let ti erõt hordoz.11

Fre ud Az álomról12 cí men írott köny vé ben a kö vet ke zõt 
mond ja: „Az álom gon do la tok elem zés köz ben igen szö ve-
vé nyes fel épí té sû lel ki komp le xum nak bi zo nyul nak. En nek 
egyes da rab jai a leg vál to za to sabb lo gi kai kap cso lat ban áll-
nak egy más sal. Van ben nük elõ- és hát tér, van nak fel té te lek 
és el té ré sek, ma gya rá zá sok, van bi zo nyí tás me net és ellenve-
tés… Csak nem rend sze rint ott áll va la me lyik gon do lat me net 
mel lett an nak kontradiktórius el len té te. Eb bõl az anyag ból 
egyet len jel leg vo nás sem hi ány zik azok kö zül, ame lyek éber 
gon dol ko dá sunk ból ismertek. Hogy eb bõl álom ke let kez hes-
sék, ezt a lel ki anya got ös  sze kell nyom ni úgy, hogy at tól ala-
po san összesûrûljön, bel sõ leg szét mor zso lód jék, el to lód jék, 
úgy szól ván új fe lü le te ket kap jon; szük ség van to vább ra a 
hely zet kép zés re leg al kal ma sabb al kat ré szek ki vá lo ga tá sá ra 
is.” Ahány szor új ra ol va som A sö tét éj sza ka „tit kos létrá”-
ján ki szö kõ sze rel mes sza va it, úgy ér zem, álom je le net be 
lép tem. „Én bol dog mes  sze jár tam / ar com el föd ve, fél ve / 
csön des volt há zam / el pi hent a né pe” – hang zik Ke resz tes 
Szent Já nos szö ve ge, s ez zel az al vók kö zül ál má ban ki szö-
kõ sze rel mes nagy jö võ elé né zõ to po szát ele ve ní ti meg. 
A ha son ló ság okán idéz zük fel itt a ha zai ol va só szá má ra 
is me rõs He te dik ec lo ga né hány so rát: „Lá tod-e, es te le dik s a 
szö ges drót tal be sze gett, vad / tölgykerités, barak oly le be gõ, 
fel szív ja az es te /…/ megtöretett tes tün ket az álom, a szép sza-
ba dí tó / old ja fel, és a fo goly tá bor ha za in dul ilyen kor.”

 Misz ti ka és érosz cí mû köny vé ben a né met szer zõ pá ros: 
Anselm Grün és Gerhard Riedl13 a kö vet ke zõ meg ál la pí tás ra 
jut: „el kép zel he tõ, hogy a misz ti ku sok nál a sze xu á lis szen-
ve dély ere je fel éb reszt he ti és ala kít hat ja az Is ten irán ti sze-
re te tet, ha sze xu a li tá su kat se ki nem élik, se el nem fojt ják”. 
A szer zõ pá ros ki tér a sze mé lyek kö zöt ti (transzperszonális) 
pszi cho ló gia meg al ko tó já nak, Robert Assagiolinak a ku ta tá-
sa i ra is: „Az át lag em ber tu da ti ál la po ta gyak ran az al vás hoz 

ha son lít. Gyak ran bel sõ rém ké pek, füg gõ sé gek és komp le xu-
sok ál do za tá vá vá lunk. A fel éb re dést meg vi lá go so dás ként is 
át él het jük. Assagioli ter mé sze tes nek tart ja, hogy a misz ti ku-
sok, akik Is tent szen ve dé lye sen akar ják sze ret ni, egyút tal sze-
xu á lis ener gi á i kat is ér zik. »Ezért beszélnek… misz ti kus nász-
ról, az unio mystica-ról. A 
sze re tet nek itt is min dig 
ugyan azo kat a tu laj don sá-
ga it ta lál juk: a tel jes ség 
utá ni vá gya ko zást, az egye-
sü lést, majd a pro jek ci ót, 
a sze re tet to vább vi te lét.«” 
Ál lí tá sunk iga zo lá sá ra 
szép pél da a csíksomlyói 
bú csú egyik kõ ke reszt jé-
nek szövege14: „Ó, ke gyes 
Jé zus, légy ir gal mas vet-
kez te tõm!” Az alá írás: „Szat má ri Irgalmasrendi apá cák”.

[5. ve tí tés. Bernini Szent Te réz lá to má sa a ró mai Santa 
Maria della Vittoria temp lom ban. A hí res ba rokk szo bor kom-
po zí ci ón az an gyal (vagy Szent lé lek?) dár dá já nak irá nyult sá-
ga és a szent ar cá ra raj zo ló dó fáj dal mas-gyö nyör telt ki fe je zés 
ös  sze füg gé se nem hagy két sé get ero ti kus tar tal ma fe lõl.]

A misz ti kus ta pasz ta lat ról szól va kü lön köny vet szen tel-
het nénk a kö zép kor nõi misz ti ká já nak, el sõ sor ban a bel sõ 
ké pek ben és lá to má sok ban gaz dag 13. szá zad bé li né met al-
föl di begina: Hadewijch köl té sze té nek, aki nek misz ti ká já ban 
Wunibald Müller az eksz ta ti kus is ten ta pasz ta lat ban a sze xu-
a li tás és a lel ki ség ki en gesz te lõ dé sét lát ja. Beney Zsu zsa, 
Hadewijch ma gyar for dí tó ja pe dig Eliadét idéz ve ál la pít ja 
meg, hogy „a misz ti kus pil la nat az idõ disz kon ti nu i tá sá nak 
bizonyítéka”15. Az idõ meg sza ka dá sá nak pil la na tát nem csak 
a szen tek és asz ké ták, a föl di sze re lem be tel je sü lé se is is me ri. 
Ami kor leg köz na pibb mó don azt mond juk, hogy a sze rel mes 
szá má ra meg állt az idõ, a ki lé pés nek és még is ottma ra dás nak 
er rõl a pil la na tá ról be szé lünk, a transz cen dens sel va ló ta lál-
ko zás ról, il let ve an nak meg sej té sé rõl. Hölderlin ver se i ben 
Diotima vagy Dan te Vi ta Novajában Be at ri ce va ló ság gal meg-
is te nül. Még Vaj da Já nos Ginája és Ju hász Gyu la An ná ja is 
hal ha tat lan, álom be li je le nés sé szub li má ló dik a re mény te len 
sze re lem mel mú ló évek so rán. Jó pél da a sze re lem min dent 
át já ró ha tal má nak jel lem zé sé re, egy szer re égi és föl di ere jé re, 
hogy Kierkegaard Áb ra hám hi té nek jel lem zé sé re sze rel mi pél-
dát hoz16: „Egy if jú be le sze ret egy her ceg nõ be, a kap cso lat 
azon ban nem tel je sed het be, õ még is ki tart sze rel me és sze rel-
me se mel lett ak kor is, ami kor az már férj hez megy.” Ha az áll-
ha ta tos sze rel me sek re is vo nat koz tat juk Kierkegaard ál lí tá sát, 
nem csak a hi tü ket meg õr zõk re, ak kor vég te len ség lo vag jai õk 
is, akár „a tán co sok, akik ké pe sek lebegni… De ami kor alá-
hul la nak, nem ké pe sek rög vest föl ven ni azt a hely ze tet, egy 
pil la nat ra meg inog nak, és ez az in ga do zás mu tat ja, hogy még-
is csak ide ge nek e vi lág ban. Ez ki nél job ban, ki nél ke vés bé fel-
tû nõ, még pe dig mû vé sze tük mér té ke sze rint, ám e lo va gok 

10  Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1999. „A lé lek, me lyet Krisz tus elõ re akar vin ni, alig hogy ki ke rül az ér zé kek aszá lyos, kín nal te li el sõ éj sza-
ká já ból, a Szel lem Éj sza ká já ba he lyez te tik el (…). (…) elõ ször nagy idõ, évek szok tak el tel ni (…) míg, mint egy szûk bör tön cel lá ból a lé lek 
(…) a má so dik Éj sza ká ba ér, nem von szol ván ma gá val a kép ze le tet, a be széd re va ló ké pes sé get (…), nagy kön  nyû ség gel bol dog ál la pot ba jut, 
sze rel mes szem lé lõ dés be, lel ki tu dás ra a be széd del va ló baj ló dás nél kül.” (Ta kács Zsu zsa ford.)

11 Cor vi na, 1991. Beck And rás–Er dé lyi Ág nes for dí tá sa.
12 Rep rint ex Hungaria. Hat ágú Síp Ala pít vány, Bu da pest, 1991. Dr. Ferenczi Sán dor for dí tá sa.
13 Ben cés lel ki sé gi  fü ze tek so ro zat. Ben cés Ki adó, Bu da pest, 2000. Mé szá ros Er zsé bet for dí tá sa.
14 Pé csi Györ gyi szí ves köz lé se alap ján.
15 Beney Zsu zsa: Möbius-szalag. Vi gí lia Ki adó, 2006.
16 Fé le lem és resz ke tés. Eu ró pa, 1986. Rácz Pé ter for dí tá sa.
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kö zött még a leg mû vé szibb sem ké pes el rej te ni in ga do zá sát. 
Nem a le ve gõ ben kell néz ni õket, ha nem ab ban a pil la nat ban, 
ami kor le ér nek, és ép pen meg érin tik a föl det.” Ak náz zuk ki 
ezt a le he tõ sé get, cse rél jük meg a ha son lót és ha son lí tot tat, 
s ak kor ar ra a kö vet kez te tés re ju tunk, hogy a föl di sze re lem 
ma gá ban hor doz za az is ten él ményt.

A lá to má sok és álom le írá sok gaz dag for rá sa az Ószö-
vetség.17 S még an nál is jó val te kin té lye sebb  a bib li ai ál mok 
mû vé sze ti, s azon be lül iro dal mi utó éle te. 

[6. ve tí tés. Veronese: Ádám ál ma a Chicago-i Art Ins-
titute-ban.]

Té mánk ba vá gó sze mel vény ként nem a nagy szá mú lá to-
másáb rá zo lá sok ból vá lasz tot tam. Az al vó Ádám ol da lá ból 
meg te rem tett Éva áb rá zo lását sze ret ném meg mu tat ni. Éva 
szü le té sét – dol go za tom szel le mé ben – nem csak az Úr al ko-
tá sa ként, de Ádám ál ma ként is szem lél het jük. 

[7. Blake: Ezékiel lá to má sa a ke rék rõl.]
Szám ta lan meg fejt he tet len rész le te okán – akár csak az 

Új szö vet ség utol só fe je ze te, a Já nos-fé le Apo ka lip szis ma is új 
ér tel me zé sek tár gya. Reisinger Já nos az interneten köz zé tett 
írá sá ban, a Dá vid ál má ban is vis  sza kö szö nõ Ezékiel-látomás 
to vább élé se ként ér tel me zi a ten ger – né pek ten ge re Pe tõ fi-
fé le me ta fo rát. Sze rin te a bib li ai le írás ban sze rep lõ, tör té nel-
mi sors for du la tot jel zõ szél tom bol Vö rös mar ty Elõ szó cí mû 
köl te mé nyé ben is: „A vész kitört… / S az el sö té tült ég nek 
ar ca in / Vad fén  nyel a vil lá mok rajzolák le / Az el len sé ges is te-
nek ha rag ját.” Eugenio Montale Ezekiel saw the Wheel cí mû 
köl te mé nye szin tén e lá to más nyo mán író dott. „A nagy ke rék 
fe nye ge tõ en meg je lent a haj na li vil lo gás ban, / s a ba rack fa vi-
rág-szir mok vér esõ vé vál va, hull tak le rám…”.18 És, ami a 
leg ér de ke sebb, a bib li ai szö veg a fan tasz ti kus iro da lom ke re-
te i be il lõ fel te vé sek re ra gad tat ja mai ér tel me zõ it. Aho gyan 
Jung az ál má ban lá tott tárgy ban egy UFO-t vélt fel is mer ni, 
Ezékiel és Dá vid lá to má sát so kan ûr lé nyek lá to ga tá sá val 
ma gya ráz zák.

A vég íté le tet le író Já nos szö ve ge szám ta lan mû vészt fog-
lal koz ta tott és fog lal koz tat ma is. Jékely Madár-apokalip-
szisának a vers cím ben meg idé zett lá to más le he tett ih le tõ je, 
aho gyan Pi linsz ky Apokrifje19 is ar ra mu tat vis  sza. Jung Jób 
köny vé ben kü lön fe je ze tet szen tel az Apo ka lip szis tár gya lá sá-
nak és a patmoszi lát nok sze mé lyé nek. „Nem az õ sze mé lyes 
tu dat ta lan já ról van szó, ek képp hol mi sze mé lyes ki tö rés rõl 
– ír ja –, ha nem lá to má sok ról, me lyek na gyobb és át fo góbb 
mély sé gek bõl emel ked nek ki, ne ve ze te sen a kol lek tív tu dat ta-
lan ból. Já nost, ke resz tény ként, meg ra gad ta va la mi kol lek tív, 
archetipikus tör té nés. Az a tény, hogy egy ál ta lán lá to má sai 
vol tak, már is bi zo nyí té ka egy szo kat lan el len tét fe szü lé sé nek 
a tu dat és tu dat ta lan között…. Az idõk vi ha ra ka var ta fel õt, 

ame lyet más képp nem ér tel mez het, mint a sö tét ség vég ér vé-
nyes meg sem mi sü lé sét, mely a Krisz tus sal meg je lent fényt 
nem fo gad ta be.” 20

Az Új szö vet ség álom- és lá to más tör té ne te i nek ér tel me-
zé sé re és to vább írá sá ra sok iro dal mi pél dát hoz ha tunk. 
El sõ sor ban Ril ke an gya la it em lí te ném, s köz tük a Má ri á nak 
gyer me ke szü le té sét hí rül adó – leg ke vés bé „iszo nyú” – Gáb-
ri el arkangyalt21 az An gya li üd vöz let ben, il let ve a ha lá la 
hí rét ho zó ugyan azon an gyal lá to ga tá sát a Má ria ha lá la  
cí mû vers ben. García Lorca leg nép sze rûbb ver se i nek egyi ke 
a Ci gány ro mán cok ban sze rep lõ, Gáb ri el ark an gyal ról szó ló, 
egy szer re elragadtatott és pro fán vers. A for dí tás ból nem 
de rül ki, hogy az Anunciación spa nyo lul An gya li Üd vöz le tet 
je lent, s a ci gány lány ve ze ték ne ve, a Reyes pe dig a ki rá lyi ere-
det re (az az Dá vid ki rály csa lád já ból va ló szár ma zás ra) utal. 
Míg Ril ke Má ri á ja meg ren dült áhí tat tal fo gad ja az öröm hírt, 
a ci gány Anunciación sze rel mes ként sut tog Gábriellel.22 

Az An gya li üd vöz let szám ta lan fest mény té má ja. Ta lán 
csak ket tõt idéz nék a leg fon to sab bak ból, s a har ma dik ké pet 
Lorca ver sé nek il luszt rá ci ó ja ként: 

[8. ve tí tés. Fra Angelico-ét a Prado Mú ze um ból]
[9. Bot ti cel li ét az Uffizzi gyûjteményébõl, to váb bá]
[10. Rous seau: Al vó ci gány lá nyát.]
Az épp csak mu ta tó ban fel tû nõ an gya lok mel lett szo rít-

sunk he lyet az ör dög nek is! Az ör dög leg fõbb elõ for du lá si 
he lyei egyéb ként – akár csak szár nyas tár sa i ké – a Köny vek 
Köny ve: a Bib lia, a Szen tek élet raj za, a nép me sék, Dan te, 
Goe the, Mil ton, Blake, Ma dách, Swedenborg mû vei és 
mind ezek iro dal mi elõz mé nyei, to váb bá a Dok tor Faustus, 
a Karamazov test vé rek vagy a Mes ter és Margarita. Nem 
be szél ve egyéb fon tos he lyek rõl, így pél dá ul a rész le tek rõl, 
me lyek ben la kik. Dosz to jevsz kij ör dö ge az zal kér ke dik (Iván-
nak), hogy sû rûn és szí ve sen for dul elõ bár hol. Nem csak 
Lu thert sze ren csél tet te már, aki hoz zá vág ta a tin ta tar tót, 
ha nem je len volt a sztarec ra va ta lá nál is, hogy a te tem ret te ne-
tes bû zé vel meg bot rán koz tas sa Aljosát. Az ör dög – iro dal mi 
ta pasz ta la ta ink sze rint – nem ha zu dik, de el hall gat bi zo nyos 
dol go kat. Pél dá ul, hogy az ön ma guk ból va ló ki lé pés sel csá-
bí tó ká bí tó sze re zés az én tel jes le épü lé sé hez ve zet. Er rõl vall 
Csáth Gé za szo mo rú élet tör té ne te, aláb bi ter vé nek gyá szos 
ta nul sá ga. „Egy nap alatt te hát öt ezer esz ten dõt élek. Egy esz-
ten dõ kö rül be lül két mil lió évet je lent. … tíz évig is el él hetsz, 
és ak kor húsz mil lió éves ko rod ban nyu god tan hajt ha tod fe je-
det az örök meg sem mi sü lés je ges pár ná já ra.” Csak hogy 
nem szá mí tot ta be le kal ku lá ci ó já ba, jegy zi meg Kosz to lá nyi 
nek ro lóg já ban, hogy nem lesz „vér ta nú tes tén egyet len fil lé-
recs ke hely, me lyet föl ne té pett vol na az ol tó tû”, és leg jobb 
írá sai a szer hasz ná la ta elõtt ke let kez nek. 

17  Az Ószö vet ség az ál mot az el rej tett igaz ság ki nyi lat ko ztatá sá nak te kin tet te. Jó pél da rá a Te rem tés, a Bí rák, Esz ter és Dá ni el, to váb bá a 
Makkabeusok köny vei, Sá mu el és Jób köny ve.  Fi gyel mez te tés ként ér tel mez he tõ Jób – és a Böl cses ség –, to váb bá a Ki rá lyok el sõ és má so-
dik köny vé ben sze rep lõ álom le írás. Ezékiel, Izaijás, Je re mi ás és Dá ni el, Tó bi ás és Sá mu el köny vé ben szám ta lan lá to más és álom, álom fej tõ 
sze re pel.

18 La tor Lász ló for dí tá sa.
19 „A le ve gõ ben menekvõ ma dár had. / És lát ni fog juk a ke lõ na pot, / mint té bo lyult pu pil la né ma és / mint fi gye lõ vad ál lat oly nyu godt.” 
20 Tandori Dezsõ for dí tá sa.
21  Nem ze ti Tan könyv ki adó. 1997. „Nem hogy be lé pett, de hogy oly kö zel / ha jol hoz zá s if jú-ál ar cot vi sel / az An gyal, s hogy a sze me, és amint 

/ rá néz, az õ sze me, úgy forr nak egy be, / mint ha meg hal na a lét oda kint, / s mit mil li ók lát nak, haj szol nak egy re / ben nük vol na – s kívülük 
sem mi sincs; / csak né zõ és né zett, szem s gyö nyör a szem ben, / egye dül itt, s más hol se hol se, / … /.”  „A Szûz „bá gyad tan ha nyat lott új ra 
hát ra, és olyan kö zel von ta az eget / Je ru zsá lem hez, hogy ki lép ve épp / csak kis sé láb hegy re állt a lel ke: / ki min dent tu dott ró la, már emel te, 
/ s rá ad ta is te ni ter mé sze tét.”  Mind két vers rész let Rónay György for dí tá sa.

22  In: García Lorca: Válogatott mû vei. Eu ró pa, 1963. „Ál dás, Anunciación! / Cso dá la tos fe ke tém, te! / A te fi ad gyö nyö rûbb lesz, / mint a szel-
lõk ve nyi gé je! /…/ – Jaj, éle tem, Szent Gá bo rom! Jaj, Gá bor kám, sze mem fé nye, / nincs itt szék, de ál mo dok én / le ül tet lek szekfûs székre.” 
García Lorca: Nagy Lász ló for dí tá sa.
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A Menny és Po kol házasságá-nak szer zõ je, Blake sú lyos 
be teg sé gé nek két he te alatt, hat van éve sen 100 il luszt rá ci ót 
ké szí tett Dan te mû vé hez. Ti tok za tos lá to ga tók cí men pe dig 
a vér szom jas em ber lel két be né pe sí tõ dé mo nok ról fes tett 
so ro za tot. 

[11. ve tí tés. Az Is te ni Szín já ték hoz ké szí tett raj zok kö zül 
né gyet vá lasz tot tam, a  Po kol be já ra tá nál Dan té ra tá ma dó Pár-
du cot (Fi ren ze meg tes te sí tõ jét), az Orosz lánt (mely a fran cia 
ki rály sá got tes te sí ti meg), vé gül a Far kast (a pá pa ság meg sze-
mé lye sí tõ jét), to váb bá az Antheust áb rá zo ló ké pet, me lyen 
gyön géd moz du lat tal Dan tét és kí sé rõ jét, Ver gi li ust a Po kol 
utol só bugy rá ba he lye zi.]

Em lí tet tük már, hogy Jékely köl té sze té ben men  nyi re 
meg ha tá ro zó az álom sze re pe. Nap ló já ban er rõl a kö vet ke-
zõ be jegy zést ta lál juk: „már if jú ko rom ban is (…) na po kig 
ha tá sa alatt vol tam egy-egy fur csább, igé ze te sebb álom nak, 
mint a csen des-óce á ni szi get la kó ( ... ). Ké sõbb egy-egy 
ilyen álom úgy szól ván vers ben pró bál ta rög zí te ni ma gát 
( … ). Elõ for dult, hogy az álom ban meg je lent ala kok is 
megszólaltak… S ha nem is lett vers min den ilyen meg-
nyi lat ko zás ból, nap lóm ban nem egy ilyen álom ins pi rá ci ót 
je gyez tem fel év ti ze dek során”.23 A köl tõ Álom be li ész le let 
a bol dog ság leg fel sõ fo ká ról cí mû ver se a nõk ör dö gi ha tal-
má ról szól – akár csak a Li dérc -ûzõ –, és ver sé nek tí pu sa, 
il let ve hang já nak profanitása ré vén kö tõ dik a val lás esz-
me kör éhez. A va ló di ör dög azon ban, akár csak az an gyal, 
nem te len, bár kí sér tõ ként még az an gya lo ké nál is na gyobb 
sze re pet ját szik az iro da lom ban. Mes ter ke dé sei kap csán 
em lít sük meg Kawalerowicz Ma ter Jo han na c. film jé nek 
egyik je le ne tét, mely a kö zép kor, il let ve ko ra új kor szer ze te-
se i nek éle té be en ged be pil lan tást. Az asz ké zis, az éhe zé sek 
és ön sa nyar ga tás kö vet kez mé nyei nem egy szer ze tes rend 
éle tét for gat ták föl. Az apá cá kat kü lö nö sen sok szor száll ta 
meg a Go nosz, s ilyen kor a gyón ta tó vagy egy há zi elöl já ró, 
az Ink vi zí ció ma gas mél tó sá gai vé gez tek ör dög ûzést raj tuk. 
A Ma ter Jo han ná ban épp an nak a meg rá zó eset nek va gyunk 
ta núi, ami kor az apá cák ból tá vo zó ör dög a pap tes té be búj va 
le mé szá rol ja az is tál ló ban ki kö tött lo vat. Julio Caro Baroja 
spa nyol mû ve lõ dés tör té nész ér dek fe szí tõ köny vé ben gyak-
ran em lí ti a túl zás ba vitt ön sa nyar ga tást kö ve tõ lá to má sok 
mi att szük sé ges sé vá ló ördögûzéseket24. Köny vé bõl ki de rül 
az is, hogy a gyó nás meg kön  nyí té sé re aján lott lis tán az el sõ 
pa ran cso lat el le ni 36 vét ség kö zött az ál mok ban va ló hi e de-
lem sze re pel, jól le het a Bib li á ban sze rep lõ ál mok fon tos sá-
gát nyil ván sen ki nem von hat ta két ség be. 

Az Ab lak négy szög ében cí mû lá to má sos vers rõl be szél get-
ve Do mo kos Má tyás utal Weöres nek ar ra a szo ká sá ra, hogy 
ál ta lá ban éj sza ka dolgozik.25 Kér dé sé re azon ban, már mint, 
hogy ver sé nek meg kom po ná lá sa ön tu dat lan vagy tu da tos 
volt-e, Weöres ez utób bit vá la szol ja. Mallarmé és Reverdy 
„tá gas ság gal és ös  sze szû kült tér rel, a tér és tár gyak ku bis-
ta ele me i vel” fog lal ko zó köl té sze té nek szug gesz ti vi tá sá ról 
be szél. A kép, ami kor „a szo bá ban le võ tér szin te meg más  sza 
a sar ko kat, a kar szé ket, a mos dó kan csót, min den fé lét, ami 
a szo bá ban ta lál ha tó”, min ket va ló ban a há rom di men zi ót 
ket tõ be la pí tó fes té szet lá to má sos sá gá val nyû göz le. Nem 

ke vés bé ér de kes, hogy Jung Mély sé ge ink ös vé nye in cí mû 
ta nul mány kö te té hez az utó szó szak író ja, Bod rog Mik lós a 
jungi „koz mi kus tu dat ta lan” il luszt rá lá sá ra is Weöres Sán-
dort idéz: „(…) van bar lang, hol éj s nap nin csen: / a ma gok 
tit kos mû he lye / a szen tek, böl csek rej te ke / hol is me ret len, 
más tör vény hat át.”)26

Dsida Je nõ Légy ott cí mû ver se, csak úgy, mint Weöre sé, 
koz mi kus lát ványt zár, ha nem is ku bis ta – sze ces  szi ós tér be. 
A sze re lem ex tá zi sá nak egyik leg szebb da rab já ról van szó, 
nem is ál lom meg, hogy – rö vi dít ve – ne idéz zem: „A kis 
szo bá ban / csil la gok he ver tek / sep ret le nül, / mint lim lom és 
sze mét / a to rony órák egy re más ra ver tek. /  / Ak kor le huny ta 
/ nagy, sö tét sze mét. /…/ Ha ja bo zót ja / las san kúsz ni kez dett 
/ és kör be szõt te. / fon ta a fa lat. / Szí ve, kit bom lott / keb le 
ki eresz tett / da rázs ként szállt / a men  nye zet alatt. /…/ A száj 
fö lött / ibo lya lán gok gyúl tak. /  Ke zé hez ér tem: / nyir kos 
uj jai / halk ziz ze nés sel / sor ra föld re hull tak, / mint her vadt 
szir mok / szok tak hul la ni”. 

[12. ve tí tés. Gulácsy Ex tá zis cí mû fest mé nye] a sze rel me-
se ket a ké szü lõ dõ csók elõt ti, idõt len pil la na tá ban áb rá zol ja. 
Szin te érez zük át szel le mült ar cuk egy más hoz kö ze lí té sét.

Kor mos Ist ván Von szol nak pi ros del fi nek cí mû ver se, 
La tor ki fe je zé sé vel, a „fog ha tó és kép zelt va ló ság” meg szó-
lal ta tá sá nak szür re a lis ta remeke.27 Kor mos le vél ben szá molt 
be ver sé nek szü le té sé rõl. A ki ta szí tott sá gát, gyer mek ko ri 
ár va sá gát pá ri zsi sze rel me ide jén új ra élõ köl tõ ver se álom-
ban fo gant. „Von szol nak pi ros del fi nek ko rom-ten ge ren 
éj sza ka / part ra ki csap nak az a part szí vem le om lott part fa la 
/ álmaim-rakta há za dig on nan va kon is el me gyek / de ka pud 
nyitott-kés-kapu ab la kon kül dõ fény je lek” – hang zik az 
el sõ négy, álomközeli sor. A primér álom le jegy zé se után 
pe dig Kor mos ver sé ben a kö vet ke zõ kép pen ér tel me zi ál mát: 

23 Do mo kos Mátyás–Lator Lász ló: Ver sek rõl köl tõk kel. Szép iro dal mi, 1982.
24 Las formas comlejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII). Sarpe, 1985.
25 Lásd: elõ zõ láb jegy zet.
26 Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1993.
27 Lásd: 25. lábjegyzet.
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„jö võnk a hal va szü le tett ko rom ten ge re ken li heg /  föl fal ják 
pi ros lo va im kik von szol nak a del fi nek”.

Jung, a nagy szak ér tõ Em lé kek, ál mok, gon do la tok cí mû 
kö te té ben sa ját él mé nye it is közreadja.28 A „mély én” és az 
idõ ben és tér ben élõ em ber kö zöt ti kap cso lat szám ta lan kér-
dést vet fel, ál la pít ja meg. Ezek nek meg vá la szo lá si kí sér le tét 
ol vas hat juk két vis  sza em lé ke zé sé ben. 1958-ra da tál ja azt az 
al kal mat, ami kor két len csefor má jú, leg in kább egy táv csõ 
te le ob jek tív jé re em lé kez te tõ tár gyat pil lan tott meg. Az egyik 
meg állt a le ve gõ ben, majd irányt vál toz tat va ki ke rül te õt, a 
má sik azon ban egye nesen õt vet te cél ba. „A cso dál ko zás 
ér zé sé vel éb red tem – ír ja. – Még fél álom ban fel vil lant az 
agya mban: min dig azt kép zel jük, hogy az UFO-k a mi ve tü-
le te ink. Most ki de rül, hogy mi va gyunk az õ ve tü le te ik.” Az 
eset kap csán vis  sza em lék szik egy lá to má sá ra, ami kor egy 
domb vi dé ken ván do rol va be tért egy ká pol ná ba. „Az ol tá ron,  
a leg na gyobb ámu la tom ra, nem a Szûz anya ké pét lát tam és 
nem is fe szü le tet, ha nem pom pás vi rá gok ból ös  sze ál lí tott 
csokrot… Az ol tár elõtt a föl dön, fe lém for dul va, ló tusz-
ülés ben és tel jes el mé lyült ség ben egy jó gi ült… Aho gyan 
job ban meg néz tem, rá döb ben tem, hogy ar ca az én ar com. 
Hal lat la nul megrémültem… Te hát õ az, aki en gem me di tál. 
Ál mo dik, és én va gyok az ál ma. Tud tam, ha föl éb red, ak kor 
én nem le szek töb bé.” 

A „köl csö nös” álom ról szó ló ver sek kö zül Sza bó Lõ rinc 
kí nai ih le tés re szü le tett Dsuang Dszi-je jut az eszünk be 
elõ ször. Ami kor a vi lág há lón utá nanéz tem a kér dés nek, 
mu lat sá gos, bár nem iro dal mi elõz mény nél kü li há ló tár si 
üze ne tet ta lál tam. A Dsuang Dszinek ér ke zett le vél így 
hang zott: „Iga zad van.” Alá írás: „Lep ke”. Elõz mé nye ket 
em lít ve a Nietz sche és Is ten kö zöt ti pár be széd re gon dol-
tam. Az „Is ten ha lott” alá írás „Nietz sche” üze net re ér ke zett 
vá lasz ra, a: „Nietz sche ha lott”, alá írás: „Is ten” pár be széd re. 
Jorge Luis Borges, aki szám ta lan tu dás le té te mé nye se, s a 
köl csö nös álom nagy szak ér tõ je egy ben, a ha son ló prob le ma-
ti ká jú, Lewis Caroll Ös  szes mû vei elé írott be ve ze tõ jé ben ezt 
mond ja: „Alice a Fe ke te Ki rály ról ál mo dik, aki õt ál mod ja, 
de va la ki fi gyel mez te ti, hogy ha a Ki rály föl éb red, úgy fog 
el lob ban ni, mint a gyer tya láng ja, mert õ nem más, mint a 
Ki rály egyik ál ma.” A mû ben sze rep lõ Fe hér Hu szár bú csú ja 
„a leg em lé ke ze te sebb min den epi zód kö zött. A Hu szár ta lán 
azért ha tó dik meg an  nyi ra, mert tud ja, hogy õ Alice ál má nak 
ré sze, ahogy Alice a Fe ke te Ki rály ál má nak ré sze, és min den 
szer te fog fosz la ni. A hu szár egy ben Lewis Carroll is, aki 
bú csút int a ma gá nyát be né pe sí tõ ál mok nak” – ír ja Borges.

A tü kör kép és a mes ter sé ge sen elõ idé zett álom je gyei 
kö zö sen for dul nak elõ az aka rat át vi tel so rán be ál ló ese mé-
nyek ben, ami kor a má gus transz ba ejt ve és aka ra tá tól meg-

foszt va ké nye-ked ve sze rint moz gat ja mé di u mát. Thomas 
Mann Mario és a va rázs ló cí mû kis re gény ében ilyen – a hip-
nó zis so rán tra gé di á ba for du ló – ese mény sort ál lít elénk.29 

A vis  sza ta szí tó hely zet egy hí res, ko mi kus ele mek kel át szõtt 
má sik je le ne tet jut tat az eszünk be. Még pe dig azt, ami kor a 
Szentivánéji álom ban, Titánia a va rázs ital ha tá sá ra, a sza már-
fe jet vi se lõ, Zu boly nak kedveskedik.30

A tu dat ta lan esélyt kí nál, ami kor kö zöl ve lünk va la mit, 
vagy ké pi jel zé se ket ad, ál munk mi lyen sé ge azon ban be lõ-
lünk ered. Ér de kes ség kép pen mond juk el, hogy a va kok 
ta pin tá sos „ké pe ket” ál mod nak. A tu dat ta lan al kal mi lag 
még azt is tud ja ve lünk kö zöl ni, ami rõl a lo gi ka tör vé nyei 
sze rint nem le het tu do má sunk – ír ja Jung: „Hadd em lít sem 
itt a szinkronisztikus je len sé ge ket, a va ló ság ál mo kat és az 
elõ ér ze te ket”. Fen ti ál lí tá sá nak iga zo lá sá ra is mét csak két tör-
té ne tet me sél el. Az egyik a vi lág há bo rú alatt egy vo nat úton 
esett meg ve le. Amint a vo nat el in dult, sze me elõtt meg je lent 
egy víz be fú ló em ber ké pe. „Egész úton nem sza ba dul hat tam 
tõ le – ír ja. – Hát bor zon ga tó volt, úgy hogy fel öt lött ben nem: 
ugyan, mi tör tén he tett? Csak nem va la mi bal eset?” Ott hon 
az tán ki de rül, hogy a Jungéknál ven dé ges ke dõ leg ki sebb 
uno ka csak nem be le ful ladt a tó ba. Más kor pe dig ál má ban 
döb ben ten lát ja, hogy fe le sé ge ágya egy sír gö dör. „Ek kor 
mély só haj tást hal lot tam, mint ami kor va la ki ki le he li a lel két. 
Föl éb red tem, föl éb resz tet tem a fe le sé ge met is és meg néz tem 
az órát. Haj na li há rom volt… Reg gel hét kor meg ér ke zett a 
hír, hogy fe le sé gem egyik uno ka nõ vé re haj na li há rom kor 
meghalt.”31 Gyak ran csak ar ról van szó, hogy va la mit elõ re 
tu dunk, nem pe dig elõ re fel is me rünk, mond ja ma gya rá zat kép-
pen. Jó pél da er re a Ker tész Im re Gá lya nap ló já ban sze rep lõ 
fény lõ, sma ragdpa lo tá ról szó ló álom, me lyet nyo masz tó 
gon do la tok kal te li nap ja és es ti sé tá ja után lá tott, s amely az 
éle té ben ha ma ro san be kö vet ke zõ jó té kony for du la tot jó sol ta 
meg. A for du lat elõ je le it azon ban nap ló jegy ze te i bõl ma gunk 
is ki ol vas hat tuk, vagy ki is ol vas tuk már.

„Az em ber mi ti kus fe le ma nap ság saj nos a rö vi deb bet 
húz za. Nem me sél get het töb bé kép zelt tör té ne te ket, ez ál tal 
so kat ve szít; mert fon tos és gyógy ha tá sú, ha föl fog ha tat lan 
dol gok ról is be szél he tünk” – mond ja fen ti köny vé ben Jung. 
Majd hoz zá te szi: „Az ér te lem szem pont já ból a »mitolo-
gizálás« ter mé ket len spe ku lá ció, a ke dély szem pont já ból 
el len ben gyógy ha tá sú élet te vé keny sé get je lent; olyan ra gyo-
gó vá te szi a lé tet, hogy nem szí ve sen nél kü löz nénk.” Per sze 
fel me rül ben nünk a kér dés, hogy va jon mi a hely zet ak kor, 
ha rém álom ról van szó? Az álom a ge nus, a rém álom a spe ci-
es – nyi lat koz za Borges  A rém álom ról szó ló elõadásában.32 
A kis gye rek és a vad em ber „sze mé ben az ál mok az éb ren lét 
epi zód jai” – idé zi Frazert, majd hoz zá te szi: „a köl tõk és misz-

28 In Borges: Vá lo ga tott mû vei. Az õs kas tély. Es  szék. Eu ró pa, l999.  Ford.: Ko vács Ve ra.
29  A ro kon szen ves és dél ceg fi a tal em ber ke zét ös  sze kul csol ta aj ka elõtt, vál la mély zi há lás sal sül  lyedt és emel ke dett. Bol dog sá gá ban nyil ván 

nem hitt a sze mé nek és a fü lé nek, s ép pen csak azt az egyet fe lej tet te el, hogy va ló ban nem vol na sza bad ne kik hin nie. – „Silvestra” – li heg te 
(már mint elé idé zett sze rel me se ne vét) leigázottan, keb le leg mé lyé bõl. „Csó kolj meg – mond ta a pú pos. Hidd el, sza bad. Sze ret lek. Csó kolj 
meg itt” – s mu ta tó uj ja he gyé vel ke zét, kar ját s kis uj ját szét ter peszt ve, ar cá ra mu ta tott, szá já hoz kö zel. S Mario hoz zá ha jolt és meg csó kol ta. 
A te rem ben mély csönd lett. A pil la nat fu ra, iszo nyú és iz gal mas volt – Mario üd vö zült bol dog sá gá nak pil la na ta. E rö vid, kí nos perc ben (…) 
a bol dog ság és il lú zió min den le he tõ vo nat ko zá sa meg ra gad ta a lel ke ket (…) Mario aj ká nak szo mo rú s gro teszk egye sü lé se után a för tel mes 
hús sal, mely alá csú szott csókjának… Ugyan ak kor azon ban – a ka ca gás még tar tott – a cavalliere tit kon, a szék lá ba mel lett meg su hin tot ta 
os to rát, és Mario föl ri ad va hát ra tán to ro dott. Sárközy György for dí tá sa.

30  „Nem óhaj tasz ze nét, édes ga lam bom? – Na gyon ze né re ter mett a fü lem, hadd szól jon hát a do romb!” – Vagy: „éde sem, nem en nél va la mit? 
– De bíz igen, egy mér ce ab ra kot, va la mi jó szá raz za bot meg ro pog tat nék. Úgy ve szem ész re, nagy ét vá gyam vol na egy kö tél szénára…– Ó, 
hogy sze ret lek, ó hogy ol va dok!” A ko mi kus és vi szo lyog ta tó je le net nek Oberon köz be lé pé se vet vé get. Titánia ál má ból föl éb red ve így szól: 
„Ó, mi lyen ál mok, ked ves Oberon: mint ha sza már ba let tem von’ sze rel mes.” – „Ott fek szik a hû.” – szól kur tán Oberon Zu boly ra mu tat va. 
– „De hogy es he tett ez? Mily un do rod va néz most rá sze mem!” – ér tet len ke dik Titánia.

31 Tandori De zsõ for dí tá sa.
32 In: Borges. Es  szék. Eu ró pa. Scholz Lász ló ford.
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ti ku sok vi szont nem tart ják le he tet len nek, hogy az éb ren lét 
egé szé ben álom. Az Odüs  sze ia egyik sza ka szá ban sze re pel 
két ka pu, az egyik ele fánt csont ból van, a má sik sza ru ból. Az 
ele fánt csont ka pun át jut nak az em be rek hez a csa ló ka ál mok, 
a sza ru ka pun az igaz, vagy profétikus ál mok. Az Ae ne is 
egyik sza ka szá ban Ae ne as alá száll az elyziumi mezõkre… 
majd vis  sza tér az ele fánt csont ka pun át a föld re.” Mi ért? 
– kér de zi es  szé jé ben Borges. So ka kat nyug ta la ní tó kér dé sé re 
a kö vet ke zõ vá laszt tart ja a leg va ló szí nûbb nek: „azért, mert 
nem a va ló vi lág ban va gyunk. Ver gi li us szá má ra va ló szí nû-
leg az archetípusok pla tó ni vi lá ga je len tet te a va ló sá got”.

A ha lál az ál mok kü lö nö sen fon tos ih le tõ je. A szám ta lan 
vis  sza já ró lé lek rõl írott mû kö zül em lít sük meg Petri György 
K. S. név be tû it cí mé ül vá lasz tó ver sét, mely hez a szak iro da-
lom ból vett idé ze tek egész lé gi ó ját ál lít hat juk had rend be. „A 
fõ sze re pet ját szó sze mély min dig az ál mo dó” – mond ja Fre ud  
– „a gon do la tok alap ve tõ en vi zu á lis sá vál nak, a szó kép ze tek 
vis  sza ve zet he tõk a meg fe le lõ dol gok kép ze te i re, akár ha az 
egész fo lya ma tot az áb rá zol ha tó ság irá nyí ta ná”. „Az álom 
gyász mun ka a tár gya kon”, ál lít ja a Svájc ban élõ, ma gyar 
szár ma zá sú André Haynal.33 Meg ál la pí tá sá nak iga zát, ha lott 
sze ret te ink ál munk ban va ló fel buk ka ná sa ese té ben, át él jük 
ma gunk is. Szó esett már a ha lál ból gyer me ke i hez vis  sza té-
rõ anya éj sza kai lá to ga tá sá ról. Ver sé ben Gyu lai Pál min dent 
tu dó har ma dik ként ír ta le a gyer me kek vágy tel je sí tõ ál mát. 
Más a hely zet azon ban sze mé lyes érin tett sé günk okán, ha 
hoz zánk tér vis  sza a ha lott. A Petri ver sé ben fel buk ka nó fi a-
tal nõ lá to ga tá sa egy szer re fe lel meg az álom vágy tel je sí tõ 
funk ci ó já nak és bor zaszt ja el az itthagyottat lá to ga tá sá nak 
rém álom jel le gé vel. Eszünk be jut nak a tetsz ha lot tak ról szó ló 
tör té ne tek, ami kor a ha lott ko por só já ból ki nyúl va meg ra gad-
ja a gyá szo ló ru há ját vagy lá bát. Utal tunk már A nap vé ge 
cí mû Bergman-for ga tó könyv ben a ko por só ból ki nyú ló kar 
rém lá to má sá ra. Ez az as  szo ci á ció Petri lí rá já nak gro teszk, 
a meg in dult sá got há rí tó hang vé te lé tõl sem ide gen. Szi ká ran 
fo gal ma zott, lát vá nyos köl tõi meg ol dá sok tól men tes ver sét, 
ezt a ha lott ru ha da rab ja it mint egy meg szen te lõ gyászszö-
ve get ez a ket tõs ség te szi kü lö nö sen em lé ke ze tes sé. „Az a 
ha lott nõ / az a ti zen egy éve ha lott / if jú nõ / át jár kál a szo bán-
kon éj sza ka / szó ra ko zot tan / tesz-vesz / ki-be csász kál / ezt 
azt el emel / reg gel nem ta lá lom / vagy áll a fal nál / és csak 
ré mül ten néz / pe dig ha lott / mint ha ki vég zõ osz tag elõtt / vet-
kõz ni kezd / veti le azo kat ami ben el / a bu gyit a ha ris nyát / 
én meg kér le lem hogy ne / ez itt most kép te len ség / õ ve szi a 
ka bát ját / egyszál kék csip ke pán cél mell tar tó ra / és ol da laz va 
hát rál mint ha / fél ne hogy meg ütöm  / ös  sze húz za / ma gán 
a »te ve szõr« ku lit / va cog / »mi ért nem fû tesz« – kér di és: / 
»mi nek élsz még«?”

„Az em ber el sõ sor ban an nak akar ja el mon da ni ál mát, aki-
re vonatkozik.”– ál lít ja André Haynal.34 Ha ez igaz, azért is 
kü lö nö sen fáj dal mas a ta lál ko zás re mé nyét fel csil lan tó álom, 
mert nem csak ha lot tunk hi á nyá ra éb re dünk ilyen kor, ha nem 
ar ra is, hogy nem tu dunk ne ki be szá mol ni ar ról, hogy ál mod-

tunk ve le. Vágy tel je sí tõ funk ci ó já ban ál munk per sze kár pót-
lást is je lent, hi szen mó dunk van ma gya ráz kod ni, vá la szol ni 
– jól le het csak ön ma gunk kér dé se i re. Ted Hughes Aján la tok 
cí mû ver sé nek for dí tó ja, Ger gely Ág nes be ve ze tõ jé ben el me-
sé li a kí sér te ti es uta zás tör té ne tét, 
mely az an gol író val esett meg, 
s me lyet sok-sok év múl va, sa ját 
ha lá la elõtt két hét tel ver sé ben 
meg is írt.35 Fe le sé ge, Sylvia 
Plath ön gyil kos sá ga után Ted 
Hughes egy lon do ni met ró ko-
csi ban uta zott, ott lát ta vi szont 
Sylviát. („Fel száll tam az Észa ki 
Met ró ra a Leicester / Square-nél, 
le ül tem, ott vol tál. / … Álom be li 
sze re ped az volt, hogy ne ve gyél 
ész re. /…/ Ko ro sabb let tél – a 
ha lál mint ha meg öre gí tett / vol na. 
Sá pad tabb, szin te sár gás, akár / a 
hul la ház ban, de ér zé ket le nebb. / 
Ha a Chalk Farm nál ki szállsz, 
mond tam ma gam ban, / Ha zá ig kö vet lek. /…/ Chalk Farm. 
Föl kel tem. Ül ve maradtál. /…/ Mint ha be for té lyos kod tad 
vol na ma gad az élõk kö zé. / Úgy, hogy ott hagy tál en gem 
óva dék nak, túsz nak / a ha lot tak föld jén.”) 

A kor társ-ver se ket elem zõ La tor Lász ló ké sõi köl té sze te 
kü lö nös erõ vel ad han got a vesz te ség, az el nem mú ló vágy 
ta pasz ta la tá nak. Ver se i rõl szól va Ferencz Gyõ zõ „a féléber 
lá to más, zak la tott tu dat ál la pot, a ko ráb bi ak nál szét tar tóbb 
po é ti kai-gram ma ti kai-szer ke ze ti meg ol dá sok al kal ma zá sá-
ról” beszél.36 Még sem a meg ren dí tõ Ju dit-ver sek bõl vagy 
a ki fe je zet ten álom ban szü le tett Szar vas bõ gés bõl, a Mi 
ez az ünnep?-bõl idé zek most, 
ha nem a Kecs ke fe jõ cí mû ba bo-
nás-kí sér te ti es han gu la tú vers-
bõl: „Ma dár, vagy lé lek, vagy 
mit tu dom én, mi, / a túl aj zott, 
hagy má zas kép ze let / kö rül raj-
zol ta már a he lye det. / Ma dár, 
ma dár, mi kor fogsz vis  sza tér ni? 
/ Ba bo nás ne vû, la pí tott fe jû / 
bo szor kány for ma, tün dé ri lény, 
/ … / ha van ván dor lé lek, / csak 
ben ned él het! /…/ Az vagy, ki 
sze re tett, / va la mi kor a te nye ré be 
vett? / Világosulj meg õrült üze-
net! / Tün dér, bo szor kány, ré gen 
vár ta lak!”. La tor ver se a már 
elõ zõk ben is em lí tett s itt csak 
mu ta tó ban idé zett ma dár mí to szok és -víziók hos  szú so rá ba 
illeszkedik.37  Em lít sük meg vé gül Poe kí sér te ti es Hol ló ját, 
mely nek meg írá sa, a köl tõ sze rint, min den ízé ben spe ku la-
tív, a vers ki vál tot ta ha tást pa ti ka mér leg re he lye zõ kí sér let, 

33 For rás: Internet.
34 For rás: u.a.
35 Ger gely Ág nes: Tig ris láz. Eu ró pa, 2008.
36 In: La tor Lász ló: Ös  sze gyûj tött ver sek. Utó szó. 
37  Borges: Kép zelt lé nyek köny ve. He li kon, 1988. Scholz Lász ló for dí tá sa. A könyv ben szám ta lan kü lö nös ma dár ral ta lál ko zunk. Az óri á si ra 

nö vesz tett sas- vagy kon dor ke se lyû-szár ma zék tól, a Ruk ma dár tól kezd ve, mely ele fánt tal táp lál ja ki csi nye it, s me lyek rõl Marco Polo is meg-
em lé ke zik, az Ezer egy éj sza kán ke resz tül ve zet az út, a gö rög mi to ló giai hár pi án át a fé lig ma dár, fé lig em ber lé nye kig. S ne fe lejt sük el az 
egyip to mi ak tûz ma da rát, a fõ ni xet, sem Apol lón szom ja zás ra ítélt var ja it vagy  a Bib li á ban sze rep lõ név te le ne ket: a me zõk ma da ra it.
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ám elem zõi sze rint Poe vér be li ro man ti kus al ko tá sa. A 
ma da rak ról szól va idéz zük fel Borges  A rém álom ról szó ló 
elõ adá sát, mely ben el me sé li álom be li ta lál ko zá sát egy ba rát-
já val. „Na gyon meg vál to zott, na gyon bús volt. Ki ült ar cá ra a 
bá nat, a be teg ség, ta lán a bûn tu dat. A ka bát ja alatt rej te get te 
a jobb ját. »De hát mi tör tént ve led, sze gény kém? Te az tán 
ala po san meg vál toz tál.« Így fe lelt: »Bi zony meg vál toz tam!« 
Óva to san elõ húz ta a ke zét. Jól lát tam, hogy ma dár ka rom.”  
Ma da rak ról be szél ve eszünk be jut per sze Hitch cock hí res 
film je, Pi linsz ky menekvõ ma dár csa pa ta és Ne mes Nagy 
Ág nes né ven nem ne ve zett, vál lán ta nyá zó, ve le nö vek võ 
óri ás ma da ra is, mely az õsi mon dák ból ma radt itt ve lünk és 
va ló szí nû leg a Ferenczi em lí tet te lé lek ma dár egy ben. 

[13. ve tí tés.  A lé gi szár nya sok ki en gesz te lé sé ül ves sünk 
egy pil lan tást a Ma da rak nak pré di ká ló Szent Fe renc rõl fes-
tett Giotto-kép re.]

Álommo tí vum ként, a sa ját jo gán dol go za tunk rö vid ka ta-
ló gu sá ból nem ma rad hat ki az iro dal mi mû vek ben oly gyak-
ran sze rep lõ fa, a nagy is ten nõk nö vé nyi megtestesülése.38 A 
Kab ba la út ja cí mû könyv szer zõ je, Halevi azt ál lít ja, hogy az 
Élet fa uni ver zu má nak min tá ja sze rint épül föl az em ber tes té-
nek és lel ké nek mik ro koz mo sza, ért he tõ te hát, ha ál ma in kon 
is ott hagy ja le nyo ma tát.

[14. ve tí tés. Hal evi: Élet fá ja. Az il luszt rá ció az em be ri 
lé lek fa-mik ro koz mo szát mu tat ja.]

Le het is igaz ság Hal evi ál lí tá sá ban, ezért hi vat ko zunk 
gyak ran gyö ke re ink re, más részt el vi sel he tet len gyö kér te len-
sé günk re. Ná das Pé ter Sa ját ha lál cí mû nagy ha tá sú pró zá ját, 
mely egyéb ként a ha lállá to má sok kü lön fe je ze té be tar to zik, 
a lomb ját vesz tõ és ta vasz ra meg úju ló vad kör te fa fo tók kal 
il luszt rál ja; ha lá lá ban és ha lál ból va ló vis  sza té ré sé ben így 
köt ve ös  sze em ber és fa tör té ne tét. 

[15. ve tí tés. Ná das Pé ter Vad kör tefá já nak ta lán ép pen 
má ju si fo tó ja.]

Ne mes Nagy Ág nes Éj sza kai tölgy fa-lá to má sa sa ját köl té-
sze tén be lül sem elõz mény nél kü li, jól le het egyé ni sé gét iga-
zán nem jel le mez het jük misz ti ciz mus sal. Az álom mal kap cso-
la tos le súj tó vé le mé nye pe dig kü lö nö sen em lé ke ze tes: „én ezt 
un fa ir do log nak tar tom. Ál má ról min den ki azt mond ja, amit 
akar” – nyi lat koz za Al bert Zsu zsá nak. Ki ér de mel te még is a 
köl tõ, hogy bi zal má ba avas sa a meg nem nyi lat ko zó tölgy-
fa, amúgy Ze usz fá ja. (És, hogy va ló ban van nak az em ber 
ál má ban já ró-ke lõ fák, azt Krúdy Ál mos köny ve bi zo nyít ja, 
ám bár az álom meg fej té se meg le he tõ sen pró zai: „hi deg idõt 
je lent”. Mind ös  sze en  nyi áll szó cikk ében ró la.) „Éj sza ka tör-
tént, hogy a já ró ke lõ / va la mi zajt hal lott és vis  sza for dult: / 
egy tölgy fa jött mögötte. /…/ Meg állt, be vár ta. Úgy jött ez a 
tölgy / ahogy gyö ke re it fris sen ki húz ta / s még föl des, hos  szú 
kí gyó lá ba kon / hul lám zott az asz fal tos út ra, / mint egy idom ta-
lan sel lõ, igye ke zett, / túl sá go san szé les fe je sú rol ta / a né ma 
bolt re dõ nyö ket, / mi kor el ér te a já ró ke lõt / a lám pa osz lop nak 
mind járt ne ki dõlt, / az tán ha ját szét há rí tot ta. / A haj mö gül 
egy tölgy fa ar ca nézett. /…/ …/ Né hány ma dár fé szek a tölgy 
ha já ban, / ben nük al vó ma dár, mint egy gon dat la nul, / ott fe le-
det ten. Mert sür ge tõ volt / oly sür ge tõ en állt ott moz du lat lan 
/ mint egy hír, tölgy-alak ban / amely el fá rad, megfejtetlenül. 
/…/ Haj füg gö nyét vis  sza en ged te már. / Meg for dult. In dult. 

Fur csa lá ba. / Vit te fész ke it, ma da ra it, / s a já ró ke lõ szi lár du ló 
sze me elõtt / fén  nyel szór ta a ne on lám pa-sor. / Már vár ta az 
el ha gyott gö dör, / amely be vis  sza forr.” 

Én a meg vi lá go so dás, a „szatori” szü löt té nek te kin tem 
Ne mes Nagy Ág nes tölgy fa-je le né sét. Nem kell zen-budd his-
tá nak len nünk ah hoz, hogy föl fe dez zük ver sé ben a lé nyeg 
el fe dé sét szol gá ló szö ve dék fel fes lé sé nek, a li ne á ris idõ meg-
sza ka dá sá nak pil la na tát.

Az át lag em ber olyan, mint a Pla tón bar lang já ban ülõ: csak 
az ár nya kat lát ja, és ös  sze té vesz ti õket a va ló sá gos dol gok-
kal. Mi kor azon ban meg vi lá go sul, ott hagy ja a bar lan got, és 
a sö tét sé get föl cse ré li a fénnyel. (…) Éb ren van. Amíg a sö tét-
ben volt, nem ér tet te meg a fényt. Ahogy a Bib lia mond ja: 
„A vi lá gos ság a sö tét ben fény lik, de a sö tét ség nem fo gad ja 
be azt.” – ír ja Zen-rõl szó ló ta nul má nyá ban Erich Fromm.39 
Szép szám mal idéz het nénk per sze fe no me no ló gia nagy ja it 
is, akik az em ber ön ma gá ból va ló ki lé pé sé nek pél dá ját lát ják 
a mû vé sze ti al ko tá sok meg vi lá go so dás-tör té ne te i ben. 

Ács Já nos Vál to za tok az át öl tö zés re cí mû, a Shakes peare -i szín-
ház fér fi–nõ át vál to zá sa i ról szó ló tanulmányában40 ki mond ja, 
hogy a je len tõs al ko tá sok kez det- és vég pont ja gyak ran az 
ön tu dat lan ság. Vé le mé nye alá tá masz tá sá ra Szerb An tal ide 
vo nat ko zó meg ál la pí tá sát idé zi: „A tit kos órán a köl tõ szent 
õrü le té ben fel vil la nó ké pe ket ra gad ja meg”, il let ve: „az 
ön tu dat lan ság ban a len ni vagy nem len ni kér dé se ugyan az. 
A kulcs szó: az álom.” Szám ta lan egyéb „ir re a li tás sal” jel le-
mez he tõ szer zõt ta lál ha tunk egyéb ként a drá ma írók  kö zött. 
A ba rokk szín ház nagy al ko tói kö zül el sõ sor ban Calderón 
de la Barca-t, Az élet álom szer zõ jét. Fõ hõ se tel jes el zárt ság-
ban nõ fel a tá vo li Len gyel or szág ban, a töb bi élõ tõl el zár va, 
fél ho mály ban, bõ rök be öl tö zöt ten ten get ve lát szat éle tét, akár 
egy bar lang la kó. A fõ hõst ta pasz ta la tai, akár csak Pla tónt bar-
lang-ha son la tá ban, az élet lát szat ter mé sze té nek fel is me ré sé-
re ve ze tik. 

Jean Louis Baudry Az ap pa rá tus cí men szin tén a vi lág há-
lón köz zé tett hal lat la nul ér de kes ta nul má nya Pla tón lá to má-
sa és a film kap cso la tá ról ér te ke zik. „Két és fél ezer év vel 
ez elõtt egy mo zi mû kö dé sét szin te kí sér te ti es pon tos ság gal 
elõ re ve tí tõ op ti kai ap pa rá tus se gít sé gé vel áb rá zol ja a fi lo-
zó fus az em ber hely ze tét. Baudry sze rint Pla tón „fog lya a 
va ló ság illuziójának és ál do za ta an nak, amit éber ál la pot ban 
hal lu ci ná ci ó nak, al vás köz ben álom nak ne ve zünk”. A fal ra 
ár nyék ként ve tü lõ tár gya kat: az em ber- és ál lat szob ro kat, 
más agyag ból ké szült kép má so kat Baudry ku lis  szá nak lát ja, 
lát tat ja. A ku lis  sza, a maszk egyéb ként szín há zi álomkel lé ke 
Borges mû ve i nek is: „Min dig út vesz tõk rõl vagy tük rök rõl 
ál mo dom. Elõ for dul, és ez a leg ret te ne te sebb rém ál mom, 
hogy ma ga mat lá tom egy tü kör ben, rá adá sul ál arc ban. Nem 
me rem le tép ni a masz kot, mert ret te gek szem be néz ni az iga-
zi arc cal, mert bi zo nyá ra ször nyû sé ges.” 

Az át vál to zás, a fér fi ból nõ vé vá lás Vir gi nia Woolf 
Orlando-jában egy hos  szú al vás ki vál tot ta újjászületés so rán 
tör té nik. (Al vás köz ben – mond hat ni: álom ban – aho gyan az 
Úr te rem ti Ádám ból Évát a má so dik te rem tés tör té net ben.) 
Az álom ban to vább foly ta tó dó élet szép – de nem mi to ló gi ai 
vagy me se be li elõ ké pek nél kü li – pél dá ja Vir gi nia Woolfé. 
Eszünk be jut hat ró la a Csip ke ró zsi ka tör té ne té nek a köz is-

38  Hoppál – Jankovics – Nagy – Szemadám: Jel kép tár. He li kon, 1999. Mint  a foly to nos meg úju lás szim bó lu ma, sû rûn fel buk kan a mon dák ban 
és a nép me sék – ál ma i ban. Ott sze re pel a Ka le va lá ban az élet fa vagy vi lág fa for má já ban, il let ve a Bib li á ban, mint az élet és tu dás fá ja, me lyek 
kö zül – az Úr til tá sa el le né re, vagy ép pen emi att – Éva az utób bit vá lasz tot ta.  

39 Erich Fromm: Pszi cho a na lí zis és Zen-budd hiz mus. He li kon, 1986. Várady Sza bolcs for dí tá sa.
40 For rás: Internet.



23

mert nél hosszabb vál to za ta, me lyet cso dá la tos köny vé ben 
Bruno Bettelheim elemez.41 Csip ke ró zsi ka éve kig tar tó al vá-
sa alatt érik fi a tal nõ vé, s ál má ban te szi õt ma gá é vá az el ha-
gyott pa lo tá ba lé põ fi a tal her ceg. Így szü li iker cse cse mõ it, s 
csak ak kor éb red föl, ami kor egyik gyer me ke, mel le he lyett 
uj ja után kap va, ki szív ja a kör me alá fú ró dott tüs két. Kleist 
O. már ki né cí mû no vel lá já ban eh hez ha son ló – a pony va-
iro da lom ból elõ zõ leg már is mert – tör té ne tet dol goz fel. A 
szi esz ta ide jén kert jé ben szen der gõ már ki nõt a ha di cse lek-
mé nyek so rán a vá ros ká ban tar tóz ko dó orosz gróf egy el len-
áll ha tat lan kény szer ha tá sá ra te her be ej ti. A már ki nõt szü lei 
el ûzik a há zuk ból, s csak fon dor la tos mó don de rül ki vé gül 
az igaz ság, és kel nek egy be a fi a ta lok. Az álom ban te her be 
ej tett fi a tal nõ tör té ne te a ma gyar ol va só szá má ra ez zel még 
nem ér vé get. Kálnoky Lász ló egyik Homálynoki Szaniszló 
ál né ven írott pró za ver sé ben vis  sza tér a fur csa álom kór ra, a 
ren ge teg pánt li kát, kap csot ki bon tó idõ igé nyes mû ve let re fel 
nem éb re dõ már ki nõ ese té re. Ugyan csak jó alvókája le he tett 
– jegy zi meg Kálnoky. Bruno Bettelheim, ha nem is mond ja 
ki, su gall ja azt a fel té te le zést, hogy az al vó fi a tal lány vágy ál-
ma ként ér tel mez het jük a tör té ne tet. 

Van az álom nak egy fur csa „spe ci e se” – Junggal szól ván 
–, mely rém álom ugyan, de gro teszk képisége és nyel vi iró ni-
á ja bor za dás he lyett ne ve tés re in ge rel. Én a „le lep le zõ álom” 
ne vet ad nám en nek a „ki rály mez te len” al faj nak. Nem tes ti 
ér te lem ben vett mez te len ség rõl be szé lek, ami kor ru hát la nul, 
vagy al só ne mû nél kül sza lad gá lunk, mi ál mo dók – ami ál lí-
tó lag gyak ran meg esik ve lünk –, ha nem ami kor egy köz tisz-
te let ben ál ló pél da kép, hí res ség lep le zõ dik le a sze münk lát-
tá ra. Ilyen kor fon dor la tos mó don, aka rat ta la nul, vagy ép pen 
aka ra tunk el le né re vi lá go so dunk meg. Várady Sza bolcs El sõ 
mes te rem em lé ké re cí mû, két rész bõl ál ló köl te mé nye a leg-
jobb pél da er re a szak iro da lom ba föl nem vett „species”-re. 
Ver sé nek el sõ ré sze a va ló ban meg esett Lá to ga tás. Ma gam 
is ta nú sít ha tom a kör nye zet rajz hi te les sé gét, hi szen tisz te lõ-
ként én is jár tam a Mes ter la ká sán. 

[16. Ves sünk egy pil lan tást Mol nár Edit Füst Mi lán- 
fény ké pé re. A Mes ter épp a fi a tal fo tós nõ fe lé tár ja ki 
kar ját.]

 A „… ha tal mas, fél ho má lyos szo bá ban” a Mes ter „író-
asz ta la mö gött lo bo gott, gör nyedt s oly kor na gyot kö pött 
egy bá dog kö põ csé szé be, amit az író asz tal egyik fi ók já ból 
vett elõ. „Én ak kor (…) mû ve it be té ve tud tam, és õ szí vé-
be fo ga dott” – me sé li ver sé ben Várady Sza bolcs. A vers 
má so dik ré szé ben a meg hí vás sal él ve fel ke re ke dik új ra az 
if jú köl tõ, és né mi ne héz ség után el ér a „néma, …sötét és 
meg nem nyi lat ko zó” ház hoz. Itt csap rém álom ba a ko mor 
kez det. A lá to ga tó tár sa i tól el sza kad va egye dül bo lyong 
az alag so ri, bolt íves fo lyo són: „ott ért a ször nyû lát vány, 
mely tõl vé rem meg fa gyott” – tör ki be lõ le az Is te ni Szín já-
ték Ugolino-epi zód ját föl ele ve ní tõ jaj ki ál tás. Dan te a Po kol 
ki len ce dik kö ré nek mé lyén ugyan is meg pil lant ja Ugolinót, 
aki Ruggieri degli Ubaldini ér sek bõl fa la to zik, on nan, ahol 
„az agy a ge rinc re fekszik”.42 Ször nyû tet té re ma gya rá za tot 
csak a rá kö vet ke zõ ének ben ka punk. 

[15. ve tí tés. Blake meg raj zol ja a po kol be li je le net elõz mé-
nyét, Ugolino és zsen ge gyer me kei bör tönepi zód ját.]

De tér jünk vis  sza a Füst Mi lánt meg idé zõ vers hez! „… 
egy be nyí ló ban, hó fe hér / há ló ing ben fe küdt az agg Mes ter, 

ti tá ni / tar ko po nyá ja hit ve se ölé ben, ki azt fö lé be gör bed-
vén ke zé be fog ta / s nagy fa la to kat ha ra pott be lõ le! / A 
köl tõ vin  nyo gott, akár a bõr egér.” Majd pe dig: „Föl pat tant 
és fe lém ira mo dott! / Én fut ni töb bet úgy már nem fo gok, / de 
õ vál tig nyo mom ban, s ször nyû át kok / bu gyog tak aj kán, míg-

nem vég képp el ha gyott / erõm… és utolért…” A „vég képp 
el ha gyott erõm” meg fo gal ma zás a Dan te-szö veg be il lõ szám-
ta lan for du lat egyi ke le het ne, gon dol tam ma gam ban. Az 
elõ adá som csat ta nó já nak szánt két rém álomtör té net azon ban 
saj nos csak sza ka dós szál lal köt het õ ös  sze. Várady Sza bolcs 
ke rek pe rec ta gad ja, hogy ver sét, Füst Mi lán sze mé lyén túl, 
Dan te is ih let te vol na. Élõ sze mély lé vén, ál lí tá sát, nagy saj-
ná la tom ra, el kell fo gad nom. 

Ta lán es  szém bõl nem de rült ki, hogy men  nyi könyv el- és 
át ol va sá sa áll meg írá sa mö gött. Men  nyi re sok ra te he tõ a fel 
nem hasz nált iro da lom. Fi lo ló gu si mun kám mel lett azon ban 
el sõ sor ban az ál ma im se gí tet tek. Még ak kor is, ha elõ adá som 
meg írá sa alatt nem ál mod tam. Egyet len al kal mat ki vé ve. 
Azon az éj sza kán mé lyen alud tam, csön ge tés ri asz tott fel. 
Ki men tem az 
elõ szo bá ba. Egy 
hang, amely ben 
a fö löt tem la kó 
mun ka nél  kü l i 
pin cér hang já ra 
is mer tem, kö zöl-
te, hogy biz ton sá-
gom ér de ké ben 
rám zár ta az 
aj tót, de at tól 
tart, hogy be lül-
rõl nem tu dom 
ki nyit ni majd. El for dí tot tam a kul csot, si mán ki nyi tot tam. 
Két koc kásin ges be tö rõ tor nyo sult elõt tem. Va ló ság gal ha ho-
táz tak, hogy tak ti ká juk be vált. Ak kor ha tá roz tam el, hogy az 
es  szé ben épp csak érin tõ le ge sen be szé lek ma gam ról. Ne hogy 
be tö rõ nek ál cá zott lé lek elem zõk ha tol ja nak ál ma im ba. 

El hang zott a Szé che nyi Mû vé sze ti Aka dé mi án 2008. má jus 20-án.

41 A me se bû vö le te és a bon ta ko zó gyer me ki ér te lem. Gon do lat, Bu da pest, 1988. For dí tot ta Kúnos Lász ló.
42 Ba bits Mi hály for dí tá sa.
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TANDORI DE ZSÕ

És ak kor tény leg el vé gez ni mind?!
L. Ham let–Arany: „… s egy álom ál-
tal el vé gez ni mind…”

I
Ham let el len já ték nak lát ja az ál mot, ám a dol got 

Chandler je gyé ben ér ti (The Big Sleep, ma gya rul Hos  szú 
álom), az al vást s az ál mot nem azo no sít ja, de rá fut Arany-
 nyal a mi nyel vünk it te ni-eb bé li ket tõ sé re. Nem jött a sze-
mé re álom stb. Vagy ép pen ál mot lá tott.

Köz be ve tem: az élet egyik leg na gyobb rej té lye, hogy 
azt az ál mot, mely akár csakis nap ra nap a sze münk re 
jön/száll, so sem lát juk, kó ros ese te ket le szá mít va (gon-
do lom).

Álom, jövel… mint ál dott ma gá nyos ság, jövel… így 
s más képp a köl té szet. Az álom ránk száll, de eset leg 
mé lyen (? nem is me rem emez élet ta ni fo gal ma kat s tar tal-
ma i kat, aho gyan az álom ter mé sze tét sem, rész le te i ben), 
„egész sé ge sen” al szunk, s nem ál mo dunk. Egyet len sza-
vam sem áll ja meg a he lyét, ta lán, tu do má nyo san? De 
hi szen éb ren va gyok, önazonos, az éb ren lét rõl tu dok, 
így az álom ról épp nem tud ha tok, az álom nem rég volt, 
vé gig ál mod tam az éj sza kát, de csak egy hal vány struk tú-
rá ra em lék szem belõle… és az álom ról, még, a köl té szet 
ol csóbb (tör té ne te sen ol csóbb, mert van na gyon be cses 
film köl té szet is), köz ke le tûbb vál to za tát ide, íme: Aludj 
csak , én ál mo dom. Al szik a ked ves, ál mo dik a be lé sze rel-
mes nõ (fér fi) eköz ben, az az ál mo do zik.

Az ál mo do zás is köl tõ i ség, gyen gécs ke.
Éber álom: ez Pi linsz kynél jó. Per sze, ál mo doz ni tkp. 

jó, csak épp nem erõs do log. Ha son lat rá: a hí res Ada gio 
az or go na éle sebb síp ja in jó, ob jek tí ven – és ak kor bõg-
jünk. (Tes  szük, de nem ol csón.) Vagy Horowitz elõ adá-
sá ban pl. a bee tho ve ni hold fény szo ná tá ja. Ke mé nyen 
meg üt ve, tisz tán és ke mé nyen.

Az ál mo do zás mint sze re lem – vagy a ke mé nyen 
ki klop folt ér zés ket tõ se: kü lönb ség?

Ne héz mit mon da ni, mert a sze re lem, a zon go rá zás, a 
fes tés, az írás, a hegy má szás (na gyon is) éb ren lét. Nem 
al vá si álom. Az ál mo do zás meg ket tõz né még a sze rel me-
sek ke mény ket tõ sét is, rá adá sul kü lön-kü lön?

Ál muk ban is el sza kad nak egy más tól?
De ku tyánk tól, ma da runk tól, hold fé nyünk tõl is el sza-

ka dunk az álom ál tal? Hogy vé gez nénk el az álom ál tal 
„mind” a nyo mort, a bajt, a szé pet (a test ter mé sze tes ráz-
kód ta tá sai azért sok szor nem csú nyák!), a bajt, azt, amit 
a fe né be kí vá nunk, ami vel má sok gyö tör nek min ket? Az 
„álom” is meg ket tõ zõ dik Arany nál itt, örök al vás (ha lál), 
igen, mert „de hogy mily ál mok jõnek a ha lál ban”, ez ret-
ten ti vis  sza Ham le tet az ön gyil kos ság tól.

Ho lott, ha meg gon dol juk, ez túl sá go san is köl tõi. Mert 
a test szét ro hadt, el éget ték stb. – ho gyan ál mod na? Meg 
az ál mo dás, az álom – kü lön ben is! – élet ta ni fo lya mat. 
Élõk fo lya ma ta, tu laj do na, je gye.

Ez az, jegy.
Nem csak az életbenmaradás komp já ra, egy ki rán du-

lás ra, ott is min den fé le Vi dám par kok ba, tü kör szo bák ba, 
éle tünk kettõzéseibe/re…

Kharón la dik já ra re túr je gyet vál tunk (Ham let one way 
ticket kép ze tét ad ta, ná la nem len ne vis  sza té rés a Big 
Sleep után/so rán), így, s ka lan do zunk.

Itt az álom biologikuma jön ne (tu cat nyi könyv nép-
sze rû sí ti két éven ként), az álom fej tés (ha lé te zik olyas mi 
hi tel lel), hagy juk. Még az is la za ki je len tés, hogy van nak 
for dít va ál mo dók (bol dog szerelmet… há zat el sod ró 
árvizet… nagy sikert… ha lot tak új ra é le dé sét ál mod ják), 
az tán a ha lott ha lott ma rad, ma guk ku dar co sak to vább, a 
ház áll, a ked ve sük má sé egy re, van nak fé lig egye nes be, 
fé lig fordítva… van nak telibetalálóan ál mo dók (ne kik 
ré mes le het).

Van az álom nak földi-életen-túli plaszticitása… van 
el köd lõ körvonalvilága… ad az álom turneri, le o nar dói 
fes tõ te het sé get, hiperrealista szob rás  szá tesz esetleg… 
de hi tel lel azt nem ad ja, hogy be le lás sunk tit kos poli-
tikai-gazdasági-tervezési ügyek be, rit kán súg ja meg a 
lot tó szá mo kat – so ha!? –, a fo ga dan dó lo vat, baj no ki 
vég ered ményt etc. Van az álom nak szín vi lá ga (eset leg), 
van hiperaktivitása (ne künk ben ne), van fe le lõt len sé ge 
(ne künk stb.), van nak rém ka za ma tái, van nak csu dás me ne-
kü lé sei, vég ze tes mo csa rai, van az álom nak min de ne.

Csak ez zel a „min den” szó ket tõs je len té sé re mu tat tunk 
rá. Szép Er nõ tol lá ra va ló, õ a Sok min den cí met ki adói 
pa rancs ra ad ta az ere de ti leg Sok sem mi cí mû köny vé nek. 
A „sok min den” ke ve sebb, mint a „min den”. Min de ne az 
álom nak nincs, csak – l. Ham let – a ha lál nak. Ha lá los 
álom ba me rült, ez a giccs nyel ve, de iga zat mond.

Az álom az élet (ré sze; is), de az élet nem álom. 
El len ben – l. Salinger Teddyje, a fel vi ze zett, cuk ro zott 
„ke le ti ség” – az élet álom len ne, mely bõl fel éb re dünk. 
Na ja, szín ház az egész vi lág, és szí nész ben ne min den 
fér fi és nõ, bár mily ne mi-von zal mú kategóriában… pozi-
cionáltságban… és szí nész ben ne a ka mé le on stb.

II
Hát így va la hogy va gyunk az álom mal, lásd: „Szer-

kesz tõ úr, ezt ír ja meg, volt egy olyan álmom…” Per sze, 
ó, hogy ne.

Ahogy álom nõ, álom ered mény, álom mo só szer. (Ez 
utób bi ér de kes len ne azért. Álom fes tõ. Álom kel me. Õkel-
me.)

Álom kel me fes tõ.
Az álom, mint kel me gyógy ászat. Lé te zé sünk kelmé-

jét… nem is foly ta tom.
Az álom nem fog lal ha tó a sza vak fa csa rá sá ba, já té ká-

ba. Mán gor lás ba, ki ke mé nyí tés be.
„El tu dom kép zel ni” má sok ál ma it?
A fo ko za tok vég te le nek le het nek. Az álom nem kép-

Szeretettel köszöntjük a 70 éves Tandori Dezsõt!
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zel gés. Kép ze leg ni ti zen éves ko rá ban (in kább e kor de re-
kán) az osz tály tár sa nõ vé ré rõl szo kott, ahogy hir te len 
be ál lí tunk gomb fo ciz ni a srác hoz, de a csaj lib ben ne a 
fürdõszobába… úgy. Húsz hoz kö zel (vagy po zici o nál tan: 
atya ként, ér de kes em ber ként) egy ér tel mû en az zal foly ta tó-
dik a je le net. Mint álom, fõ leg. Vagy: l. Waugh: Jám bor 
pá lya.

Ál mod ni ma gam épp for dít va szok tam azon ban. 
Ért he tet len ok ból ru hát la nul va gyok ott hir te len va la mi 
nyil vá nos he lyen (tér, ut ca, so ka da lom), eset leg így kell 
át sza lad nom egy ker ten, be va la mi sza lon ba, ahol, igaz, 
csak egy hölgy sze mély ül, de… még jó, hogy kint egy 
szé ken volt egy sár ga-vö rös tö rül kö zõ (szí nek! mi ért?), és 
az van, hogy ezt a tö rül kö zõt ki kell mos nom, mert a ház 
a hölgy ré vén szá mon ké ri rajtam… bi zony, s nem en gem 
kér szá ján (mint tizennégy éves, po zi ci o nált fel nõtt stb. 
kor ban). S így to vább.

Pi linsz kynél az egyik leg szebb vers ben van az „éber” 
álom: hir te len nagy fáj da lom mal ér zi köl tõnk, hogy mint-
ha len ne „ott” va la ki, de csak „a tük rök mé lyén he ve rõ 
szo bá kon” kel át, fe le let nél kül. Ahogy a tel jes ma gány ra 
döb ben, ahogy a hó föd te ház te tõ ket ké ri se gí tõ i ül, sok kal 
rém ál mo sabb.

Ám ha gyom a köl tõ ket. Jékelynél, Jó zsef At ti lá nál, 
Kosz to lá nyi nál min den ki nek akad nak cso dás-ked ves 
álom-félálom-versei. Jékelyt plá ne rek lá moz nám, mint 
„ma gam-áru ját”, lesz a Palatinus-nál egy vá lo ga tott ja, 
utó sza vam mal. Vég képp il let len hiperrealitás len ne itt 
ak kor õt… stb.

Amit éle tem nem old meg, va gyis hogy ak kor hát ho gyan 
tovább… az álom sem te szi.

Az élet, a va ló élet, jaj. (Szép Er nõ nél is de na gyon 
van nak ezek a dol gok, a va ló élet dol gai. Weöres Sán dor-
nál, ahol ál munk túl só part ja bo rul ránk néha… meg ke-
re sen dõ, Pe tit Air a cím/al cím, ha jól mon dom.) A va ló 
élet az, mely ben szín jó za nul ha nyatt vá gó dunk a jé gen, 
ott tör jük nyo mo rék ká vál lun kat, de hogy öl töz ni ren de-
sen nem tu dunk már at tól fog va. S még jó, hogy nem jön 
az ujj kö ze pe kig be fe ke te dõ kar ral egy ha lá los, Big Sleep 
em bó lia etc. Az mi lyen le het??? Igen, az. Nem meg szer-
vez he tõ éber ál la pot, de a ha lál rém ál mát sem hihetjük… 
Vagy ha – ki tud ja, mi ért – lé hán, el bi za ko dot tan (ne künk 
sza bad!) be me gyünk hét sáv pi ros ba, ne tán csak négy sáv-
ba, de 120-szal jön nek a jár mû vek. Mi ért tes  szük? Mi fé le 
ál munk volt a do log ról?

Mi fé le éb re dés, ahogy a vil la most arasz nyi ra „el en ged-

Derek Michael Besant grafikája
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jük”, az tán, a pót ló buszt a köv. sín pá ron, a ren des buszt… 
és a vég sõ két sáv már joyride? Sé ta át ke lés. Ezek mely 
ál mok?

Rém ál mok. De et tõl az tán, meg más em ber kö zi dol go-
kért, ad hat juk tény leg cím lap mot tó ul, hogy: „az élet egy 
rém álom volt. Vagy több?”

Sok szor mon da nak ilyes mit: „A dzsessz az egy má sik 
álom…” Pl. a rock hoz, pop hoz, hold fény szo ná tá hoz 
ké pest. A dol gok ma már ke ve red nek is. A szó hasz ná-
lat ok.

Köz be ve tés

… Vagy ha éj jel rá éb redsz a hétsávos-pirosra… mi 
álom, mi éb ren lét itt? Vagy ha csak fü led sza kad le a fa 
tör zsén, mel  lyel üt köz tél, sze ren csé re nem ko csi val, így 
még is ma gad fog tad fel az ütést… fel fo god, mi van? Két 
nap ki he ve ret len agy ráz kó dás ne tán? Eb bõl lesz ba rá tod 
öt le te ré vén a „Ki nem fe küdt ha lál” cím/al cím? Rossz 
álom!

Igen, fe jed bõl dõl a vér, de még el in té zed há zi dol ga id 
(kis ve réb stb.), az tán vé gig zu hansz, de tás kád a fe jed al ja, 
er re éb redsz, csu pa vér, a pad ló is. Ez a te fe jed bõl jött.

Meg ha gyod ma gad álom nak, mi kor nem mégy ilye nek-
kel or vos hoz. Csak ha ko moly, mint a vak bél gyul la dás, 
a fog gen  nye se dé se, ak kor. Ezek a ko moly dol gok, igen, 
egye bek csak az álomdol gok.

Nem meg ér kez tünk-e? Az álom az, mi kor ma gad ra 
ma radsz az élet tel. Éled az éle tet, sze rep lõ id is van nak, 
tár gyak, sze mé lyek, ül dö zé sek, élvezkedések, pusz tu lá-
sok, ki halt sá gok, sem mik és min de nek (sok-min de nek), 
de ma gad vagy. S meg ko mo lyodsz, mint a…

Ez ak kor egy álom? Ez az álom? Él ni tel jes ma gány-
ban, tel jes tör té nés ben, él ni – ál mon?

Nem csak ke nyé ren él az em ber. Nem csak ál mon él. 
Álom ban él, még is? Álom ban él, köz ben ke nye ret eszik, 
bort iszik? Még is az lesz, hogy felébredsz… ahogy a har-
ma dik sáv egyik gép ko csi ja ne ki vá gott té ged a vil la mos-
nak, az ki csit beszecskázott… ret te ne tes mû tõ fény ben 
ébredsz… de van-e ott a „ret te ne tes” szó? S nem álom. A 
va ló ság és az álom köz ti Vég sõ Még Több. Kar-láb nincs, 
tõbõl… a mû tõ bõl.

Ezt ke rü löd el/ki, mi kor ál modsz. Bé kés (jó, hát vég sõ 
rém sé gek kel at tól még fe nye ge tõ!) ál la po tod ból rög tön 
átmégy az álom ba, mely eset leg álom ta lan. Ha láb bal 
elõ re tol nak ki, vég képp. –

III
Nem mond ha tó még sem, hogy „ah hoz ké pest, ami 

még vár hat rám” (vár rám), édes-szép álom volt egy elõ re 
az a sok-minden-mindmegannyi (vélt, va lós) rém ség is. 
Az élet nem álom, az álom nem az, hogy (ope rett) nem 
le het va ló. De un tig, ez. Ak kor. Mi kor is?

Anyám nak az el fek võ kór ház ban nem vis  sza idéz he tõ 
álom volt a ko ráb bi vi dé ki élet (Ta ta bá nya, Kirád), sem a 
ha jó út az Al-Du nán, s nem szá mí tott, hogy el sõ fér jé nek 
elég gé ré mes ha lá la után de rék, bár nem kön  nyû em ber-
re (apám ra) ta lált, épp a hal dok ló vég aka ra ta sze rint. Ez 
mind nem szá mí tott. Sem mit! Nem volt vi gasz. (Lösz, 

lasz, sem mi vicc.) Ki akar ta küz de ni ma gát a kór ágy el fek-
vé sé bõl.

Is me rem? Ki csit. Fel küz de ni ma gam ös  sze zú zott comb-
izom mal, meg ütött kar ral, meg hú zott hát tal a mat rac ról, 
mert er re zá ros csa lá di ha tár idõm van, kü lön ben el vi tet-
nek men tõk kel. (Pok róc ban, mert ide hord ágy se fér be.) 
Meg ol dot tam. Ül tem!

Va ló ság volt, nem álom. Rém álom az lett vol na, ha nem 
ol dom meg. (L. itt egye bütt.) „At tól fog va, hogy el esett, 
ku tyá ját sé tál tat va, rém álom volt az élete…” S meg halt. 
At tól fog va, hogy combszövet… stb. – egye nes út ve ze tett 
a ha lál hoz. Ho lott nem kel lett vol na. Ah, Cip rus.

Küz döt tem, éle tem ne le gyen ha lál ba ve ze tõ rém álom. 
De hogy „mint egy álom ban” áll tam le a vér al va dás ra eset-
leg ros  szul ha tó gyógy sze rek rõl, vá lasz tot tam a kencéket… 
ki tud ja. Azok ho gyan hat nak túl zó men  nyi ség ben? Ki 
tud ja, mi kor az az ál la pot állt be, hogy hely bõl ös  sze rogy-
tam a nyílt ut cán a has fá jás tól, nem a gyógy szer so ka ság 
ha tott-e vé gül így? De mi ért múlt el a do log, mi kor már 
ma gam kö nyö rög tem vol na, vi gye nek, mût se nek, álom ban 
lé vén, fel ad ván jó zan éle tem ki csi kar ni vá gyott re a li tá sát, 
a ma gányt, a köz vet len kör nye zet „örök lét ét”? Nem volt 
mind ez lé nyeg te len ség, mûlesiklókapu! Mégis…

Fo gok-e va la ha is el mond ha tó an ál mod ni ezek kel a dol-
gok kal, bo csá nat, el len ke zõ ik kel? Hogy írok most, nem 
rém álom-e már is?

Az álom az, hogy nem tu dok mit mon da ni, ha va la-
ki nek mon da nám. Itt Szép Er nõ „a tisz ta sem mi ség nek 
üres ál mán” me ren ge ne vé gül, mi kor ma gá nyos éj sza kai 
csa var gá sa so rán már vé gig gon dol ta a kis pol gá ri-nagy pol-
gá ri né pe ket si lány sá guk kal, az ope rai ba lett ka rocs kát 
an gya lok együt te sé nek lát ta – men  nyi õt dé del ge tõ jó 
szív, ah! –, az el múlt nya rat Krúdyt tö ké le te sít ve tö mö ren 
a vég pusz tu lás ráadásul-túl-is-élésének stb.

Ahol Szép Er nõ ál mon úszik, fé lál mon, több nyi re cse-
ké lyebb köl tõi erõ vel szól. Nagy köl tõi erõ vel ott szól, 
ahol éle té nek rém álomté nye it sor jáz tat ja. Mi ért nem 
uta zik, mi ért min dig ugyanaz-az-ugyanaz, mi ért uta zik 
még is, mi ért változatos-az-ugyanaz, mi ért hord szép nyak-
ken dõt, mi kor a meg va kult, meg cson kult etc. sze gény drá-
ga ba kák ról ír, mi ért lát ja az em be re ket sze gény, sze gény 
meg rom lott kül de mé nyek nek, mi kor csa lád ját – né nék, 
nagy né nék? – tart ja el, se gí ti fi nom pak kok kal? Ho gyan 
van ez az egész „tit kos élet” (Kosz to lá nyi, ki csit mûvelõ-
désközelibb fo gal mak kal õ, mint ma már mon do gat ják 
ró la, fél úton Márai és Szép Er nõ/Jó zsef At ti la közt). A 
rém álom az, hogy halk hával lé leg zünk, hogy ke re sünk 
egy ara nyat, mit sen ki el nem vesz tett (a Na pot pl.), sze ret-
nénk min den kit lát ni, min den ki vel beszélni… olyan ér ze-
tek ezek, mint a se-éber-se-álomszerû kórállapotokéi… 
vagy nem olya nok, mond tam, nem tu dom. Mond tam, 
nem tu dom, mi a hely zet ez zel a „sok min den álom mal”, 
köz ben meg an  nyi ra tu dom, hogy sem mit job ban!

Hát ta lán ez az. Az álom úgy „meg van” (va la mi ben-
ne úgy, de úgy), hogy sem mi an nál a va ló ság ban job ban 
nincs meg. S épp ez az, mon dom. Vagy nincs álom, vagy 
az álom is csak a va ló. De még nem az, hogy: „Csak ”. Na, 
kö szö nöm szé pen. (L. fen tebb itt-ott.) Még nem, hogy az 
éber köz lés tkp. nincs. Épp nem az van.

2007. dec. 26.
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Ma nók két láb nyi kis ka bát ban
Egy re pon to sab ban em lék szem a ré gi la kás ra. Szo-

bák és fo lyo sók ti tok za tos szö ve vé nye volt. A be já ra ti 
aj tó múlt szá za di vas csen gõ je ru gó val mû kö dött, ha kint 
csön get tek, bent for gott és lár má zott egy kis ka lap, míg 
szép las san le járt. Ak kor fel kel lett húz ni, vagy hagy ni a 
cso dá ba, úgy is mind egy, majd ve rik az aj tót. Fel ágas kod-
tam, te ker tem, míg hagy ta, az tán ki men tem a hi deg be, és 
meg nyom tam a fe hér por ce lán gom bot – be csön get tem 
ma gam hoz és a szel le mek hez. Re me gett az üve ges, vas ró-
zsás be já ra ti aj tó, csö röm pöl ve for gott a tör pe vas ka lap ja, 
az tán las san is mét le járt. A la bi rin tus la kás csön des volt 
megint, a hos  szú fo lyo só fél ho má lyos vé gé ben az égig 
érõ sö tét bar na aj tók és a hen ge relt min tás fa lak el vesz tek 
va la hol a pla fon elõtt, a vi lág há bo rús ka to nai lá da el bújt 
a fo gas kabátjai alatt, meg áll tam egy kö peny mö gött, 
ma gam ra iga zí tot tam e fa kult kék ta ka rót, és csönd ben 
hall gat tam a ház eme le té nek ne sze it. Ilon ka né ni, Pallas 
Athéném – a spi ri tisz ta hölgy, ki min den es te kár tyát 
ve tett ne kem le fek vés elõtt, és ho má lyo su ló ezüst tál cá-
ján rég holt ro ko na i ra em lé kez ve né ha gyer tyá kat ége tett 
– még élt, a tölgy fa köny ves polc ok kö zött em lé kez get ve, 
szo rong va ide-oda ment, a fa li kar ok per ga men er nyõi 
me leg sár gá ból gyö nyö rû pi ro sas ra ég tek, az tán a vö rös 
fol tok las san el fe ke ted tek. Min den éj sza ka alud tam, és 
ál mod tam is egész foly ta tá sos fil me ket a sok sö tét mon gol 
te á tól, amit es tén ként it tam. A te át ököl nyi szí nes pa pír-
bá lák ba cso ma gol ták, ne kem még volt csa lá dom, min den 
rend ben lé võ nek lát szott negy ven év vel ez elõtt. Az tán elõ-
ször da ra bok ra esett min den, majd egyen ként min den ki 
meg szûnt, és az ál mo kat is ma guk kal vit ték szü le im. 

Az em lé kek ben per sze meg ma radt min den ré gi pil la-
nat, át szí ne zik egész to váb bi éle tem han gu la tát, min den 
el jö ven dõ per cem mel lett ott áll e kö zön ség lát ha tat la nul. 
Sze ánsz. Egy kor a jegy zõ köny vei közt él tem. Né me lyik 
né zõt ész re ve szem, fel fe di ma gát elõt tem, tu dom, hogy 
be le szól éle tem be, de a nagy több ség ti tok ban irá nyít ja 
lép te i met, ér zé se i met. Sem mi meg le põ nincs ab ban, hogy 
éle tem egyik el sõ for dí tá sa Stevenson álom dol go za ta 
lett.

„Gyer mek ko rá tól nyug ta la nul, tü ze sen ál mo dó. Mi kor 
a láz csó kol ta éj sza ka, s a szo ba ki tá gult elõbb, majd 
ös  sze ment, s ru hái a szö gön ka ted rá lis ma ga sá ba nyúl tak 
hir te len, majd vég te len mes  szi ség nek s vég te len pa rá nyi-
ság nak ré mü le té be tá vo lod tak el, a sze gény lé lek tel je sen 
tisz tá ban volt az zal, ami nek kö vet kez ni kell, s ke mé nyen 
har colt a szun  nya dás el len, mi a fáj da lom kez de te. De hi á-
ba volt a küz de lem, az éj bo szor ká nya elõbb-utóbb tor kon 
ra gad ta, s ál má ból vi sít va, foj to gat va sza kí tot ta ki. Né ha 
elég gé unal ma sak vol tak az ál mai, né ha igen kü lö nö sek, 
né ha majd nem alak ta la nok, mint ha sem mi más nem lá to-

gat ta vol na meg, mint egy bi zo nyos bar na szín ár nya lat, 
mely re nem em lé ke zett éb re dés után, de félt tõ le és gyû löl-
te, míg ál mo dott, né ha ma guk ra öl töt ték a je le net min den 
rész le tét, egy szer azt kép zel te, az egész né pes vi lá got el 
kell nyel nie, s a ré mü le tes gon do lat tól ki a bál va éb redt. 
Gyen ge lé te zé se két fõ ve sze del me – az is ko lai fel ada tok 
min den na pi, s a po kol és íté let leg mes  szibb, le be gõ gond-
jai – gyak ran döb be ne tes li dérc nyo más sá mo sód tak egy-
be. A Nagy Fe hér Trón elõtt áll, úgy tûnt, fel szó lí tot ták 
õt, sze gény kis ör dö göt, né hány szó alak ja it fel mon da ni, 
et tõl függ vég ze te, a nyel ve el akad, üres az em lé ke ze te, 
po kol ásít fe lé, s az ágy füg gö nye rúd ját tér dé vel ál lá hoz 
szo rít va fel ri ad. 

Egé szé ben igen sze gé nyes él mé nyek vol tak ezek, s az 
idõ tájt ál mo dóm az ál mo dás tól szív fáj da lom nél kül vált 
vol na meg. De ahogy las san fel nõtt, e tes ti s lel ki gyöt-
rel mek, úgy tûnt, örök re mes  sze száll tak, s bár lá to má sai 
több nyi re még nyo mo rú sá go sak vol tak, de már sok kal 
tûr he tõb bek, és so ha töb bé nem éb redt oly kü lö nös tü ne-
tek kel, mint az erõs szív do bo gás, ég nek ál ló haj, hi deg 
ve rej ték és szó ta lan, éji fé le lem. Ál mai is rész let gaz da gab-
bak let tek, pon to sab bak, s fo lya ma tos sá guk ban mind job-
ban a va ló élet hez kezd tek ha son lí ta ni. Kezd te fel kel te ni 
fi gyel mét a vi lág lát vá nya, s a szín te rek im már ál ma i ban 
is ak ko ra részt kö ve tel tek ma guk nak, mint éber gon do la-
ta i ban, így hos  szú, nyu gal mas uta zá so kat tett, és kü lö nös 
vá ro so kat, meg gyö nyö rû he lye ket lá tott, míg ágyá ban 
fe küdt. S ami még jel lem zõbb, a György ko ri kosz tü mök és 
az an gol tör té ne lem e ko ra iránt ér zett kü lö nös von zal ma 
kez dett el ural kod ni ál mai fö lött, így ál ma i ban há rom szeg-
le tû kal pa got vi selt, s egé szen a reg ge li ig min den ide jét a 
jakobita ös  sze es kü vés fog lal ta le. Ez zel egyidõ ben ol vas ni 
kez dett ál ma i ban – több nyi re me sé ket, s fõ ként G. P. R. 
James1 stí lu sa sze rint, de oly hi he tet le nül élõb be ket s moz-
gal ma sab ba kat min den nyom ta tott könyv nél, hogy at tól 
fog va örök re elé ge det len lett min den iro da lom mal. 

És ak kor, is ko lás ko rá ban el jött egy oly álom ka land, 
me lyet nem félt meg is mé tel ni, kez dett, hogy úgy mond jam, 
foly ta tá sok ban ál mod ni, és így ket tõs éle tet él ni – egy éjit 
és egy nap pa lit –, egyi ket, amely rõl min den oka meg volt 
azt fel té te lez ni, hogy az a va ló di, s egy má si kat, me lyet 
nem gon dolt ha mis nak. Mon da nom kel lett vol na, hogy az 
Edin burgh College-ban ta nult, (vél he tõ en) ott is mer tem 
meg õt. Igen, álom be li éle té ben hos  szú na pot töl tött az 
ana tó mi ai te át rum ban, és szí ve tor ká ban do bo gott, és 
a bonc mes te rek iszo nya tos ügyes sé ge és a ret ten tõ torz-
ala kok lát tán ös  sze koc can tak fo gai. Egy esõs, kö dös, 
nyo masz tó es ten a South Bridge fe lé irá nyí tot ta lép te it, a 
High Street re for dult, s egy ma gas ház aj ta já hoz ér ke zett, 
úgy vél te, ott la kik, a leg fel sõ eme le ten. Az egész éjen át 

1  A skót Stevensonnak kö szön he tem e ré gi an gol írót, Shel ley-ék kor tár sát, né ha él ve zet tel ol vas ga tom is rö vi debb írá sa it, pél dá ul a Harper’s New 
Monthly Magazine ha sáb ja in – bár szá mos tör té nel mi re gé nyét óva to san ke rü löm. Brit élet rajzgyûj te mé nyek so sem mu laszt ják el meg em lí te ni, 
hogy egy kor Thackeray ki gú nyol ta stí lu sát, de Ge or ge Payne Rainsford James, a lon do ni or vos fia azért te het sé ges if jú le he tett, Walter Scott és 
Wa shing ton Irving bá to rí tot ták írás ra. A saj tó, a kri ti ku sok és a le xi kog rá fu sok elõtt ké sõb bi õs bû ne rom bol hat ta le be csü le tét, hogy a nagy po li ti ká-
ba ár tot ta ma gát: rö vid ide ig IV. Vil mos ki rály ud va ri tör té né sze volt, majd 1850-tõl Bos ton ban massachusetts-i, 1852-ben Richmondban vir gi ni ai, 
1856-tól ha lá lá ig pe dig ve len cei kon zul. 
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a lép csõ ket rót ta ned ves ru há i ban, lép csõ fok ok, s megint 
lép csõ fok ok vég te len so ra kö vet ke zett, s min den má so dik 
pi he nõ fö lött fény szó rós lám pa ra gyo gott. Le fe lé tar tó, 
ma gá nyos ala kok súr lód tak hoz zá az egész éjen át – az 
ut ca kol dus as  szo nyai, tag ba sza kadt, fá radt mun ká sok sa ra-
san, sze gény ma dár ijesz tõ-em be rek, torz rajz-as  szo nyok –, 
mind ál mo san és fá rad tan, mint õ ma ga, s mind ma gá nyo-
san, és mind hoz zá sú ro ló dott, amint el ha lad tak mel let te 
le fe lé. Vé gül, mi kor egy észak ra né zõ ab la kon át meg pil-
lant hat ta vol na, mint kez dõ dik a nap pal fe hé ren a Firth 
fö lött, fel ad ta a ka pasz ko dást, egy lé leg zet tel meg for dult, 
le fe lé, vis  sza az ut cák ra megint, nyir kos ru há i ban, nyir kos 
haj nal ban, ván szo rog va egy kö vet ke zõ nap ször nyû sé gei 
és bon co lá sai fe lé. Álom be li éle té ben gyor sab ban múlt az 
idõ, (úgy ta lál ga tott), hét óra fut ha tott el egy óra alatt, és 
in ten zí veb ben is telt, így az áb rándta pasz ta la tok bá na ta 
fel hõt bo rí tott nap pa lá ra is, és kép te len volt el hes sen te ni 
az ár nya kat, mi re a le fek vés sel el jött meg úju lá suk ide je. 
Hogy e gyöt rel met med dig kel lett el vi sel nie, én meg nem 
mond ha tom, de ah hoz elég hos  sza san, hogy sö tét fol tot 
hagy jon em lé ke i ben, elég gé hossza san, hogy el ker ges se õt 
egy bi zo nyos dok tor aj ta ja elé, hogy az tán egy csa pás ra a 
so ka ság át la gos tag já vá vál toz zon megint. 

E sze gény úri em ber az óta nem szen ved sem mi ef fé le 
baj tól, va ló ban, éj sza kái olya nok, mint má so kéi, egy szer 
üre sek, más kor álom tól szí ne sek, ezek né ha el bá jo lók, 
né ha za va rók, de al kal mi élénk sé gü ket le szá mít va so sem 
kü lö nö sen. Csak ez al kal mak egyi két fo gom most meg em-
lí te ni, amely ál mo dó mat iga zán ér de kel te. Úgy tûnt ne ki, 
va la mely zord, he gyi ta nya föld szint jé re ke rült. Sze gé nyes 
csi no sít ga tás je lei lát szot tak a szo bán, a pad ló desz kán 
szõ nyeg és egy zon go ra – a fal nál, úgy hi szem –, ám 
mind e kel le mek nem fe led tet ték, hogy in go vá nyon van, 
he gyi em be rek s mér föld nyi han ga közt. Az ab la kon át a 
rég óta el ha gyott nak tû nõ, ko pár ta nya si ud var ra lá tott. 
Kel le met len nyu ga lom fe küdt a vi lá gon. A ta nya si nép nek 
vagy ál la tok nak nem volt nyo ma sem, egy vén, bar na, 
gön dör szõ rû vizs la he vert csu pán a ház fa lá nál, úgy tûnt, 
szun di kál. E ku tyá ban nyug ta la ní tot ta va la mi az ál mo dót. 
Tel je sen meg ne vez he tet len ér zés, hisz elég ren des nek tûnt 
az eb – va ló ban, oly vén volt, oly tom pa, po ros és le tört, 
hogy in kább szá nal mat kelt he tett, és még is, az ál mo dó ban 
a meg gyõ zõ dés egy re csak erõ sö dött: ez nem egy egy sze rû 
ku tya, in kább va la mely po ko li. Jó cso mó lus ta nyá ri légy 
zöngött az ud var fö lött, a ku tya csa pott a man csá val, el ka-
pott egyet, szá já hoz emel te, mint egy ma jom, s hir te len 
egyik sze mé vel rá hu nyo rí tott az ab lak ban ál ló ál mo dó ra. 
Az álom el re pült, nem szá mít, ho gyan, jó volt a ma ga mód-
ján, de sem mi nem ért fel e rész ben az zal a po ko li bar na 
eb bel. Pe dig az én ér dek lõ dé se met épp az ra gad ta meg, 
hogy ily egye dül ál ló eset re lel ve ál mo dóm mi ként bi zo-
nyult kép te len nek vé gig foly tat ni a me sét, és hogy hullt 
vis  sza le ír ha tat lan han gok s kü lön bö zõ fé lel mek kö zé. Tör-
tén he tett vol na más hogy is, job ban megy ez ne ki! 

No de kö ze lít sünk vég re a lé nyeg hez: e be csü le tes sze-
mély már rég óta me sék kel szok ta álom ba rin gat ni ma gát, 

csak úgy, mint ré geb ben ap ja is, de fe le lõt len öt le tek vol-
tak csak e me sék, a me sé lõ örö mé ért mon dat tak el csu pán, 
tu nya tö meg re, gán csos ko dó kri ti kus ra ügyet se vet ve, 
bár mi kor el vesz he tett e me sék fo na la, vagy egyik ka land 
a má sik kal volt fel cse rél he tõ, a leg utol só áb ránd ké nye-
ked ve sze rint. Így hát az Em ber kék, kik bel sõ szín há zun kat 
fel ügye lik, nem gya kor la toz hat tak ele get, és in kább úgy 
ját sza doz tak a szín pa don, mint ra kon cát lan gye re kek, kik 
be szök tek a ház ba, és üre sen lel ték, s nem, mint gya kor lott 
aktorok, zsú folt né zõ tér elõtt be mu tat ván egy da ra bot. De 
je len leg ál mo dóm a ré gi ked ves me se mon dá sa it kezd te 
(úgy mond) be szá mo lók ká ala kí ta ni, azt ér tem ez alatt, 
hogy me sé it el kezd te le je gyez ni s áru sí ta ni. Õ is, Em ber-
kéi is, kik a mun ká ból ren de sen ki vet ték ré szü ket, tel je sen 
új fel té te lek kö zött ta lál ták itt ma gu kat. A tör té ne tek nek 
ren de zett nek kel lett im már len ni ük, nyí rot tan, jól fé sül ten, 
négy lá bon áll ni uk, elejüktõl vé gü kig kel lett tar ta ni uk, s 
az élet tör vé nye i nek meg fe lel ni ük; egy szó val: üz let té vált 
az él ve zet; s nem csak az ál mo dó nak, a szín há zi Em ber-
kék nek is. Ezek, épp úgy, mint õ, áll ták a sa rat. Ha al vás-
hoz ké szü lõd vén le fe küdt, töb bé már nem szó ra koz ta tó, 
de nyom da kész és jö ve del me zõ me sé ket ke re sett; s ha 
pá ho lyá ban el bó bis kolt, az Em ber kék épp ily gaz da sá gi 
szem pont ok sze rint foly tat ták tény ke dé sü ket. Az ál mok 
ös  szes töb bi for má ja el hagy ta õt, ket tõ ma radt csu pán: a 
leg re me kebb köny ve ket né ha ol vas gat ta még, s idõn ként 
lá to gat ta ama cso dás he lye ket, s hogy pon to sak le gyünk, 
e he lyek re, fõ képp az egyik re, amint a hó na pok s az évek 
tel tek, min dig új ra vis  sza tért, lel ve új csa pá so kat, lá to-
gat va új szom szé do kat, bol dog völ gyét dé li nap, haj nal 
és al kony min dig új meg új fé nyé ben cso dál va meg. Ám 
el ve szett szá má ra mind a töb bi lá to más: a teg na pi ügyek 
cson kí tott vál to za tai s a vé res csont ke zü ket rá zó li dérc nyo-
más ok csak a pi rí tott sajt ha tá sai vol tak – ezek és tár sa ik 
most el vo nul tak; és akár al va, akár ébe ren – õ vagy az 
Em ber kék – több nyi re a pi ac ra szánt tör té ne tek gyár tá sá-
val fog la la tos kod nak egy sze rû en. Ez az ál mo dó (mint sok 
más sze mély) el szám lál ha tott né mi sors csa pá so kat. Mi kor 
bank já tól kezd tek jön ni a le ve lek, s hi te le zõ je, a hen tes 
le sett rá a hát só ka pu nál, el kezd te el mé jét gyö tör ni va la mi 
tör té net után, hisz leg egy sze rûbb pénz for rá sa ez; és lám! 
egy szer re az Em ber kék is ös  sze szed ték ma gu kat, hogy ez 
ügy ben ipar kod ja nak, s dol goz va egész éj sza ka, vé gig az 
éjen át fé nyes te át ru muk ba hal moz ták elé a me sék gar ma-
dáit. El száll tak már ré gi fé lel mei, a me redt haj s a he ves 
szív ve rés; taps, erõ sö dõ taps, nö vek võ ér dek lõ dés, õ meg 
egy re di a dal má mo ro sabb lesz ügyes sé ge fe lett (ma gá nak 
kö ve te li mind a hír ne vet), s vé gül uj jong va az éb ren lét fe lé 
szö kell – ‚Mind én al kot tam ezt!’ – ki ál tás sal aj ka in, ilyen 
s ha son ló ér zé sek kel ül éj jel drá mái elõtt, s e ki tö ré sek kel, 
mi ként a szín da rab ban Claudius, egy szer smind meg za var-
ja a be mu ta tót. Gya kor ta ki áb rán du lás az éb re dés: a túl 
mély al vás sal ma gya rá zom ezt; ál mos ság lesz úr rá Kis 
Em be re in, dö cög ve, bot la doz va te szik dol gu kat, s az éber 
el me szá má ra kép te len szö ve vény a szín da rab. E so sem 
al vó Brownie-k2 azért jól szol gál nak ne ki, s amint pá ho-

2  A skót ud var há zak sár gás bar na kis háziszelleme, a véz na, bor zas, va dóc Brownie ál ta lá ban lát ha tat lan, csak jó té te mé nye i bõl tud ni, hogy míg a 
cse lé dek alud tak, õ éj jel he lyet tük dol go zott. Ezért több nyi re egy tál ka te jecs két vagy tej színt tet tek ki ne ki, ami reg gel re el fo gyott. Stu art VI. 
Ja kab skót ki rály (1603-tól Ang lia ki rá lya) is em lí ti õt Daemonologie cí mû, há romkö te tes köny vé ben (Edin burgh, 1597), a Ró meó és Jú lia meg-
je le né sé nek évé ben. E di a ló gusfor má ban írott könyv II. fe je ze te hi va tott a ba bo nás alatt va ló kat a Brownie-val kap cso lat ban fel vi lá go sí ta ni: The 
description of the next two kindes of Spirites, whereof the one followes outwardlie, the other possesses inwardlie the persones that they trouble. 
That since all Prophecies and visiones are nowe ceased, all spirites that appeares in these formes are evil. 



lyá ban lus tán csü csül, sa ját ja i nál sok kal ta jobb me sé ket 
hoz nak elé. (...)”3

„(Chloral Perlé de Limousin.) 

C H L O R A L  H Y D R A T  

to kocs kák ban.

Kel le mes ál mot idéz elõ, kü lö nö sen oly ese tek ben, hol a morphium 

ada go lá sa nem ja val lott; gyer me kek nél min den utó baj nél kül al kal maz-

ha tó.

Ideg bán tal mak nál mint fájdalomcsillapító jó té ko nyan hat, gör csök nél 

pe dig kitünõ ha tá sa mel lett az emész tést leg ke vés bé sem za var ja. 

A chloral hydrat solutióban és szörp ben sa ját sá gos kel le met len ízû, s 

gyak ran a lég csõ ben oly összehúzódási ér zést idéz elõ, mely né mely 

be teg nél a cloral hydrat hasz ná la tát le he tet len né te szi. To kocs kák ban a 

chloral kön  nyen ve he tõ be, s a nyál ka hár tyá kat leg ke vés bé sem tá mad ja 

meg. Egy-egy tok 25 ctgrm chloralt tar tal maz.

Egy negy ven to kocs kát tar tal ma zó üveg ára 1 frt 50 kr. 

Csak or vo si vény re szol gál ta tik ki. 

Ma gyar or szá gi fõ rak tár: Tö rök Jó zsef gyógy szer tá ra, 

Bu da pest, Király-utcza 12. szám.”4

Gyûj töt tem a cé du lá kat, és köny ve im be hal vány ce ru-
za vo na lak kal sa ját tar ta lom jegy zé ke ket ké szí tet tem év ti-
ze de ken át. E cé du lák és fel jegy zé sek úgy gon dol tam, 
név je gyek, az ön tu dat lan em lék ké hal vá nyu ló élet bõl pár 
pil la nat lá bá ra cet li ket kö tök, õket ezen túl már min dig fel-
is me rem, nem di ri gál nak töb bé lát ha tat la nul, tu dom, hogy 
ki cso dák. Ak kor is jól jö het nek majd, ha elõ aka rom hív ni 
em lé ke i met, mert elõ hí vók a cé du lák, hisz fény ké pek elõ-
hí vá sa az em lé ke zés – egy tu dós ré gi nõ is a fo tó zás hoz, 
a mély ség éles ség ál lí tá sá hoz hasonlította.5

A kön  nyû ál mot ígé rõ fen ti idé ze tet egy XIX. szá za di 
ma gyar or vo si lap ból má sol tam ki an nak ide jén. A ré gi 
or vo si szak lap ok kü lö nös éle tek kin cses tá rai. A hí res és 
má ig lé te zõ brit Lancetbe6 pél dá ul vik to ri á nus or vo sok 
és ha lott ké mek ír tak, Dickens ba rá tai. Ak ko ri ban sok író 
gyûj töt te az új ság ki vá gá so kat, ké sõbb Ruskinnak is fi ók-
nyi volt, tud ta, hogy min den re gény nél szív szo rí tób bak 
a Morning Cronicle egyes kis cik kei, vagy a middlesexi 
coroner je len té sei, õ min dig ak ku rá tu san le ír ja a ha lott 
éle tét és kör nye ze tét. Na de, én mi ért má sol tam le 1991-
ben a fen ti szö ve get? 

Ak kor köl töz tem a bu dai Ví zi vá ros ba, édes apám szo bá-
i ba – hûlt he lyé re, a Jég ve rem ut cá ba, és kép te len vol tam 
alud ni a la kás ban. Va la ki azt ja va sol ta, hív jak va rázs vesz-
 szõs em bert, ala po san vizs gál tas sam át a por ladt la kást, és 
ha pon to san tu dom, hol van nak a lát ha tat lan Hartmann-
vonalak, egy sze rû en ta szi gál jam át a „bol dog sa rok ba” 
ágya mat. Françis Ba con egy kö te té ben haj na li négy kor 
azt ol vas tam, hogy az ál mat la nok a leg több eset ben a 
hi deg lá bú ak – jó álom hoz jó vér ke rin gés szük sé gel te tik –, 
lá bam ra les tem, sok szor jég hi deg, el ha tá roz tam, hogy ala-

po san be bu gyo lá lom, fé lig már úgy is haj lék ta lan va gyok, 
hi szen meg szûnt a csa lá dom. Azt is ír ta a Lord kan cel lár, 
hogy reg ge len ként nem árt egy kis tej, akár csak macs ka-
nyelv nyi, de az min dig lan gyo san. Ül jünk fo tel be, kor tyol-
junk a cuk ro zott és ró zsa ki vo nat tal íze sí tett tej bõl, amit 
fo lya ma to san me le gen tar tunk. És vi gyáz zunk na gyon a 
gom bá val! Li dérc ál mo kat okoz. Azt már én fû zöm hoz zá, 
hogy ha ne tán, Is ten bo csás sa meg, skó tok va gyunk, löty-
 tyint sünk a tej bõl egy tál ká ba, te gyük a kony ha pad ló já ra, 
és tûn jünk el, az éj le száll tá val elõ lo pa ko dik Stevenson 
tor zon borz, hisz tis háziszelleme, a Brownie, jól be kocs-
má zik a tej jel, és há lá ból ren det len ta nyán kat ki ta ka rít ja. 
Ró la ír ta R. L. Stevenson a fent rész le té ben meg idé zett 
álom dol go za tot, mely bõl ki de rül, hogy a Dr. Jekyll és Mr. 
Hyde me sé jét Brownie-k dik tál ták ne ki ál má ban – „mi kor 
ki gyúl nak az agy csöpp szín há zá nak fé nyes csil lár jai”.

Me leg kö tött zok nit húz tam hát, be süp ped tem a ha tal-
mas, földigült fo tel be, ami mel lett egy kor ész re vét le nül 
földre omoltak apám könyv hal mai és ci ga ret tá já nak ha mu-
ja, és ma gam ba erõl tet tem egy bög re lan gyos te jet. De 
csa lá dunk nem állt ös  sze, és nem tá madt fel vic ce lõd ve 
ele gáns, szem öl dö két ál ta lá ban ös  sze von va vi se lõ apám. 
Mi vel pe dig rosszmagam egyál ta lá ban nem élek a tej jel, a 
Brownie-k is mes  sze el ke rül nek. Úgy hogy job ban be vált 
egy kez det ben fan tá zi át la nabb nak tû nõ sors vál to zat. 
Kö rül be lül fél év múl tán Pá rizs ból kap tam aján dék ba egy 
jegy zet fü ze tet, és bár et tõl még min dig nem alud tam, de a 
hal vány zöld la pok ra leg alább az ál mat lan ság ról írkáltam 
fel idé ze te ket éj sza ka. Gyógy szer ként gyûj te ni kezd tem 
más ál mat la nok fel jegy zé se it – mint egy dok tor, fel ír tam 
ma gam nak õket. Te hát ez itt egy or vo si cikk. 

Ti zen öt év után most ma gam elé fek te tem megint a 
ré gi fü zet víz zöld lap ja it, és az ál mat lan ság ról gyûj tött 
szö veg tö re dé ke ket ol vas ga tom kétezer-hétben, õsz ele-
jén – kétezer-nyolcban, ta vasz kö ze pén. El ka lan do zók e 
jegy ze tek. Azon ban e tab let ták ból eset leg más szá má ra is 
gyó gyí tó gyöngy fü zér le het, mint a ko rall nyak lánc, mely 
vé di a gye re ke ket: szí ne vál to zá sá val jel zi lá zu kat. Em lék-
szem édes anyám tég la vö rös ko rall nyak lán cá nak hi deg 
ke mény sé gé re, kis ko rom ban pró bál tam meg rág ni.

– Va jon csa ló ka köd ké pek kel gyö tör az éj, ha zu dik a 
li dérc nyo más, vagy épp a va ló sá got mu tat ja meg, ame-
lyet el ta kar nak a nap pal szi vár vá nyai? Mint lá tom, ez 
a fõ kér dés a vis  sza for ga tott anya gok ból da rált-szi tált 
pa pír lap okon. 

A li dérc nyo mást az an go lok nightmare-nek ne ve zik. 
E ki fe je zést Shakes peare is hasz nál ja, a Lear ki rály III. 
fel vo ná sá nak 4. szí né ben sze re pel egy dal, leg ked ve sebb 
Shakes peare -ala kom, Edgar ron tás el le ni mon dó ká ja, 
mi u tán sze gény Ta más sá vál va az õrült sze re pé be, bel sõ 
emig rá ci ó ba bújt:

„Há rom szor szent Vida / gyalog be jár ta a pusztát. / 
Kilenc csikajával / ott ta lál ta a vas or rú banyát. / S mond-

3  R. L. Stevenson, Across the plains with other memoires and essays, Lon don, Chatto & Windus, 1913, A chapter on dream. rész let (ford.: L. E., 
Ma dár fé szek árus, brit ol va só nap ló, Orp he usz Ki adó, 2002.) 

4  Gyógy ászat, hu szon he te dik év fo lyam, 25. szám, Bu da pest, 1887. jú ni us 19. (A Tö rök-fé le gyógy szer tár tör té ne té rõl l.: Perczel An na, Véd te len 
örök ség – Unprotected heritage cí mû kö te tét, Vá ros há za, 2007.) 

5  „Az em lé kez ni pró bá ló szel le mi erõ ki fej tés az esz mé let nek foly to nos ke re sõ tó nusvál toz ta tá sa, mely ha son lít a fo tog ra fá ló-ké szü lék be ál lí tá sá hoz 
s az a cél ja, hogy em lé ke ze tünk nek ab ba a sík já ba he lyez ked jünk, me lyen a kér dé ses em lék vi lá gos, do mi náns mó don van je len.” (Hen ry Berg son, 
Idõ és sza bad ság, ta nul mány esz mé le tünk köz vet len ada ta i ról, for dí tot ta, be ve ze tés sel és jegy ze tek kel el lát ta dr. Dienes Va lé ria, Bu da pest, Frank-
lin-tár su lat, Berg son lé lek ta na, ír ta dr. Dienes Va lé ria, 35. o. E kis hölgy egye te mis ta ko rá ban, 1910–12 kö zött Hen ry Berg son elõ adá sa it hall gat ta 
a Col lé ge de France-on, lát ta tán col ni Isadora Duncant, ké sõbb ré gi gö rög vá zák tánc moz du la ta it utá noz ta egy mû vész cso port ban.) 

6 A „lancet” egy faj ta szi ke, az ér vá gás hoz hasz nált két élû, ki csi lán dzsa.
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ta ne ki: add meg magad, / Hûséged es kü vel fogadd, / És 
hordd el ma gad, bo szor kány, takarodjál!”7

Mo der nebb an gol szö ve gek ben a bo szor kány he lyén a 
night-mare áll:

 
„Saint Withold footed thrice the wold; / He met the 

night-mare, and her nine-fold; / Bid her aligt, / And her 
troth plight, / And, aroint thee, witch, aroint thee!”8

Vö rös mar ty e Night-Mare-t bo szor kány nak ír ta, va ló-
ban ez a ki fe je zés el sõ je len té se, a li dérc nyo más csak 
má so dik he lye zett, csak hogy a li dérc nyo más szó el tû né sé-
vel kis sé ke vés bé ért he tõ a mon dó ka, „Szent Vida” ugyan-
is nem más, mint Szent Withold, más ként Szent Vitális9, 
a li dérc nyo más el le ni vé dõ szent, az an go lok nál: „pat ron 
saint of distemper”. Áp ri lis 28. az ün ne pe (szü le tés na-
pom). A ré gi ró ma i ak nál e na pon kez dõ dött a Florales 
Ludi, a Floralia, mi kor a Sybilla köny ve i nek uta sí tá sá ra 
az ædilisek hü ve lyes ter mé se ket szór tak a vá ros ut cá in 
ro han gá ló pu cér tö meg kö zé.

Jonathan Swift kor tár sa, az es  szé is ta Joseph Addison 
Itá li ai úti nap ló já ban meg em lí ti Morpheusnak, az em ber 
ala kú ál mok is te né nek Fi ren zé ben lá tott fe ke te kõ szob rát, 
és hoz zá fû zi, ez is ten sé get ál ta lá ban ke zé ben pi pacs csok-
rot tar tó, al vó fiú ké pé ben áb rá zol ták, nem is lá tott al vó 
kõ ala kot más ból, mint fe ke te már vány ból – ezt touch-
stone-nak10 ne ve zi. Ez nem csak a fiú szob ra, gon do lom 
ek kor, ez pi pacs szo bor is. 

– A Ní lus szo bra it fa rag ták még ilyen anyag ból a ré gi 
írók sze rint, foly tat ja Addison, mert a fo lyó a fe ke te Eti-
ó pi á ból ered, ahol a fe ke te bõ rû ek, a nap sü töt tek né pe 
la kik. Ez után Statius-nak az Álom hoz in té zett in vo ká ci-
ó já ból idéz: 

„‚Crimine quo merui, juvenis placidissime Divûm, 
/ Quove errore miser, donis ut solus egerem / Somne 

tuis? tacet omne pecus, volucresque feræque, etc. Silv. 
lib. 5.’ 

és for dít pár sort: 
‚Tell me, thou best of gods, thou gentle youth, / Tell 

me my sad offence; that only I, / While hush’d at ease thy 
drowsy subjects lie, / In the dead silence of the night com-
plain, / Nor taste the blessings of thy peaceful reign.’”11 

Sze ren csé re Weöres Sándor12 is for dí tot ta ezt a ver-
set:

 
„Mit vé tet tem, mondd, ó, legszelidebb gyerek-isten, / 

hogy csak né kem nem jut aján dé kod ke gye többé, / Álom! 
csön de sen el pi hen es te a vad s szelid állat, / görbe hegy or-
mok is úgy gun  nyad nak, mint kik alusznak, / még a se bes 
fo lya mok zú gá sa is éj jel alábbhagy, / s elnyugoszik hû 
part já hoz símulva a tenger. / Már a he ted szer vis  sza jö võ 
Hold13 lát ja, be teg ség/bánt, pil lám le se zá rom, Hesperus 
és Lu ci fer néz / pisla sze mem be, Tithonia14 mindíg hall ja 
si ral mam / s el li beg, és hüvös os tor ral ver megkönyörül-
ve. / Honnan kap jak erõt? Még hogy ha ezer sze mem égne, 
/ mílyet haj dan a szent Argus15 fel vált va nyi tott s húnyt, 
/ mert hi szen õ sem vir rasz tott so ha teljes-egészben. / Én 
nyo mo rult! A sze rel mes az éj ben, lány ra fonódva, / téged 
el ûz, Álom: hát jöjj hoz zám, aki várlak, / kérni se mer ném, 
hogy tel jes szár nyad beborítson, / kérjék ezt a sze ren csé-
sek, kik bol do gan élnek, / nékem elég, ha va rázs ves  szõd 
érin te ne lágyan, / vagy csak kön  nyen emelt térd del fut nál 
to va rajtam.”16

Éve ken át ol va som sír va – fenn han gon, vagy ma gam-
ban – e ver set, ha nem szé gyen ilyes mit el mon da ni, 
el mond ha tom. Nem, mert nem aka rom, hogy az le gyen.

Már éle té ben me se alak ká lé nye gült ked ves szó tár íróm, 
a nagy medve,17 dr. Johnson an  nyi ra félt a ma gány-ha lál-
tól, hogy ezek szó ba ke rü lé se kor, a gyü möl csö zõ tár sal-

  7 Shakes peare ös  szes mû vei, Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1964. 2. kö tet Tra gé di ák, szín mû vek, 473. o. 
  8  (Vö rös mar ty -ko ra be li né met ki adás: Leipsic, Ernest Fleischer, 1833.) Egé szen kü lön bö zõ szö ve ge ket ol vas ha tunk más vál to za tok ban, pél dá ul az 

I. quartó (ne gyed rét) ki adás ban ez áll: „Swithald footed thrice the olda anelthu night moore and her nine fold bid her, O light and her troth plight 
and arint thee, with arinth thee.”: az 1685-ben ki adott IV. fó lió (ív rét) ki adás ban vi szont már ez: „Swithold footed thrice the old. / He met the 
Night-Mare and her ninefold, / Bid her a light, and her troth-plight, / And aroynt the Witch, aroynt thee.” 

  9  Jacobus de Voragine a Le gen da Aureában így ír Vitalisról: „Olyan volt, mint Is ten négy szár nyú lé nyei kö zül az egyik, aki ket Ezékiel lá tott 
(Ez 1,4–14): a re mény szár nyán a menny be szállt, a sze re tet szár nyán Is ten hez, a fé le lem szár nyán a po kol ba, a meg is me rés szár nyán sa ját 
ma gá ba.”

10  Rég óta touchstone-nak ne vez nek sok fé le fe ke te kö vet – már ványt és ba zal tot is, azon ban e ki fe je zés egy faj ta acé los, fe ke te pró ba kö vet is je lent, 
õs idõk óta az arany és ezüst pu ha sá gát vizs gál ják ve le. Az egyik mód szer sze rint pl. vo na lat húz nak a sö tét kõ re a kér dé ses tárg  gyal, és egy kü lön-
fé le tisz ta sá gú tûk bõl ál ló min ta so ro zat nyo ma i hoz ha son lít ják a szí nét.

11  The Works of Joseph Addison, collected By Mr. Tickell. With a Complete In dex. In Six Volumes. Vol. V. Lon don, 1804. Remarks on Several Parts 
of Italy, &c. In the Years 1701, 1702, 1703. p. 312–3.

12  Kokas Ig nác nak van egy fur csa fest mé nye Weöres Sán dor ról, ha jól em lék szem, a ki csi köl tõ va la mi hos  szú asz tal nál ül, és mö göt te? fe let te? 
le beg egy li dér ces Kokas-féle ma dár. A fen ti for dí tást ol vas va sok szor e kép re gon do lok. (Utá na bön gész tem: a kép a Mai ma gyar mû vé szet ne vû 
kis ké pes könyv-so ro zat ban 1982-ben meg je lent Kokas Ig nác c. kö tet ben sze re pel – W. S. köl tõ arc ké pe cí men –, és Kokas 1976-ban fes tet te. 
Gyö nyö rû álom ször nyek rep ked nek, le beg nek, mász nak... de az asz ta lon!) 

13 Phoebe a Hold – „septima iam rediens Phoebe mihi respicit aegras stare genas;”
14  Tithoniának Au ro rát, a Haj nalt ne ve zi sze rel me se, Tithonus – örül tem, mi kor meg pil lan tot tam, hogy iga zán il lõ en Au ró ra a hát só ut cánk ne ve, itt, 

a ke let re né zõ ab la kú Nap ház mö gött. (Per sze, ez a ma nap ság me se be li en sze gény ci gá nyok kal te le jó zsef vá ro si gettóutcácska egy kor Kis fa ludy 
Kár oly, Vö rös mar ty és az if jú ma gyar ro man ti ku sok év köny vé rõl, az Au ro ra al ma nach ról kap ta ne vét.) 

15  Száz sze mû szörny volt ez a „szent”, mi kor Ju pi ter ös  sze szûr te Io-val a le vet, üszõ vé va rá zsol ták a lányt az is te nek, és Argust bíz ták meg, õriz ze 
õt. Ju pi ter azon ban fel bé rel te Mercurt, fu vo láz za álom ba a ször nyet, az tán ha el szun  nyadt, nyi szál ja le a fe jét. Junó meg men tet te a száz sze met, 
és ma da rá nak, a pá vá nak aján dé koz ta tol la i ra ék sze rül õket. 

16  (Fa lus Ró bert: A Ró mai Iro da lom Tör té ne te, Gon do lat, Bu da pest, 1970.) A ná po lyi szü le té sû ró mai köl tõ, Publius Papinius Statius az ezüst kor-
ban élt (i. sz. 45? – 95?), a Silvae öt köny ve har minc két ver set tar tal maz, a Somnus az utol só könyv ne gye dik ver se. (E Weöres -for dí tás a tel jes, 
ti zen ki lenc sor nyi Somnus.)

17  Ursa Maior – a Nagy med ve csil lag kép ne ve. Ám dr. Johnson ba rát ja, Boswell meg jegy zi: „Apám egy al ka lom mal azt mond ta, én egy vad ál lat tal 
– brute – já rom Lon don ut cá it. Ó, mily dur va sza vak vol tak ezek!”



gás me ne tét meg akaszt va azon nal be szólt: „– Uram, nem 
sze ret nék töb bet be szél ni ilyes mi rõl!” Ba rát já nak, Sir 
Joshua Reynolds fes tõ nek el mon dá sa sze rint a Dok tor 
es ti ha za in du lás kor min den al ka lom mal meg kér te a tár-
sa ság va la mely tag ját, kí sér je el, ül jön mel lé a ko csi ba. 
(Még ma ga a nagy Sir Joshua sem volt tö ké le tes, épp 
hi bá i ról: jel lem zõ szem üve gé rõl és hal ló töl csé ré rõl is mer-
he tõ fel a XVIII. szá zad vé gén ké szült réz met sze te ken 
– ki ál lí tásmeg nyi tó kon, egyéb tár sa dal mi ese mé nye ken.) 
Fenn ma rad tak a Dok tor es ti kö nyör gé sei – mond ták is rá: 
„íme, az utol só em ber, aki Vol taire ko rá ban imád ko zik” 
–, így lát ha tó, mi lyen sok szor elõ for dul ben nük a vexing 
thoughts fo ga lom. Azt is pon to san tud hat juk, hogy 1776. 
már ci us 29-én, pén te ken e Dok tor ál tal hasz nált ki fe je-
zés sel kap cso lat ban Boswellnek a skót zsol tá ros könyv 
XLIII. zsol tá ra ju tott eszé be: 

„Why art thou then cast down, my soul? / What should 
discourage thee? / And why with vexing thoughts art thou 
/ Disquieted in me?”

(„Mi ért csüg gedsz el lelkem, / miért nyughatatlankodol 
ben nem?”)

Giacomo Leopardi így fo gal ma zott Ön ma gá hoz cí mû 
ver sé ben: 

„Most meg nyug szol örök re, én tört szivem. El szállt a 
leg utol só örök nek hitt áb ránd. El szállt, s ma ben nem édes 
re mé nye ink nek nem csak re mé nye, de vá gya se reb ben. 
Nyu godj bé kén. Elég a lük te tés bõl. Sem mi meg nem éri a 
szív ve ré sét – só haj ra se mél tó a föld; una lom s ke se rû ség 
ta nyá ja a lét, nem több. S a vi lág sár. Csi tulj el. A re mény-
 nyel hagyj fel örök re. Csak az egy ha lál jut osz tály ré szül. 
Vesd meg ma gad, a sor sot, a rejtettarcú vég zet rút ha tal-
mát, mely nyo mo runk ra tér del, s min den ben a vég te len 
semmiséget.”18

A li dérc pon tos áb rá zo lá sa ez. William Blake mes te-
ré nek, Hen ry Fuselinek, vagy még inkább a Pré di ká tor 
köny vé nek stí lu sá ban. Ang li á ba va ló vis  sza té ré se után 
ál lí tot ta ki a londonizált sváj ci Fuseli Nightmare cí mû, 
ké sõbb hí res sé vált fest mé nyét a Ki rá lyi Aka dé mi án 
1772-ben, e kép egyik vál to za ta ma Frank furt ban, a 
Goe the Mú ze um ban lát ha tó (G. – mint Eckermann 
ír ja – map pá ba gyûj töt te, és ven dé gek nek mu to gat ta 
Fusely met sze te it). A Nightmare má sik nyo mat vál to za-
ta Sigmund Fre ud bé csi dol go zó szo bá já ban füg gött az 
1920-as évek ben. A Nightmare-rõl ké szí tett met sze tek 
több vál to za tá nak al só sáv já ba dr. Johnson lichfieldi föl-
di jé nek, Erasmus Dar win nak The Botanic Garden cí mû 
köl te mé nyé bõl ír tak pár sort a réz met szõk. (E köl te mény-
bõl lát ha tó, ma ga Charles Dar win is egy csa lád fej lõ dés 
ered mé nye volt.): 

„Lidérc-Álmán az est ho má lyon át,  Sze re lem-seb zett lányt ke res,
A tó, mo csár és láp fe lett  Ör dög fi ó ka száll,
Kit álom el nyo mott,  Le száll, vi gyo rog, mell ka sán megül.”19

So kan vi táz tak a kér dés fö lött: szel le münk éji fá radt-
sá ga csu pán za va ros, ha zug ké pe ket ve tít agyunk kép er-
nyõ jé re, vagy ilyen kor, a nap nyugodtával az el mú lott 
nap szak ban tett dol ga ink ról al ko tott he lyes íté le tünk, a 
bí ró lel ki is me ret – az egyet len iga zi, kö nyör te len ba rát 
– fog lal ja el lát ha tat la nul he lyét ágyunk mel lett. A jó hi sze-
mû, re mény te libb vé le ményt fo gal maz za meg Hölderlin 
a to rony ban: 

„KI LÁ TÁS Em bert va kít ja ké pek kel a nyílt nap / Ha 
sí kos tá vo lok ból ki buk kan a rét zöld / Mi e lõtt még az est 
fény fa kó táj ra szét tölt / Kö döt s a na pi mu zsi ka lá gyan 
ki-ham vad. / Vi lág bensejét gya kor ta fel hõk be zár ják / 
Em ber el mé jét száz ké te lyek kaszabálják / De ki-deríti 
nap ját ter mé sze ti pompa / És kot ró dik a ké tely füst je pok-
la. / Alá za to san Scardanelli 1871. márc. 24-én.”20

 
Nietz sche is ala po san is mer te az ál mat lan sá got, meg le-

pett hát, hogy mi lyen jó hi sze mû en dön tött: azt mond ja, az 
éj sza ka csak ha zu dik, ijeszt get, nem kell ko mo lyan ven ni 
a rém ál mo kat:

„Az éj sza ká ban. – Az éj sza ka be áll tá val más ként ész-
lel jük a leg kö ze leb bi dol go kat. A szél ilyen kor sut tog, 
mint ha til tott uta kon jár na, mint ha ke res ne va la mit s 
bos  szan ko dik, ami ért nem ta lál ja. A lám pa fény za va ros, 
vö rö ses vi lá gá val fá rad tan pis log, vo na kod va áll el len az 
éj sza ká nak az éb ren le võ em ber tü rel met len rab szol gá ja-
ként. Az al vó lé leg ze té nek iszo nya tos üte mé hez, mint ha egy 
min dig vis  sza té rõ gond fúj ná a dal la mot – nem is hall juk, 
de ami kor az al vó mell ka sa emel ke dik, úgy érez zük, el szo-
rul a szí vünk és ha a lé leg zet hal kul s majd nem ha lot ti 
csönd áll be, így szó lunk ma gunk ban: ‚pihenj egy ki csit, 
sze gény, el gyö tört lé lek!’ – Örök nyu go dal mat kí vá nunk 
min den meg nyo mo ro dott élõ nek, az éj sza ka a halálba 
csá bít. – Ami kor az em be re ket el hagy ja a nap fény, és 
csak a hold vi lág meg az olaj lám pás se gít ne kik az éj sza ka 
el len ví vott harc ban, mi fé le fi lo zó fia terítené rá juk fá tyo-
lát? Hi szen na gyon is lát szik már az em ber szel le mi és 
lel ki lé nye gén, hogy tel je sen el ho má lyo sí tot ta az élet fe lét 
fá tyol ba bo rí tó sötétség.”21

Nietz sche nagy ra tar tot ta Giacomo Leopardi tu dá sát, 
me lyet a pes  szi mis ta olasz már gyer mek ko rá ban édes ap-
ja tíz ezer kö te tes könyv tá rá ba zár kóz va kez dett gyûj te ni 
Recanatiban, õt gon dol ta Goe the után az utol só fi lo ló-
gus köl tõ nek. Leopardi szin te ön kép zõ me lan ko li kus-
nak mond ha tó, már gyer mek ko rá ban ked vel te a XVIII. 
szá za di bús an gol köl tõt, Edward Youngot, az Éj sza kák 
író ját. Leopardi mel lett Nietz sche if jú ko ri mes te rét, 

18 Rá ba György for dí tá sa.
19  A fes tõ már kéz irat for má ban is mer te e ver set, ké pe ere de ti leg e könyv Thomas Burke ál tal met szett il luszt rá ci ó i hoz ké szült min tá ul – ak ko ri ban 

né ha ha tal mas olaj fest mé nyek rõl má sol ták az il luszt rá ci ó kat.
20 Báthori Csa ba, Hölderlin a to rony ban 1806–1843 szö veg do ku men tu mok. Új Man dá tum Könyv ki adó, 1995.
21 Friedrich Nietz sche, A ván dor ár nyé ka 104, 105. Álom és kul tú ra. Az álom lo gi ká ja. Gön cöl Ki adó, 293. o.
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Scho pen  ha u ert tar tot ták a leg pes  szi mis tább író nak. Mi kor 
azon ban meg kí sér li pon to san meg ha tá roz ni a li dérc nyo-
mást, õ is meg le põ en vi gasz ta ló nak mu tat ko zik: 

„Fan tá zi ánk ko mor ál ma i nak olyan sze ren csét len-
sé gek nyúj ta nak tá pot, me lyek bár tá vol ból, de még is 
vál ság gal fe nye get nek ben nün ket. Eze ket meg na gyít ja, 
meg va ló su lá su kat kö ze lebb hoz za, mint amen  nyi re a 
va ló ság ban van nak, és a leg fé lel me te sebb nek szí ne zi ki. 
Az ilyen ál mo kat nem bír juk oly kön  nye dén el osz lat ni 
éb re dés kor, mint a vi dá ma kat. Ezek re ugyan is az éb ren-
lét ha ma ro san rá cá fol, és a le he tõ ség gyen ge re mé nyé nél 
alig ma rad több be lõ le. Ha azon ban a sö tét fan tá zi á nak 
(blue devils) en ged jük át ma gun kat, ak kor a fel idé zett 
ké pek tõl nem egy kön  nyen sza ba dul ha tunk meg: ezek nek 
a le he tõ sé ge ugyan is meg van ad va, csu pán a he lyes mér-
té ket nem ta lál juk el min den kor. Ha ma ro san lesz te hát a 
fan tá zia ké pe i bõl va ló szí nû ség, és így pré dá já vá dob juk 
oda ma gun kat a rém lá tás nak. Bol do gu lá sun kat ezért az 
ér te lem és ítélõerõ sze mé vel, va gyis ri deg meg fon to lás-
sal te kint sük, el vont fo gal mak kal ope rál va. Kap csol juk 
ki be lõ le a fan tá zia já té kát, mely bõl hi ány zik az íté lõ ké-
pes ség, és amely csak pusz ta ké pe ket bír elõ va rá zsol ni, 
me lyek lel kü le tün ket sok szor na gyon is kín zó an in dít ják 
meg. Ezt az elõ írást kü lö nö sen es te kel le ne szi go rú an 
be tar ta ni. A sö tét ség fé lénk ké tesz ben nün ket, és rém ké pe-
ket lát tat ve lünk: eh hez ha son ló an a gon do la tok ho má lya 
is bi zony ta lan sá got okoz. Ezért ké sõ es te, mi dõn a fá radt-
ság ér tel mün ket és íté lõ ké pes sé gün ket szub jek tív ho mály-
ba bur kol ja, mikoris ér tel münk fá radt és ká ba, a dol gok 
nyit ját nem ta lál ja el, el mél ke dé sünk tár gya, ha sze mé lyes 
vi szo nya ink ra vo nat ko zik, kön  nyen fé lel mes rém ké pek ké 
válhatik. Még in kább áll fenn ez az eset éj jel, ágy ban, 
mi dõn az ér te lem el lan kadt, és az ítélõerõ mû kö dés re kép-
te len, a fan tá zia el len ben még éber. Az éj min dent fe ke té re 
szí nez. El al vás elõtt éj sza kai fel éb re dés kor gon do la ta ink 
a va ló ság nak épp úgy torz ké pei, mi ként ál ma ink. Ha meg 
ép pen sze mé lyes dol ga ink ra tar toz nak, ijesz tõ en fe ke ték. 
Reg gel re kel ve a rém ké pek el fosz la nak az álommal,22 ezt 
fe je zi ki a spa nyol mon dás: noche tin ta, blanco el dia (az 
éj sza ka szí nes, a nap pal fe hér). De még es te, lám pa gyúj-
tás kor sem lát az ész, akár csak a sze münk, oly tisz tán, mint 
nap pal. Ez az idõ szak nem is al kal mas ko moly, oly kor kel-
le met len dol go kon va ló el mél ke dés re. Er re a reg gel van 
te remt ve: ez az idõ szak egy aránt al kal mas szel le mi, és 
tes ti leg na gyobb erõ ki fej tés re. A reg gel ugyan is a nap nak 
if jú sá ga: ak kor min den de rült, friss és kön  nyû. Erõ sek nek 
érez zük ma gun kat, és min den ké pes sé günk tel je sen ren del-
ke zé sünk re áll. Ezért is ne kur tít suk meg ké sõi fel ke lés sel 
és ne pa za rol juk mél tat lan dol gok ra, fe cse gés re, ha nem 
te kint sük az élet ve le jé nek, szent ség nek. Az est vi szont a 
nap nak öreg sé ge: es te fá rad tak, fe cse gõk és kön  nyel mû-
ek va gyunk. Min den nap: kur tít va ma ga az élet. Min den 

éb re dés és föl ke lés egy a szü le tés sel, min den friss reg gel 
egy az if jú ság gal és min den le fek vés, el al vás egy kis sé a 
ha lál is.”23 

Az édes apám tól örö költ ví zi vá ro si la kás ban ál mat lan 
év vel in dult az éle tem, de ott vol tak éj sza ká ra a köny-
vei, pél dá ul John Ruskintól a leheletfinom Mornings in 
Florence – éj je len ként hát Fi ren zé ben kó szál tam ál mat-
la nul –, most ve szem ész re: reg ge le ket búj tam éj sza ka. 
Ruskin egyik leg jobb ta nít vá nya egy hol land or vos fia, a 
kü lönc, ox for di agg le gény, Walter Pater volt, aki gö rög 
ta nul mány kö te té nek egy fe je ze té ben iga zán li dér ce sen 
ne ve zi ne vü kön ál ma ink go nosz is ten nõ it:

„Persephone el len ke zõ leg egé szen földönkívüli; szo ro-
san hoz zá  tar to zó tár sa, sõt ös  sze za vart má sa Hekaténak, 
az éj fé li bor zal mak is ten nõ jé nek, a Despoená-nak, min den 
élet vég sõ úr nõ jé nek; s va la mint De me ter jel lem zõ ér zé se 
a bú bá nat, úgy Persephone fõ vo ná sa a ret te net kel tés. 
Al vás ból, ha lál ból, vi rá gok ból, fõ leg ká bí tó vi rá gok ból 
tö mö rült ös  sze – va ló sá gos revenant, aki Aidoneus kert-
jé ben a grá nát al má ból evett és min dig ma gá ban hord ja 
a her va dás nak, a sír ba vis  sza té rés nek tit kát, ama föld tõl 
el nyelt mag vak rej té lyé ben; egy-egy ké sõb bi mû al ko tá son 
ke zé ben tart ja a nagy fog ház kul csát, mely azon ban egyút-
tal ki nyit min den tit kot (éspe dig vagy vég le ge sen, ott lenn, 
vagy pe dig ál mok ban ki nyi lat koz ta tott jós la tok ál tal); 
né ha meg, mint De me ter, ke zé ben a má kot tart ja, mely 
az al vás és ha lál jel ké pe, ká bí tó ned vei foly tán, vagy az 
éle té és a fel tá ma dá sé meg szám lál ha tat lan mag vai mi att 
s en nél fog va az ál mo ké is, me lyek az el al vás és éb ren lét 
kö zött száll nak az emberre.”24 

Ruskin és Walter Pater ox for di ta nít vá nya, az ír Oscar 
Wilde is több ször em lí ti a melancholiát, ért he tõ en fõ ként 
De Profundis cí mû köny vé ben, me lyet bör tön ben írt. 
Ép pen Patert idé zi, az õ Renaissance cí mû köny vé ben 
ol vas ta, hogy Dan te a po kol mé lyé re he lye zi azo kat, akik 
ön ként szo mo rú ság ban él nek. Wilde vis  sza em lék szik, 
hogy an nakide jén el ment az egye te mi könyv tár ba és ki ke-
res te a Divina Comediában „azt a he lyet, ahol azok, akik 
‚szomorúak vol tak az édes le ve gõ ben,’ a po kol fer tõ jé ben 
he ver nek és só haj toz va örök kön-örök ké ezt nyö gik: 

‚Tristi fummo Nell’ aer dolce che dal sol s’ alleg-
ra.’”25

 A kö vet ke zõt ír ja még Wilde:

„El ha tá roz tam, hogy ön gyil kos le szek az nap, ami kor 
sza ba du lok bör tö nöm bõl. Egy idõ múlva elmúlt ez a gyil-
kos han gu la tom, és föl tet tem ma gam ban, hogy él ni fo gok, 
de ko mor ság ba bur ko ló zom, mint a ki rály bí bor kön tö sé-

22  Arisz to te lész ezt ír ja: „Nap köz ben ugyan is, ami kor az ér zé kek és az elem zõ gon dol ko dás mû köd nek, el van nak nyom va ezek az ér ze tek, és el tûn-
nek, mint a ki csiny tûz a nagy mel lett, vagy a ki csiny fáj dal mak és gyö nyö rök a na gyok mel lett. De ami kor a na gyob bak szü ne tel nek, fel szín re 
ke rül nek a ki csi nyek. Éj sza ka azon ban az egyes ér zék szer vek tét len sé ge és te vé keny ség re va ló kép te len sé gük mi att, ami an nak a kö vet kez mé nye, 
hogy a me leg kí vül rõl vis  sza, be fe lé áram lik, a moz gá sok el jut nak az ér zé ke lés kez dõ pont já hoz, és ami kor a nyug ta lan ság elül, meg nyil vá nul-
nak.” (Arisz to te lész, Lé lek fi lo zó fi ai írá sok, ford.: Steiger Kor nél, Eu ró pa Könyv ki adó, [é.n.] 257. o.)

23 Scho pen ha u er, Sze re lem élet ha lál. Élet böl cses ség. Gön cöl Ki adó, 283–4. rész let. 
24  Walter Horatio Pater, Gö rög ta nul má nyok, ford.: Kõ sze gi Lász ló, Bu da pest. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ki adá sa, 1914. De me ter és 

Persephone mythosa, 153. o.
25 Oscar Wilde, De Profundis. Frank lin Tár su lat ki adá sa, ford.: Mi kes La jos 34–35. o.



be. Nem fo gok mo so lyog ni so ha töb bé, min den há zat, 
amely be be lé pek, a gyász nak há zá vá fo gok át ala kí ta ni; a 
ba rá ta i mat rá fo gom bír ni, hogy las sú lép tek kel, bús ko mo-
ran jár ja nak ve lem; meg ta ní tom õket ar ra, hogy az élet 
igaz tit ka a me lan kó lia; ide gen szo mo rú ság nyo mo rék ja-
i vá fo gom õket ten ni; a sa ját fáj dal mam mal fo gom õket 
gyö tör ni. Most egé szen más vagyok.”26 

Cso ko na i nak Dayka Gá bor ver se i hez tett meg jegy zé-
sei jut hat nak eszünk be a szo mo rú és a vi dám mû vek rõl, 
ar ról, hogy az utób bi a kat ne he zebb meg ír ni.

A XX. szá za di ame ri kai li dérc nyo más ter mé szet raj zát 
egy skót õse i re büsz ke ame ri kai, F. Scott Fitzgerald ké szí-
tet te el, õ tán még Addison Statius-ánál is sö té ten szebb 
idé zet tel ruk kol elõ: 

„Scuto circumdabit te veritas eius: non timebis a timore 
nocturno, a sagitta volante in die, a negotio perambulante 
in tenebris.” – idé zi a XCI. zsol tár 4. ver sé bõl, az az: 

„Az õ szár nya i val fe dez be té ge det. / És az õ szár nyai 
alatt lészen ol tal mad, / dár da és paizs az õ igaz ígé re te. 
/ Ne félj az éj sza kai ret te gés tõl, / és a nap pa li re pü lõ 
nyíltól.”27

Majd fõ mû fa já ban, a poétai pró zá ban ekképpen foly-
tat ta:

„Gyû löl tem az éj sza kát az ál mat lan sá gért, és a nap palt, 
mert éj sza ká ba for dul. Ek ko ri ban a szí vem fe lõ li ol da lon 
fe küd tem, mert tud tam, hogy mi nél elõbb fá rasz tom ki, an nál 
ha ma rább – ha csak ki csit is ha ma rább – ér ke zik majd el a 
li dérc nyo más ál dott órá ja, mely, mint va la mi ka tar zis, hoz zá-
se gít, hogy kön  nyeb ben kö szönt hes sem az új napot.”28

„De min den hi á ba. Már majd nem húsz év óta hasz ná-
lom ezt az ál mot az el ve szett álom ról, hogy álom ba rin-
gas son, de vé gül ez is meg ko pott. Már nem szá mít ha tok 
rá – bár még ma is, kön  nyebb éj sza ká i mon, van va la mi 
el an da lí tó ha tá sa...

Hát ak kor a há bo rús álom: ‚a ja pá nok min de nütt gyõz-
nek, az én had osz tá lyo mat tel je sen szét zi lál ták, és most 
Minnesotának ab ban a ré szé ben van vé de ke zõ ál lás ban, 
amely nek min den csücs két is me rem. Az egész ve zér kart 
és a ve lük ta nács ko zó zász ló alj pa rancs nok sá got meg öl te 
egy ak na. A pa rancs nok sá got Fitzgerald szá za dos nak kell 
át ven nie. Óri á si lé lek je len lét tel ...’

– de elég, ezt is meg kop tat ta a sok éves hasz ná lat. Az a 
fi gu ra, aki a ne ve met vi se li, ho má lyos sá vált. Az éj sza ka 
mé lyén én is csak a fe ke te bu szok ban az is me ret len fe lé 
ko csi ká zó mil li ók egyi ke va gyok. 

Is mét a hát só ve ran dá ra me gyek, és a vég te len szel le mi 
fá radt ság, meg az ideg rend szer ter mé szet el le nes élénk sé-
ge ha tá sá ra – mint a sza kadt húr a vib rá ló he ge dûn – ér zé-
ke lem a va ló di rém kö ze led tét a te tõk fö lött, az éji-ba goly 
ta xik éles du dá já ban s a ha za té rõ du ha jok har sány mo no-
tó ni á já ban. Ret te net és hi á ba va ló ság. 

– Hi á ba va ló ság és ret te net – ami le het tem vol na, amit 
meg te het tem vol na, mind el ve szett, el múlt, el pa za rol va, 
szét szór va, vis  sza sze rez he tet le nül. Így vi sel ked het tem vol-
na, ezt nem kel lett vol na ten nem, me rész le het tem vol na, 
ahol gyá va vol tam, óva tos le het tem vol na, ahol el ha mar-
ko dott vol tam. 

Nem kel lett vol na azt az as  szonyt így meg bán ta-
nom. 

An nak az em ber nek még sem kel lett vol na azt mon da-
nom. 

Sem ma ga mat ös  sze zúz nom az zal, hogy a tör he tet lent 
pró bá lom ös  sze tör ni. 

A bor za lom most vi har ként áraszt el – hát ha ez az éj sza-
ka a ha lál utá ni éj elõ ké pe –, hát ha az egész túl vi lá gi lét a 
sza ka dék szé lén va ló örö kös resz ke tés, ahol az em ber ben 
min den al jas és go nosz in du lat ar ra buz dít, hogy lép jek 
egyet elõ re, s elöl a vi lág min den al jas sá ga és go nosz 
in du la ta vár. Nincs dön tés, nincs ki út, nincs re mény – csak 
a szen  nyes és a fé lig tra gi kus örö kös is mét lõ dé se. Eset leg 
örök ké az élet kü szö bén áll ni, anél kül, hogy át tud nánk lép-
ni és vis  sza tér ni. Szel lem va gyok, az óra né gyet üt.”29

Bertrand Russell, a ma te ma ti kus, fi lo zó fus an gol lord 
a vik to ri á nus kor ban szü le tett, és oly so ká ig élt, hogy te le-
ví zi ón néz het te Neil Armstrong Holdra-szállását. Köz ben 
né ha bör tön be zár ták, „mert há bo rú el len uszí tott”. Amit 
a sza bad em ber imád cí mû fi a tal ko ri es  szé je fi a tal ko rom 
ked ven ce volt.30 Az is ten hit nél kül élõ kor tár sai szá má-
ra pró bál tám pon tot mu tat ni. Elég el ol vas ni A nyu ga ti 
fi lo zó fia tör té ne te cí mû köny vé bõl egy részt, mely ben 
Rousseau-t idé zi – akit ép pen az elõbb hor dott le a sár ga 
föl dig –, és cso dák cso dá ja, a vad em ber itt majd nem szó-
ról szó ra a sze líd Hölderlin fen tebb idé zett so ra it ír ja le 
pró zá ban:

„Ah, Ma dame! Né ha, dol go zó szo bám meg hitt lég kör é-
ben ül ve, te nye re met szo ro san a sze mem elé tart va, az 
éj sza ka sö tét jé ben, azt gon do lom, nincs Is ten. De lám, 
ahogy a fel ke lõ nap su ga rai szét szór ják a föl det bur ko ló 
kö döt, s cso dás ra gyo gás ba bo rít ják a kül sõ ter mé sze tet, 
azon nal el osz lik min den fel hõ, és én új ra meg ta lá lom 
hi te met és Is te ne met. Cso dá lom, imá dom õt és le bo ru lok 
szí ne elõtt.”31 

26 Wilde, i. m. 36. o.
27 F. Scott Fitzgerald, Em lé kek a jazz kor szak ról. 234. o. Al vás és éb ren lét (1934. de cem ber).
28 Fitzgerald, i. m. Ös  sze om lás II. (1936. feb ru ár) 260. o.
29  Fitzgerald, i. m. 238–9. o. Ki csit odébb a kö vet ke zõt ír ja: „De haj na li há rom óra kor egy el fe lej tett cso mag épp oly tra gi kus je len tõ sé gû le het, mint 

egy ha lá los íté let, és a jó ta nács hasz nál ha tat lan; a lé lek ko rom sö tét éj sza ká já ban pe dig min dig, min den nap haj na li há rom óra van.” Eh hez Som lyó 
Zol tán ver se, csak em lé ke zet bõl: Be for du lok egy szûk kö nyök ut cá ba. Az idõ haj na li há rom óra. Is te nem, ve zess a jó ra!

30  „Min den mû vé szet kö zül a tra gé dia a leg büsz kébb és leg di a dal ma sabb, mert fény lõ fel leg vá rát az el len ség föld jé nek kel lõs kö ze pén, leg ma ga sabb 
he gyé nek or mán épí ti fel; mert be ve he tet len õr tor nya i ból be lát ni az el len ség min den tá bo rát és fegy ver tá rát, ös  szes had test ét és erõ dít mé nye it; 
mert a vár fa lai közt sza bad élet fo lyik, mi köz ben a ha lál, kín és két ség beesés lé gi ói s a zsar nok sors zsoldoskapitányai csu pán a szép ség új lát vá-
nyát kí nál ják e ret tent he tet len vá ros pol gá ra i nak.” (87. o.) „Ez a ma gya rá za ta an nak, hogy mi ért van oly má gi kus ha tal ma a múlt nak. Moz du lat lan 
és né ma ké pe i nek szép sé ge a ké sõ õsz el va rá zsolt tisz ta sá gá ra em lé kez tet, mi kor a le ve lek, bár ha egy le he let is le sza kí ta ná õket, még min dig 
arany ló fény ko szo rú ban iz za nak az ég hát te rén. A múlt nem vál to zik, és nem is tö rek szik sem mi fe lé; mind Duncan, nyug ton al szik a láz ro ha mú 
élet után; ele nyé szik min den, mi kap zsi és mo hó, kis sze rû és át me ne ti volt, míg azok a dol gok, me lyek szé pek vol tak és örökek, úgy ra gyog nak 
fel, mint csil la gok az éj sza ká ban.” (89. o.) Bertrand Russell, Misz ti ciz mus és lo gi ka (...) For dí tot ta Már kus György, Ma gyar He li kon, 1976.

31 Bertrand Russell, A Nyu ga ti Fi lo zó fia Tör té ne te 571. o.
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 „– Az éj min dent fe ke té re szí nez – Noche tin ta blanco 
el dia” –, ne héz el dön te ni, éj sza ka tá ma dó sö tét gon do la ta-
ink fél re ve zet nek, vagy ret tent ve ta ní ta nak, va jon el al tat, 
vagy fel éb reszt-e a fel ke lõ Nap. Azon is so kat gyö tör ték 
egy mást az em be rek, me lyik a hi te le sebb áb rá zo lás, a szí-
nes, vagy a fe ke te-fe hér vi lág, és szín-e egy ál ta lán a fe ke-
te? Ha ne ve van, ak kor lé te zik, jegy zem meg gyor san, 
kü lön ben is, õs idõk óta ne vén ne ve zik a fe ke tét: 

„Kü lön böz te tek fe hér, fe ke te és más szí nek kö zött, ha 
ép pen úgy kí vá nom. És ha a szem mel me rí tett ké pe ket 
fi gye lem, nem zúg nak köz be za va ró lag a han gok, bár itt 
van nak õk is, és mint ha rej tõz köd né nek va la mi el kü lö ní-
tett he lyü kön. Ha úgy tet szik, szó lí tom a han go kat és rög-
tön megjelennek.”32 

Men  nyit töp reng tek az em be rek: – Jós la tok, íté le-
tek, vagy csu pán köd ké pek li dérc ál ma ink? Fes tõ ta nonc 
ko rom ban mó dom volt meg ta pasz tal ni: ép pen ilyen ve tél-
ke dés fo lyik a szí nes és a fe ke te-fe hér fény ké pek kö zött. 
– Me lyik a va ló vi lág hû le ké pe zé se? És me lyi kük ha zu-
dik? Ket tõ bõl az egyik ok vet le nül. Ez rög zült vé le ke dés. 
Meg le het, hogy az egész kü lön böz te tés káp rá zat, il lú zió 
csu pán: a „fe ke te-fe hér” fény ké pek sem vol tak tö ké le te-
sen fe ke te-fe hé rek so ha, hi szen a mes ter ség út tö rõ i nek 
ké pei ezüs tös szín ben iri zál tak, il let ve a rög zí tõanyag tö ké-
let le nül ki mo sott szul fid ma rad vá nya i nak ha tá sá ra idõ vel 
meg bar nul tak, mint a fa le ve lek. A mo der nebb kor ban ez 
az el já rás a pa pír rost jai közt ma radt kén ve gyü le tek ve gyi 
el ron cso lá sá val tö ké le te se dett, és bár ek kor már lé te zett a 
szí nes fény kép – rész ben ha gyo mány ból, rész ben ab ban 
a meg gyõ zõ dés ben, hogy a fe ke te-fe hér ké pek tár gyi la go-
sab bak, mi vel a szí nek el von ják a né zõ fi gyel mét ma gá ról 
a tör té net rõl –, a hi va tá sos fény ké pé szek sze mé ben to vább-
ra is a fe ke te-fe hér kép ma radt az iga zi. Ma nap ság a fe ke-
te-fe hér fo tó zás már abszt rak ci ó ként él to vább, ez ab ban 
is mu tat ko zik, hogy az ilyen nyers anyag ok sok eset ben 
már drá gáb bak, mint a szí ne sek, a tö meg ter me lés is eb ben 
az irány ban ha ladt, a szí nes kép lett a hét köz na pi, a fe ke-
te-fe hér meg a csa ló ka, mû vé szi áb ránd, a ro man ti ka és az 
avantgarde sza lon ja i nak tit kos örök sé ge, pén zes kü lön cök 
hó bort ja. Mi ó ta ír ni kezd tem ezt a váz la tot, a fény ké pé-
szet front ján is gyõ zött a tö me gek lá za dá sa – la rebelión 
de las masas –, be kö szön tött a di gi tá lis kor, min den ki 
ál tal el ér he tõ lett a pros pek tu sok ban ígért hat száz negy ven-
öt ezer ár nya la tú szín. (1990 kö rül a bil len tyûs író gé pe ket 
vál tot ta fel ott ho ni szá mí tó gép, az tán a te kercs fil mes fény-
ké pe zõ gé pe ket di gi tá lis ka me rák. A más fél év ti zed alatt, 
mi ó ta az ál mat lan ság-kla pan ci át szer keszt ge tem.) 

Egy re tu sá lat lan, szûrõzetlen szí nes fény kép sok kal 
ke gyet le nebb ké pet mu tat, mint akár leg szu rok fe ke tébb tár-
sa. Hogy men  nyi re mo rá lis vi ta tár gya az éj és a nap pal, il let-
ve a fe ke te ség és a szí nek el len té te, an nak jó pél dá ja, hogy 
fi a tal ko rom ban, a Kép zõ mû vé sze ti Aka dé mi án még akadt 
mes ter – sze ren csé re nem az enyém –, aki le ta ga dott egyes 
szí ne ket, mond ván: – Höl gye im, ura im, most pe dig azon nal 
tö röl jék le a pa let tá ról a fe ke tét, mert az nem lé te zik! 

Lé nye gé ben er rõl szólt Baude laire fo tog rá fi á ról írott 
cik ke is 1859-ben: a va ló ság hû áb rá zo ló ja a fes té szet, 
amely a szí nes ál mok vi lá gá ba visz, a fény ké pe zés pe dig 
sze rin te az úgy ne ve zett va ló sá got áb rá zol va, a pusz ta 
ter mé sze tet má sol ja, te hát nem mû vé szet az, ha nem a 
mû vé szet  ha lá la. 

„Ámu lat ba ej te ni és ámu lat ba es ni, na gyon is jo gos 
vá gyak. It is a happiness to wonder, ‚minõ bol dog ság cso-
dál koz ni’; de: it is a happiness to dream, ‚minõ bol dog ság 
ál mod ni.’” 

– idé zi an go lul De Quincey tá vo li ba rát ja. Nem mond-
ja, hogy a szí nes, fes tett vi lág a va ló ság, be vall ja, hogy az 
csu pán me se, köl té szet, mû vé szet, de ha tá ro zot tan jo got 
for mál er re az il lú zi ó ra. Pe dig esen dõ és sok fé le a fény ké-
pe zés tech ni ká ja is, sõt ott is zaj lik az álom és a va ló ság 
vi tá ja. A fény ér zé keny ezüst ve gyü le tek ké mi ai re ak ci ó in 
ala pu ló, ha gyo má nyos el já rás so rán a fény ké pe zõ gép két 
té nye zõ kom bi ná lá sá val ha tá roz za meg a fény ér zé keny 
nyers anya got érõ fény men  nyi sé get: a do boz ele jén lé võ 
nyí lás nagy sá gá val és az idõ hos  szú sá gá nak sza bá lyo-
zá sá val, míg a fény dol goz hat a fény ér zé keny anya gon 
– med dig tar tom nyit va a ka put és mek ko rá ra tá rom. E 
ket tõ kö zött azon ban több alap ve tõ kü lönb ség van, az 
egyik egé szen fon tos és kü lö nös. Ugyan is, mi nél ki sebb 
a nyí lás, amin át a fény a le mez re jut, an nál na gyobb a 
„mély ség éles ség.” Ez azt a tar to mányt je len ti, amely-
ben a fény ké pen sze rep lõ dol gok éle sek. Volt egy hí res 
fény ké pészcso port, amely nek tag jai egé szen rend kí vü l 
kis nyí lást hagy tak sza ba don a gép ele jén, f.64 volt a cso-
port neve.33 Ké pe i ken az elõ tér ap ró fû szá la i tól a mes  szi 
ég bol ton re pü lõ ma da ra kig min den ugyan olyan pon to san 
látszott.34 He lye seb ben, a ma da rak nem, hi szen ilyen kis 
nyí lá son olyan so ká ig kel lett beeresz te ni a fényt, hogy 
nyo mot hagy jon, hogy köz ben té li re el köl töz tek a ma da-
rak, moz du lat lan, mo dell fû szá lak meg csak szél csen des 
idõ ben jö het tek szó ba. Ha el ol vas suk a fi a tal Ruskin fes té-
szet tel szem be ni el vá rá sa it, fõ kö ve tel mény nek ép pen az 
elõ tér pon to san azo no sít ha tó nö vé nye it ne ve zi meg. Nem 
más ez, mint a preraffaelita is ko la, ott min den kis bo gár a 
mik ro szkóp ké pé hez ha son la tos. 

Csak hogy ilyen még mik ro szkóp ban sincs, pe dig azt 
hin nénk, hogy ott az üveg le me zen min den sík ba te rül. A 
ha gyo má nyos mik ro szkó pok ban vég te len tér tá rul elénk, 
rá adá sul épp hogy a le he tõ leg ki sebb mély ség éles ség gel, 
így ezen a ka pun ke resz tül a lát ha tó vi lág csak ap ró lé pé-
sen ként, ré te ge i ben meg is mer he tõ. Ha be le né zünk a len-
csé be, meg szû nik a tárgy le mez sík ja, és az egy sej tû az 
ös  sze pré selt, szét má zolt víz csepp vég te len mély sé gé bõl 
úszik ve lünk szem ben. Ez az el len ke zõ vég let, a kis mély-
ség éles ség. Ami kor a fény ké pe zõ gép ben elég nagy nyí-
lást ha gyunk, a mély ség éles ség pont ilyen ki csi, mond juk 
épp csak a mo dell sze mély or ra he gyét lát juk pon to san, 
az elõ tér és a hát tér opá los de ren gés be vész. Min dig is 
vi ta volt a két mód szer hí vei közt – me lyik a do ku men-
tum jel le gû kép? A hat van né gyes re kesz nek meg fe le lõ 

32 Aurelius Augustinus, i. m. 288. o. 
33  Az f.64 cso por tot 1932. no vem ber 15-én ala pí tot ta San Fran cis có ban ti zen egy fény ké pész. Tag ja volt töb bek közt Ansel Adams, Willard Van 

Dyke és Edward Weston is. 
34  Jel lem zõ pél dá ja en nek Adams fény ké pe: The Tetons and the Snake River. Oly li dér ce sen éles a lent ka nyar gó Kí gyó fo lyó, és a fö lé ma ga so dó tá vo-

li, hó föd te hegy fog so ra... bor zon ga tó. Az em ber sa ját sze mé vel so sem lát hat ilyet, kö zel vagy mes  sze, de min dig va la ho vá né zünk a táj ban. 



lá tás olyan, mint ami kor sok ned ves ség van a le ve gõ ben, 
vi har elõtt, úgy érez zük, a le ve gõ is fris sebb, bol do gok 
va gyunk. – Ez az ózon il lat tán az igaz ság sza ga? – kér dez-
zük ma gunk ban bá tor ta la nul. Van, aki sze ret né örök ké va-
ló vá ten ni e ke gyel mi pil la na tot, olyan anya go kat szed, 
ami tõl a pu pil lá ja ös  sze szû kül, és ha az f.64 hí ve i nek lo gi-
ká ját al kal maz zuk, s a pá ci ens ek kor vá lik do ku men ta tív 
fény ké pe zõ gép pé: el va rá zsolt ál la po tá ban fo ko zot tan éli 
át a va ló sá got. A köz nap ok ból va ló me ne kü lé sük so rán 
lé nye gé ben op ti kák ká akar nak vál ni az em be rek, egyi kük 
kis mély ség éles ség gel fog lát ni a be vett vegyi anyagok 
után, ne ki nem kris tá lyos, ha nem kö dös lesz a vi lág, 
má si kuk bo rot va éle sen lát min dent, or ra he gyé tõl a tá vo li 
üveg he gye kig, az égig. Egyik a kö dös, pá rás tá jat sze re ti, 
má sik az üvegtiszta le ve gõt esõ után. Ahogy a sze rek is 
osz tá lyoz ha tó ak, van nak upper és downer anya gok. Ha 
Charles Baude laire más kö rül mé nyek kö zött ta lál ko zik a 
fény ké pe zés sel, ke vés bé el fo gu lat lan ma rad, job ban meg-
is me ri a tech ni kát, és a mély ség éles ség prob lé má ját fel ve-
szi De Quincey-rõl és az ópi um má mor ról írott köny vé be, 
a Mes ter sé ges Menny or szág ok ba.

Vis  sza tér ve Baude laire kor tár sá nak, a szi go rú Rus-
kinnak ox for di mû vé szet tör té net-órá i hoz, az elõ tér nö vé-
nye i nek szik la szi lárd hí ve épp az ibo lya és kár min kö dök-
ben ál mo do zó Turnert imád ta, aki nek érett fest mé nye in 
már egyet len pont sem éles.

Ha meg aka rom vi lá gí ta ni e gyógy sze rül fel írt, ron-
tás el há rí tó nak szánt idé ze tek he lyét, sze re pét éle tem-
ben, Robert Burton ma nói ug ra nak elõ. Az An gol Pró za 
Ox ford Köny ve sem mel lõz het te e XVI–XVII. szá za di 
szer zõt, bár men  nyi re be so rol ha tat lan úr. A szer kesz tõ 
– Sir Arthur Quiller-Couch35 – két idé ze tet vá lasz tott Az 
Anatómia Me lan kó li á ja cí mû ha tal mas mun ká ból, eze ket 
azon ban te li rak ta a ki ha gyást jel zõ há rom pon tok kal. Egy-
részt be akar ta mu tat ni a szer zõt, más részt azt gon dol ta: 
úgy, ahogy van, be mu tat ha tat lan. Szo mo rú an ta nul sá gos 
ez így: Men  nyi kell be lõ lünk, ha már min den kép pen meg 
kell mu tat ni leg alább az egyik fü lünk csücs két? Szép iro-
dal mi an to ló gi át ké szít vén nyil ván el kel lett gon dol kod nia 
a szer kesz tõ nek és mun ka tár sa i nak: egy ál ta lán ki szá mít 

35 Sir Arthur fe jez te be Stevenson St. Ives cí mû re gé nyét az író ko rai ha lá la után. 
36  A Pá rizs ban ta nult skót tör té nész, Erasmus ba rát ja, Historia Gentis Scotorum c., 1527-ben meg je lent hí res la tin mû vé ben jegy zi le Duncan és 

Mac beth re gé jét, tõ le vet te át e tör té ne tet Raphael Holinshed, Shakes peare for rá sa a tárgy ban. 
37  E há rom bo szit Döbrentei Gá bor ki hagy ta – Szé che nyi Ist ván nak aján lott – Mac beth-for dí tá sá ból, és kö te te vé gé re, a füg ge lék be szám ûz te 

õket. 

szép író nak? Mr. Robert Burton dü hí tõ en gát lás ta lan ha tár-
eset. Ma ga a gát lás is egy ha tár. Ha va la ki gát lás ta lan, 
vagy a meg szo kot tól tá vol helyezkednek el gát lá sai, meg-
ha tá roz ha tat lan szer zõ vel van dol gunk, ilyen élet be vá gó 
éle tünk meg ha tá ro zá sá nak szem pont já ból az ál ta lunk 
be fog ni vá gyott dol gok ha tá ra, a compass. Ak ti vi tá sunk 
egy faj ta mély ség éles sé ge ez. A író egész sé ges vá gya ko zá-
sa az es  szék iránt, és szin túgy egész sé ges vá gya a vég sõ, 
gát lás ta lan ki tá rul ko zás iránt, ha lá los duellumban pusz tít-
ják egy mást vé ge ér he tet le nül. Örök és ha lá los e vi a dal. 
Ha lá los, mert gyilkos szándékú; és vé ge ér he tet len, mert 
mind két fél szá má ra re mény te len a gyõ ze lem. E ket tõ 
ki bé kít he tet len, és ke ve re dé si kí sér le te ik min dig az iro da-
lom jel leg ze tes és ér de kes pont jai. Ez az oka an nak, hogy 
a kö vet ke zõ, kö rül be lül har minc sor nyi idé zet ben ki lenc 
szer kesz tõi ki ha gyás ta lál ha tó – ki lenc hi ány van. 

Fe ke te és Fe hér Szel le mek

„Víziördögök azok a Na já dok vagy Vízinimfák, amik-
rõl most a vi zek és fo lya mok kap csán be szá mo lunk... Pa ra-
cel sus el mond ró luk sok tör té ne tet, hogy ha lan dó em be-
rek közt meg je len tek, azok kal egy be kel tek, és ve lük él tek 
éve ken át, majd egy szer re meg utál ták és el hagy ták õket. 
Ilyen volt Egeria is, ki Numához oly kö zel állt, és ilyen volt 
Di a na, Ceres etc. Olaus Magnus hos  szan el be szé li egy 
bi zo nyos Hotherus tör té ne tét, ki Svéd or szág ki rá lya volt, 
és egy nap va dá szat köz ben tár sa sá gá tól el sza kad va e 
Vízinimfákkal vagy Tün dé rek kel ta lál ko zott, akik meg ven-
dé gel ték; és Hector Boëthius36 Mac beth rõl s Banquoról, 
két Skót Lord ról azt me sé li, hogy amint a fák közt ván do-
rol tak, há rom kü lö nös öreg as  szony meg jö ven döl te ne kik a 
sorsukat...37 A Föl di Szel le mek pe dig ezek, Laresek, Gé ni-
u szok, Fa u nok, Sza tí rok, Er dei Nim fák, Foliotok, Tün dé-
rek, Ro bin Goodfellow-k, Trollok etc., me lyek amen  nyi re 
tár sa log nak az em be rek kel, an  nyi ra ár tal ma sak is rá juk. 
... Né me lyek e ma gas rang ra eme lik Tün dé re in ket, kik ala-
po san ki söp rö get ték a há zat, s ha egy csö bör tisz ta vi zet, 
fi nom ele sé get, ha son ló kat he lyez tek ki ne kik, nem okoz-
tak ga li bát, sõt pénzt dug tak a ci põk be éj nek ide jén, s a 
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ház la kó i nak vál lal ko zá sai at tól fog va si ke re sek let tek. Õk 
azok, kik tán cot lej te nek a fe nyé ren és a ré te ken. ... Pa ra-
cel sus fel em lít sok he lyet Germániában, ahol ilye nek jár-
nak-kel nek két láb nyi hos  szú kis ka bát ban. A meg ter met teb-
be ket Hobglobinnak ne ve zik és Ro bin Goodfellow-nak, és 
ama ba bo nás idõk ben za bot õröl tek, fát vág tak, min den 
mun kát el vé gez tek a ház kö rül egy adag te jecs ké ért. ... 
Ilye nek vol tak azok is, ... kik a fe nyé ren és egyéb ki halt 
he lye ken kó szál tak, kik el té rí tet ték út juk ról az em be re ket, 
és tév úton ve zet ték õket az egész éjen át ... õket ál ta lá ban 
Pucknak ne vez zük. Lop si va ta gá ban, Ázsi á ban, gya kor ta 
lát tak ily kó sza tü ne mé nye ket, mint az a Ve len cei Marco 
Poló Uta zá sa i ban is ol vas ha tó ... Né hanap ján az or szág-
út ol da lán ül dö gél nek, elbotlasztják az ar ra já rót, lo vát 
meg ba bo náz zák, hogy meg bok ro so dik, ha hi he tünk ama 
szent em ber nek, Ketellusnak38 Nubrigensisben39, õ a sors 

38  „Nubrigensis” szö ve gét meg ke res tem, le for dí tot tam, itt egy rész le te kis sé meg mu tat ni, mi re utal A Me lan kó lia ana tó mi á já ban Robert Burton: 
„[1] Élt tar to má nyunk York egy Farneham ne vû fa lu já ban egy má sik tisz te let re  mél tó em ber, név sze rint Ketell. Va ló já ban egy sze rû föld mû ves 
volt, ám ár tat lan sá ga és tisz ta sá ga ál tal az Úr kü lö nös ke gyel mé ben ré sze sült. Er rõl az em ber rõl sza va hi he tõ sze mé lyek igen ér de kes dol go kat 
me sél tek ne kem, né há nyat le jegy zek ide. [2] Le gény ko rá ban egy nap, mi kor ép pen ha za fe lé tar tott a föl dek rõl, lo va meg bot lott hir te len, mint ha 
csak aka dály nak üt kö zött vol na, a föld re zu hant, õt pe dig le dob ta. Fel tá pász kod va lát ta, hogy az út szé lén két pöt töm eti óp ül dö gél, és ka ca rász. 
Rá jött, hogy ezek ör dö gök, és több bajt nem okoz hat nak ne ki, és ör ven de zett, hogy meg úsz ta en  nyi vel. At tól a nap tól fog va Is ten meg aján dé koz ta 
õt: min dig meg lát hat ta a dé mo no kat, hi á ba pró bál tak lát ha tat la nul meg la pul ni, nem búj hat tak elõ le el. Meg fi gyel te, hogy igye kez nek min den kép-
pen ki tol ni az em be rek kel, leg alább egy ki csit bos  szan ta ni õket, s mi ként ör ven dez nek a leg pa rá nyibb tré fa felett. (...)” (Chronicles of the Reigns 
of Stephen, Hen ry II and Richard I. Edi ted by Richard Howlett. Rolls Series no. 82. Lon don, 1884–9. vol.1. History of the Affairs of England, 
by William Pe tit or Parvus. 

39  „Nubrigensis”, a kró ni kás, ki a fen tebb idé zett me sét ránk hagy ta, William of Newburgh volt, aki a Yorkshire-beli Bridlingtonban szü le tett 1136-
ban. Mû ve, a Historia rerum Anglicarum öt köny ve Hó dí tó Vil mos nak és fi a i nak ural ko dá sát ír ja le, fi lo zo fi kus kom men tá rok kal, szo kat la nul 
füg get len né zõ pont ból. A nor mann hó dí tás tól, 1066-tól az 1198. évig so rol ja fel ha zá ja ese mé nye it. A XII. szá zad leg jobb kor társ kró ni ká sá nak 
tart ják, õ volt „a kri ti kai tör té net írás aty ja”.

40  The Ox ford Book Of Eng lish Prose, Chosen & Edi ted by Sir Arthur Quiller-Couch, Ox ford, At the Clarendon Press, 172–173. o., no. 117. 
Robert Burton, Black Spirits and White (az an to ló gia név ke re sõ je meg ad ja az idé zet pon tos he lyét is Mr. Burton la bi rin tu sá ban: „Part I, sect. 
ii. memb. i.”).

kü lö nös ke gyel mé bõl lát ta az ördögöket, ... és szó lott is 
ve lük ... min den baj nél kül; és ha egy em ber át koz ta vagy 
agyonsar kan tyúz ta lo vát a bot la do zá sért, szív bõl szó ra-
koz tak ezen; és õkel mék sok egyéb ilyes mi ket mû vel tek. 
(...)”40

Nos, az álomcetlikkel most nem ját sza do zom to vább, 
re mé lem olyan jó al ta tó lesz má sok nak is e gyûj te mény, 
mint an nakide jén ne kem, en gem ak kor, majd egy év éber 
éj sza ká zás után, nyu godt álom hoz se gí tet tek az ál mat lan ság-
ról gyûj tött cé du lák, e ma gam nak fel írt gyógy sze rek. 

Bu da, 1992. tél – Pest, 2008. ta vasz 
(A víz szin tes vo nal a Du na.)

Derek Michael Besant grafikája
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SZÕCS GÉ ZA

Álom
Alig ha le het két sé günk afe lõl: ha az em bert lét re ho zó (is te ni vagy ter mé sze ti) erõk úgy „akar ták” 

vol na, a ma ga sabb ren dû em lõ sök épp oly ke vés sé ál mod ná nak, mint az ala cso nyabb evo lú ci ós szin-
ten re kedt (ha ugyan van evo lú ció) élõ lé nyek, a csat ta nó masz lag tól a kro ko di lu sig. És ezt nem olyan-
sze rû en kell ér te ni, hogy ha az evo lú ció úgy lát ta vol na he lyes nek, ak kor most sze münk sem vol na 
eset leg. Nem. Leg több szer vünk rõl és test ré szünk rõl, meg az em be ri test ben zaj ló fo lya ma tok ról tud-
juk, vagy tud ni vél jük, hogy mi lyen célt szol gál nak (ne tán szol gál tak), még a vak bél lel kap cso lat ban 
is lé tez nek fel te vé se ink.

Hogy az al vás az ideg rend szer re ge ne rá ló dá sát, az éb ren lét alatt be gyûj tött in for má ci ók ren de zé sét 
szol gál ja, ez épp oly el fo ga dott ma gya rá zat po zi ti vis ta meg gyõ zõ dé sû szak ér tõk kö ré ben, mint ahogy 
a misz ti kum fe le haj lók sze mé ben az álom: fran cia ab lak, ame lyen ke resz tül a meg is me rés ha gyo má-
nyos tól el té rõ fe lü le te i re le het sé ges ki lép nünk. Ám az al vás ku ta tók sem tud ják meg ma gya ráz ni: mi 
„szük ség” van az álom ké pek re. Mi az, ami hi á nyuk ban más ként tör tén ne a szer ve ze tünk ben, más ként 
és tö ké let le nül, mi lyen ké pes sé günk, mi lyen tel je sít mé nyünk szen ved né meg, ha al vá sunk alatt so ha 
sem mi fé le ál mot nem lát nánk. Ez ugyan olyan rej tély, mint „más fe lõl” az, hogy mi ért nem si ke rült 
mos ta nig egy sé ges álom fej té si kó do kat ki dol goz ni, a paranormális tér bõl az álom ré vén ér ke zõ üze-
ne te ket vi lá go san ér tel mez ni.

Az álom te hát: evo lú ci ós lu xus, (szá munk ra és egy elõ re) ért he tet len be széd, olyan mu to ga tás, 
amely oly kor nyug ta la nít, oly kor szó ra koz tat, de amely ha nem vol na (értsd: ha so ha nem ta pasz tal tuk 
vol na), nem hi á nyoz na sen ki nek. Azt, hogy mi lyen le het mond juk úsz ni, az is el tud ja kép zel ni, aki 
ma ga so ha nem úszott egyet len mé tert sem, de még úsz ni sem lá tott má so kat. Azt, hogy „mi re jó” az 
álom és mi ért jó ál mod ni, so ha sen ki nem fog ja meg tud ni, aki nem ál mo dott.

Megint itt va gyunk a mi re jó kér dés nél, mint ha az élet csu pa te le o ló gia vol na, csu pa ha szon el vû-
ség, csu pa zárt ok sá gi lán co lat. Ám, ha már ilyen kor ban élünk, amely ben meg kell ma gya ráz nunk 
min dent, és min den ben va la mi ér tel met va gyunk kö te le sek fel fe dez ni, hadd mond jam el én is, hogy 
mi re ta ní tott meg az álom.

Ar ra, hogy az agy, az el me, a tu dat be fo ga dó ké pes sé ge, fo lya ma ta i nak se bes sé ge sok szo ro san 
meg ha lad ja azt, amit alap já ra ton meg szok tunk. Mind an  nyi an is mer jük azt az él ményt, ami kor hos  szú, 
bo nyo lult és ös  sze füg gõ álom be li tör té né sek so ro za ta csat ta nás sal, üt kö zés sel, va la mi fé le ro baj jal ér 
vé get, amely tõl fel éb re dünk. Fel éb re dünk, mert fel éb resz tett egy csat ta nás, egy be vá gó dó aj tó, egy 
óvat la nul le ej tett gõz va sa ló, egy ko pá csol ni kez dõ szom széd. Nos: an nak a kül sõ zaj nak az ér zé ke lé se 
és a fel éb re dés kö zöt ti szá zad má sod perc elég ah hoz, hogy ez alatt vo nat ra ül jünk, ra va szul ki ter velt 
me ne kü lé si út vo na lat vá laszt va, el in dul junk, ag gasz tó an fel gyor sul junk és fel mér jük köz ben, hogy a 
ro bo gó vo nat vesz té be vág tat, a be kö vet ke zõ ka taszt ró fá ról már nem is be szél ve.

Ki ne vágy na rá, hogy min dig en  nyi re gyors le gyen az agya, a fel fo gó- és az íté lõ ké pes sé ge, hogy 
en  nyi min den be le fér jen a tu da tá ba, ki ne vá lasz ta ná a csi ga tem pó he lyett a nagy macs kák ref le xe it, 
pá ro sul va az ele fántagy be fo ga dó ké pes sé gé vel.

Ami kor ar ról ol va sok, hogy az em ber a sa ját agy ka pa ci tá sá nak alig egynyolcadát hasz nál ja ki, er re 
gon do lok. Ami kor ar ról hal lok, hogy ha lá los vég ve szély ben a tu dat an  nyi ra ki tá gul, hogy fél má sod-
perc alatt be le fér egy egész élet vis  sza per ge té se, er re gon do lok. Ho gyan kell mind ezt el kép zel nünk? 
Úgy, aho gyan az álom ban tör té nik.

Nagy kér dés, ki és mi kor fog ja agyunk Is ten tud ja, hogy mi ért és ki ál tal zár lat alá he lye zett hét-
nyol ca dát fel sza ba dí ta ni, de két ség te len, hogy az em be ri ség Pro mé the u sza lesz. (Még ak kor is, ha fel-
gyor sí tott film fel vé te lek re em lé kez te tõ maj da ni élet rit mu sá ban oly kor vis  sza fog ja sír ni az ar cha i kus, 
nép me sei las sú sá got. Már ma is erõs nosz tal gi á val gon do lunk az arany kor ok rá é rõs sé gé re.)

Ez az egész em be ri ség éle tét meg vál toz ta tó fel fe de zés pe dig – biz tos ra ve szem – egy álom ku ta tó 
or vos nak lesz majd kö szön he tõ. Ma gam csak azt saj ná lom, hogy álom ban írt, tö ké le tes rit mus ban 
gör gõ, pa zar rí mek ben pom pá zó kis epo sza i mat reg gel re min dig el fe lej tem. Tu dom, hogy hi bát la nok, 
még ak kor is meg gyõ zõ dé sem, hogy így van, ha Ba bits tör té ne te ön kri ti ká ra int. Ba bit sot is kí noz ta, 
hogy mi re fel éb red, min dig el fe lej ti meg ál mo dott köl te mé nye it. Ce ru zát, pa pírt ké szí tett ki ma gá nak 
az ágya mel lé, hogy leg kö ze lebb – úgy, ál má ban – le je gyez hes se a re mek mû vet. Amely jött is – sír-
nivalóan gyö nyö rû volt, tö mö ren ös  sze fog lal va ben ne a ma gyar sors és kü lö nö sen a ma gyar írás tu dó 
sor sa, éle te, fá tu ma. Ba bits le je gyez te, majd elé ge det ten vis  sza aludt. Reg gel fél ve éb redt: va jon va ló-
ban le ír ta-e az álom be li so ro kat. És va ló ban, ott állt a két ka tar ti kus vers sor, ahogy meg ál mod ta és 
le ír ta:

Ma gyar Pé ter, Ma gyar Pál
pa pi ro son ka pir gál.



FÜZI LÁSZ LÓ

Elveszített(?) ál mok
Vá lasz ki fe je zé sek a hívó szóra: álom fej tés, Fre ud, 

Jung, az tán Krúdy, köz ben, Krúdy elõtt és után: mû vé szi 
lá to má sok, mond juk Haj nó czyig – s az álom kö zös sé gi-
tár sa dal mi meg tes te sü lé sei, utó pi ák és el len utó pi ák, egé-
szen az el tû né se i kig. De: mi van a ki fe je zé sek mö gött, 
ki lát ja egy ben az egé szet? Ami kor egy-egy ilyen je len-
ség kör ki bom lik a sze mem elõtt, min dig a tel jes, az azon-
na li ref lek tá lás le he tõ sé gét ma gá ban hor do zó ol va sott ság 
hi á nyát ér zem. Fre ud, Jung, Krúdy, hogy má sok ról ne is 
be szél jünk, önál ló vi lá gok, fél éle tet kö ve tel ne az egyik-
egyik vi lág fel fej té se. De nem csak én va gyok így, ki vá ló 
or vo so kat kér de zek Fre ud ról, Jungról: meg kel le ne néz ni, 
mond ják, na pi mun ká juk, a na pi gya kor lat nem en ge di, 
hogy tu do mány tör té net tel fog lal koz za nak. Fre ud, Jung: 
tu do mány tör té net, Krúdy, Haj nó czy, s min den ki más, akit 
em lí tet tem: iro da lom tör té net, a ma mint ha szem benáll na 
ve lük. Vagy: mi vel nem ér nek be le a má ba, az nem is 
ér dek lõ dik irán tuk. Kö zöm bös irán tuk is, mint min den ki 
iránt…

So ha nem je gyez tem le egyet len ál mo mat sem. Nem 
azért, mert nem ál mod tam, de hogy nem, ál mod tam én is, 
mint min den ki más – de min den ál mo mat ma gán ér de kû-
nek gon dol tam, olyan nak, ami nek csak a ma gam éle té ben 
van-lesz je len tõ sé ge. Min dig csak olyan tö re dé kek re em lé-
kez tem, ame lyek az éle tem bõl, a nap ja im ból kö vet kez tek. 
Hol a fé lel me im hez, hol a re mé nye im hez kap cso lód tak 
ezek az ál mok, min dent, amit ál mod tam – pon to sab ban: 
ami re em lé kez tem az ál ma im ból –, le tud tam ve zet ni éle-
tem tör té né se i bõl. De nem csak az álom fosz lá nyok ma gán-
ér de kelt sé ge tar tott vis  sza a le jegy zé sük tõl, ha nem az is, 
hogy az ál mok vi lá gát, azt, ahogy az ál mok ban meg tör tén-
nek a dol gok, ahogy az idõ ben és a tér ben a gon do lat sza-
ba don bók lá szik, ahogy a leg egy sze rûbb meg ol dás kris-
tály tisz tán meg mu tat ja ma gát – meg je le nít he tet len nek tar-
tot tam és tar tom most is. „Ezek az ál mok töb bet tud nak, 
mint ál mo dó juk” – ír ta Jékely Zol tán, ez a több let tu dás, 
az ál mo kat moz ga tó ti tok za tos erõ tû nik el éb re dés kor, 
ami ve lünk ma rad, az csu pán va la mi ti tok za tos fosz lány, 
tö re dék, a nap pa li tól moz gás tör vé nye i ben kü lön bö zõ tel-
jes vi lág va la med dig kí sér tõ moz za na ta, amíg éle tünk kel 
együtt be le nem ol vad a szür ke ség be. Gon do lom, így van 
ez zel más is, ezért ér zem az ál mok ku ta tá sát, nem csak a 
ku ta tá sát, még a rög zí té sét is a le he tet len nel ha tá ros nak. S 
ezért ér zek le nem gyõz he tõ fenn tar tást azok kal szem ben, 
akik tel jes álomle írá sok kal je lent kez nek.

Nem je gyez tem le az ál ma i mat, te hát el ve szí tet tem 
azo kat, így hát szo mo rú nak kel le ne len nem, hi szen ahogy 
Krúdy mond ja, az az em ber, aki el ve szí ti az ál mát, na gyon 
szo mo rú lesz emi att. Ez az em ber, is mét csak Krúdyt idéz-
ve, tud ja, hogy az el ve szí tett ál mot so ha nem fog ja meg ta-
lál ni, ezért kí noz za ma gát, skor pió mód já ra. „Tud ja, hogy 
va la mi kor na gyon jót, na gyon ked ve set ál mo dott, amely 
álom bol dog gá te het te vol na akár egész éle té re is – de 
ál mát kön  nyel mû en el fe lej tet te. Most már az tán sza lad hat 
utá na. Az el ve szí tett ál mot so ha, so ha nem ta lál ja meg.” 

Nem csak az ál ma i mat nem je gyez tem le, de az álom-
fej tés sem kí sér tett meg so ha sem. Az ál mo kat a lét bõl 

kö vet ke zõk nek tar tot tam, nem gon dol tam, hogy ér tel me-
zé sük bár mit is hoz zá ad hat az éle tem hez. Nem fog lal koz-
ta tott, nem fog lal koz tat a jós lás sem, hi de gen hagy nak a 
csil lag je gyek, a sze ren cse já ték ok ról év ti ze dek kel ez elõtt 
le mond tam, az új sá gok és ma ga zi nok ho rosz kópol da la it 
min dig unot tan át la po zom, az ál tu do má nyos szen zá ci ók ra 
oda sem fi gye lek – nem gon do lom, hogy az élet rám sza-
bott ke re te i bõl va la mi kor is ki kel le ne lép nem, vagy hogy 
töb bet kel le ne tud nom – kel le ne, ha le het ne – ar ról, ami 
meg tör tént, vagy ami rám vár. Az éle tet ezen a szin ten 
ra ci o ná li san élem meg, örü lök an nak, ami nek örül he tek, 
s pró bá lok el fe led kez ni ar ról, ami vel nem tu dok szem be-
néz ni. Így, ra ci o na lis ta ként mon dom azt, ta lán nem az zal 
szem ben, amit ed dig mond tam, ha nem in kább an nak 
ki egé szí tõ je ként, hogy az éle tet, a ma gam és min den ki 
más egy sze ri éle tét, még is csak több nek, ér té ke sebb nek, 
bo nyo lul tab bnak, ti tok za to sabb nak és gaz da gabb nak gon-
do lom an nál, mint amit ab ból a tár sa da lom, a min den ko ri 
vi lág rend – s itt most nem ha tal mi be ren dez ke dés re gon do-
lok – lát tat ni en ged. Ta lán se gít meg ma gya ráz ni azt, amit 
mon da ni sze ret nék, Weöres Sán dor egyik le ve lé nek rész-
le te. Weöres 1964 ja nu ár já ban Né meth Lász ló A kí sér le-
te zõ em ber cí mû köny vét meg kö szön ve ír ta Né meth nek: 
„Még köny ved ér ke zé se elõtt ír tam a kö vet ke zõ kis jegy ze-
tet: ‚Nem ár ta na több ész ne künk. De a ben nem rej lõ bu ta-
sá got is áhí tat tal né zem. Ápo lom és ön tö zöm, mint egy 
vi rá got. Sze líd, tisz ta, za var ta lan, mint a kék ég. Per sze 
van szû kös bu ta ság is, mely õr mes te ri, por tá si, erõ sza kos. 
Ez ész nek hi szi ma gát és him nu szo kat zeng az ér te lem hez, 
de ne vet sé ges nek és ve szé lyes nek lát min dent, ami nem 
õrá ha son lít. Bi lin cset csör get, és ha te he ti, rá csa tol ja a 
sza bad, tá gu ló-tá gí tó ér te lem re; és a sza bad, jám bor, vég-
te len bu ta ság ra is, mely min den te remt mény nek õs alap ja, 
élet ele me és kor lát lan le he tõ sé ge.’ Ne ha ra gudj, de ezt a 
nem por tá si bu ta sá got, vég te len se gí tõ kész sé get (amely 
so sem to la ko dó) még job ban bá mu lom, mint az elem zõ 
ér tel met.” 

Mit mond Weöres? Azt mond ja, hogy min den tel je-
sít mény re, ér vé nye sü lés re, erõ sza kos élet re va ló haj lam 
mö gött ott rej lik a ve ge ta tív, a te nyé szõ élet, a tel je sít-
mény el vû gon dol ko dást és lé tet is ez a ve ge ta tív élet 
öle li kö rül, az eb bõl nõtt ki, s azt is mond ja, hogy az élet 
tisz te le te a ve ge ta tív lét tisz te le tét is meg kö ve te li. Ha son-
ló ez ah hoz, ahogy Ná das Pé ter a Pár hu za mos tör té ne tek 
cí mû re gé nyé ben a sze xu a li tást lát tat ja. A re gény egyik 
sze rep lõ je így el mél ke dik: „Az em ber bi zo nyos fi zi o ló-
gi ai je gyei alap ján kü lön bö zött má sok tól, és ön ma gán 
hor doz ta azo kat a meg kü lön böz te tõ je gye ket is, ame lyek 
meg mu tat ták, hogy mi ben kü lön bö zik ön ma gá tól. Meg le-
pett, hogy eb bõl az ál ta lá nos nak mond ha tó és sok ol da lú 
kü lön bö zés bõl va la mi re kö vet kez te tek, ami rõl azon ban 
nem tud tam meg mon da ni, hogy mi. Mint ha olyan tu dás 
len ne, ami vel nem le het be tel ni, és a vé gé re jár ni sem. A 
fér fi ak sze mé ben en nek az is me ret len jel le gû tu dás nak az 
emb lé má ja le het a fasz. Ta lán azt je len ti, hogy nin csen én, 
he lye seb ben az én csu pán ré sze egy na gyobb, fel de rít he tet-
len egész nek. Vagy úgy is meg le het fo gal maz ni, hogy az 



em ber kül le me, a lel ki al ka ta, a gon dol ko dás mód ja vagy a 
jel le me so ha nem árul ta vol na el, hogy mi lyen fa sza van, 
ho lott a fa sza sem le he tett ke vés bé mérv adó, mint a lel ke 
vagy el mé je.”

Lát juk, ami Weöresnél a te nyé szõ élet, az Ná das nál 
az élet fel de rít he tet len egé sze, ami bõl a tár sa dal mi küz-
del me ink ben és a tár sa da lom ál tal su gallt ke re tek hez 
iga zo dó lé tünk ben csak ap ró rész le tek mu tat koz nak 
meg. Az álom, ha ér de kel, még ak kor is, ha a tit kát nem 
tu dom meg fej te ni, a te nyé szõ élet, a fel de rít he tet len élet 
ré sze ként ér de kel, akár csak az élet an  nyi más je len sé ge. S 
ta lán for dít va is me gáll ja a he lyét a pél da, azo kat, akik az 
álom ról be szél nek, az élet tel je seb ben ér dek li an nál, mint 
ami a fel szí nen meg mu tat ko zik be lõ le.

Ha töb bet tud nánk az álom ról, ak kor az élet rõl is töb-
bet tud nánk. Töb bet az „örök” em ber bi o ló gi ai és pszi-
cho ló gi ai éle té rõl és töb bet ar ról, hogy az em ber a tör té-
ne lem ben ho gyan él te a ma ga éle tét. Ma rad junk en nél az 
utób bi nál. Michael Jouvet, aki ne kem a leg töb bet mond ta 
az al vás ról és az álom ról, át te kin tet te az álom és a törzs-
fej lõ dés, az álom és az egyed fej lõ dés kap cso la tát, és az 
álom ról al ko tott fõbb el kép ze lé se ket is: „Az álom ról ki ala-
kult fel fo gá sok tör té ne te igen ré gi, az em ber ré vá lás kez-
de té ig nyú lik vis  sza: men  nyi idõ nek kel lett el tel nie ah hoz, 
hogy az álom éj sza ká ról éj sza ká ra is mét lõ dõ fan tasz ti kus 
kép vi lá gát meg ta pasz tal va fel ve tõd jék a nagy kér dés az 
em be ri ség haj na lán? Hogy lé tez nie kell ‚valaminek’, ami 
anyag ta lan, va la mi ‚szellemnek’ vagy ‚léleknek’, amely 
alap já ban kü lön bö zik az anya gi test tõl. A fá rad ha tat lan 
és lát ha tat lan szel lem ugyan is éb ren tud ma rad ni az al vás 
so rán. Oda uta zik, aho vá akar, és át ad ja az agy nak az 
uta zás álom ké pe it, mi köz ben a fá radt tes tet el nyom ja az 
álom. Szel lem, va gyis hal ha tat lan ság, va gyis sír hely. Az 
álom fan tasz ti ku má nak hát te ré ben J. Lublock, H. Spencer 
és Malinowski sze rint ugyan az a lé lek és szel lem lé te zé-
sé be ve tett hit rej tõ zik, amely nek kü lön fé le vál to za ta i val 
min den ci vi li zá ció és min den val lás meg szü le té se kor 
ta lál ko zunk.” Köny ve má sik fe je ze té ben Jouvet ar ról ír, 
hogy az álom mal ös  sze füg gés be hoz ha tó, ál ta la pa ra dox 
al vá si pe ri ó dus nak ne ve zett sza kasz ban ezt az éb ren lét hez 
ha son ló je len sé gek kí sé rik, erek ció fi gyel he tõ meg, ezt a 
je len sé get pe dig már a lascaux-i bar lang egyik fest mé nye 
is meg örö kí tet te: „Egy fek võ em ber lát ha tó raj ta, aki szét-
tárt ka rok kal al szik, és szem lá to mást erek ci ó ja van. Elõt te 
pe dig egy ös  sze tört lán dzsa és egy se be sült bö lény he ver, 
ki ló gó be lek kel. … A fek võ sze mély erek ci ó ja és a ma dár 
ös  sze tár sí tá sa kulcs ként szol gál hat e bar lang fest mény 
meg ér té sé hez. … Az anyag ta lan szel lem, il let ve lé lek 
el hagy ja a te he tet len anya gi tes tet, és el re pül (mint a kis-
ma dár), hogy té ren és idõn át kó bo rol jon: vagy a múlt ba 
száll a nap em lé ke i hez), vagy pe dig a jö võ be (ez a jö ven dõ 
álom). Fel té te lez zük, hogy a lascaux-i mû vé szek szá má ra 
az álom té má ja egy vágy meg va ló sí tá sa, va gyis a bö lény 
el ej té se volt.”

Ha ki in du ló pont ként ke zel jük ezt a bar lang ké pet, 
ak kor azt kell mon da nunk, hogy az álom, az álom mal 
va ló fog lal ko zás és az ál mok ér tel me zé sé re va ló tö rek-
vés, az tán pe dig az álom nak a mû vé szet vi lá gá ba va ló 
beeme lé se et tõl a pont tól egé szen mos ta ná ig vé gig kí sér te 
és kí sé ri az em be ri ség tör té ne tét – az em ber a vi lág ról és 
az ön ma gá ról al ko tott el kép ze lé sét rá ve tí tet te az álom ra, 
a je len sé get ma gát és a konk rét ál mo kat az így ki bon ta-
ko zó ös  sze füg gé sek sze rint ér tel mez te. Ezt a több, egy-

más hoz szo ro san kap cso ló dó vo nal ból ál ló fo lya ma tot 
le ír ni, be mu tat ni kép te len ség, an nál is in kább, mi vel az 
em be ri élet egyik alap je len sé gé rõl van szó. Ezért csak pár 
je len sé get em lí tek meg. Az As  szír Ál mos könyv az i. e. I. 
év ez red el sõ fe lé ben ke let ke zett és jegy zék sze rû en köz li 
az álom ban lát ha tó elõ je le ket és azok ér tel me zé sét. Hahn 
Ist ván Atremidorus Daldianus (kb. 100–180) álom fej té se-
it tár sa dal mi for rás ként hasz nál ja. Artemidorus Daldianus 
Oneirokritika cí mû köny ve öt könyv bõl áll, a mû „1400 
álom mo tí vum nak az ál mo dó sze mé lye kö rül mé nye i tõl 
füg gõ en kb. 300 meg fej té sét ad ja.”. „Ha a meg fej té se ket 
az ál mok ál tal ál lí tó lag meg vi lá gí tott, ill. meg jó solt élet-
kö rül mé nyek sze rint cso por to sít juk, szem be tû nõ a gaz da-
sá gi prob le ma ti ka (mun ka si ker-ku darc, vál lal ko zás, gaz-
da go dás-el sze gé nye dés, szol ga ság-sza bad ság stb.) erõs 
ér vé nye sü lé se, egyéb kér dé sek kö zül – ha el te kin tünk a 
si ker-ku darc ál ta lá nos (nem spe ci fi kált) ki lá tás ba he lye zé-
sé rõl, a gaz da sá gi-tár sa dal mi prob le ma ti ka mel lett (hoz-
zá ve tõ le ge sen a jós la tok 25–30%-a) az egész ség-be teg-
ség, élet-ha lál ‚biológiai’ kér dé sei (kb. 20%), a csa lá di 
prob le ma ti ka – gyer mek ál dás, há zas ság fe lé ten dá ló sze-
re lem – mint egy 10%-ban sze re pel a jós lat jel le gû ér tel me-
zé sek kö zött” – ír ja ró la Hahn Ist ván. De még ezek elõtt 
is, s utá nuk is a mí to szok, ere det mon dák álom mo tí vu mai 
mu tat ják, hogy az egyé ni éle ten túl a kö zös ség éle té ben 
is fon tos sze re pet töl tött be az álom, ez zel a ten den ci á val 
pár hu za mo san pe dig meg je lent a mû vé szet ben is. A kü lön-
bö zõ mû vé sze ti ágak ge ne zi sét meg raj zol ni le he tet len, 
ahogy le he tet len a kü lön bö zõ mû vé sze ti ágak ban meg mu-
tat ko zó álom mo tí vu mo kat be mu tat ni, ka te go ri zál ni, rend-
sze rez ni. Ezért csak pár hoz zám kö zel ál ló pél dát em lí tek 
meg. Eg ri Pé ter a XIX. szá za di mû vé szi lét ér zé ke lés 
át ala ku lását a XX. szá za di ba az álom és a lá to más meg-
je le ní té sé nek elem zé sé vel mu tat ta be. Gon do lat me net ét 
Tolsz toj álom áb rá zo lásá nak elem zé sé vel in dí tot ta, majd 
Dosz to jevsz kij, Kaf ka, Proust és Joyce álom áb rá zo lá sát 
ír ta le. Most csak a Kaf ka kap csán írot tak ból idé zek: „Az 
éb ren lét nor má lis és az álom, a lá to más fan tasz ti kus vi lá-
gá nak el vá lasz tá sa Kaf ka re gé nyé ben … nem a re a lis ta 
re gény kö vet ke ze tes fe ke te-fe hér meg kü lön böz te té se (ahol 
is mind két vi lág az ob jek ti vi tás szí né ben ját szik), az álom, 
a lá to más A per ben nem az ál mon és lá to má son kí vü li 
va ló ság tól, ha nem egy álom- és lá to más sze rû va ló ság tól 
vá lik el, a fe hér nem a fe ke té tõl, ha nem a szür ké tõl üt el. 
Ez az áb rá zo lás olyan szõ nyeg hez ha son lít, amely, mi helyt 
rá lé pünk, álom be li me se szõ nyeg nek bi zo nyul, ame lyen 
nem le het jár ni, csak re pül ni, amer re egy sze szé lyes és 
ko mor fan tá zia álom já té ka re pít, s egy tá vo li, is me ret len 
és ki is mer he tet len erõ van.” Az elõ zõ szá zad elõ a Mo nar-
chia vi lá gá ban ve tet te fel az álom mi ben lét ének kér dé sét, 
Fre ud kér dés fel te vé sei szin te ter mé sze tes mó don nõt tek 
ki az iro da lom álom kép ét is for má ló vi lág ból. Nem vé let-
len, hogy a Mo nar chi á ban meg szü le tõ iro dal mat sok szor 
tár sít ják az álom mal. Fried Ist ván a (B)irodalmi ál mok 
– (B)irodalmi va ló ság (A Mo nar chia iro dal ma i ról, mû vé-
sze té rõl) cí mû kö tet elõ sza vá ban ír ja: „Az álom … nem fel-
tét le nül po zi tív töl té sû, a me ne kü lés az élet ha zug sá gok szi-
nonímája is le het, a köl tõk vi lá ga szép álom vi lág ször nye ket 
ne vel het, és meg for dul hat a re a li tás meg az álom, a nap pal 
és az éj sza ka rend je: a fény, az ér te lem, az (ön)tudatosság 
az egyik ol da lon, a má si kon, az ‚árnyoldalon’ a sö tét ség, a 
kín zó rej te lem, az el foj tott, de ki tör ni ké szü lõ ösz tön. Fre ud, 
Ba bits, Kaf ka ne ve, mû ve öt lik föl a Mo nar chia-bé li álom 



vál to za ta i ra kér dez ve, tu do má nyos mû, re gény, nap ló, 
mind egyik nek sor sa, utó ko ra, ér tel me zõ je akad, tu dós, 
író, szer kesz tõ, szin te (jódarabig) fe lejt ve, hogy a Bécs–
Budapest–Prága ‚háromszög’-ben kezd ték ‚megfejteni’: 
mit üzen az álom egy szí ve sen ál mo do zó, de csak ha mar 
a vi lág há bo rú ‚realitására’, a for ra dal mak és el len for ra-
dal mak, ál lam bom lá sok és ál lam szö vet sé gek, avant gárd 
éb resz tõk és emig rá ci ós re mény ke dé sek éva dán.” Azt, 
hogy men  nyi re ös  sze tett és gaz dag fo lya mat ról van szó, a 
mos ta ni ke re tek kö zött ér zé kel tet ni is alig le het. Wenner 
Éva a „tri esz ti iro dal mat” be mu ta tó írá sá ban hos  szan ír 
ar ról, hogy Italo Svevónál és Franz Kaf ká nál az álom, az 
írás, az elem zés és a val lo más is csak tö re dé ke sen mu tat-
ja meg vi lá gu kat. „Svevo is, Kaf ka is úgy ér zik, hogy a 
val lo más és az önanalizis min dig csak a tu dat egy ré szét, 
oly kor nem is a tu dat leg fon to sabb ré szét hoz za elõ, s 
mind az, ami a lé nye ge, gyö ke re ezek nek, az ki mon dat lan 
ma rad.” En nek a ki mon dat lan nak a ke re sé se je le nik meg 
az iro da lom ban és Fre ud pszi cho a na lí zi sé ben is, ma ga a 
fo lya mat azon ban en nél ös  sze tet tebb: a köl csö nös egy más-
ra ha tá sok kö ze pet te an nak kez de tén a va la mi ko ri biz tos 
vi lág állt, a vé gén pe dig a biz ton sá gát el ve szí tett és azt 
az óta sem ta lá ló vi lág je lent meg.

Újabb nagy ug rás sal a má gi kus re a liz mus hoz ér de mes 
kö ze led nünk. A má gi kus re a liz mus vi lá gá hoz tar to zó 
mû vek ben, ép pen mert a ra ci o na lis ta vi lág fel fo gás ból 
ki lép ve igye kez nek az em bert be mu tat ni, fon tos sze rep-
hez jut az álom, leg alább is sok álom mu tat ja meg ma gát 
ben nük, de ta lán en nél is fon to sabb, hogy a mû vek bel sõ 
vi lá ga át ve szi az álom jó né hány jel lem zõ jét. Jól mu tat ja 
ezt az, ahogy Bényei Ta más a má gi kus re a liz mus hoz tar-
to zó mû ve ket jel lem zi: „Ezek ben a szö ve gek ben sok kal 
in kább a ha tá rok ‚szubverziójáról’ (fel for ga tó ki kez dé-
sé rõl) van szó: ilyen, az el len té te ket ki kez dõ el já rás a 
túl zás, a két pó lus kö zöt ti át me ne ti ele mek be ik ta tá sa, 
vagy a dol gok kö zöt ti kap cso la tok derealizálása. S ilyen 
a má gi kus re a lis ta szö ve gek re jel lem zõ mel lé ren de lõ lo gi-
ka is, amely nem egy sze rû en in ver zi ót, át for dí tást je lent, 
ha nem a tör té net ele mek nek az el be szé lés szint jén va ló 
egynemûsítését, ni vel lá lá sát: min den ese mény, va ló ság-
fo ká tól füg get le nül, egy for ma te ret és azo nos tó nust kap. 
A mel lé ren de lõ lo gi ka nem csak a va ló sá gos és va ló sze-
rût len el len té té nek ki kez dé sét szol gál ja, ha nem az el té rõ 
je len tõ sé gû (pél dá ul sze mé lyes és koz mi kus) ese mé nyek 
egynemûsítését is….” Az, amit Bényei Ta más a má gi kus 
re a lis ta fel fo gás hoz tar to zó re gé nyek rõl el mon dott, nem 
csak a klas  szi kus, ha nem úgymond a „ne ga tív má gi kus 
re a lis ta” mû vek re is igaz. A klas  szi kus mû vek eb ben a 
vo nat ko zás ban az em ber va rázs la tos sá gát mu tat ják be, 
va la mi kép pen az épülését-gazdagodását-kiteljesedését, 
va rázs la tos tel jes sé gét, a ne ga tív má gi kus re a lis ta mû vek 
kö zép pont já ban vi szont, mi köz ben szin tén a tel je sebb 
em ber áb rá zo lás ra tö rek sze nek, a pusz tu lás, a szét esés, az 
esen dõ ség áll. De az álom en nek a má so dik nagy irány nak 
a mû ve i ben is je len van, en nek be lá tá sá hoz elég, ha be le ol-
va sunk Bo dor Ádám mun ká i ba.

Az álom ban ér vé nye sü lõ vi lág lá tást te rem ti új ra 
Darvasi Lász ló A könny mu tat vá nyo sok le gen dá ja cí mû 
re gé nye is. Darvasi nem ál mot ír le – amint mond tam, 
sze rin tem az ál mo kat nem is le het le ír ni, mert a le írás sal 
el ve szik a lé nye gük, a tör té né se ket moz ga tó sa já tos erõ, 
az az erõ, ami az álom ban ké pes min dent egy más mel lé 
ál lí ta ni, s ha úgy adó dik, meg ol da ni. Darvasi re gé nyé ben 

vi szont, anél kül, hogy ezt em lí te né, ép pen ez az erõ jut 
sze rep hez, ez az erõ rep te ti könny mu tat vá nyo sa it tér ben 
és idõ ben sza ba don. Ta lán nem is vé let le nül, hi szen 
„le gen dák ból, ál mok ból, köd bõl és haj na li pá rá ból, éj sza-
ká ból és az al ko nyat vé ré bõl, a böl cse let hor da lé ká ból és 
a hit per nyé jé bõl van nak ös  sze gyúr va”.

Az álom ról leg szeb ben ta lán Jung írt. Idé zem: „Az 
álom a lé lek leg ben sõbb s leg meg hit tebb zu gá ban az a 
kis rej tek aj tó, amely ab ba a koz mi kus õs éj be nyí lik, ami 
lé lek volt, mi dõn mes  sze volt még az éntudat, és lé lek lesz, 
mes  sze meg ha lad va azt, amit egy éntudat va la ha is el tud 
majd ér ni, mert min den éntudat ma gá nyos, egye dit is mer 
föl, amen  nyi ben vá lasz tó vo na lat húz s meg kü lön böz tet, és 
csak azt lát ja, ami er re az én re vo nat koz hat. Az éntudat 
me rõ kor lá to zott sá gok ból áll, még ha a leg tá vo lab bi 
csil lag kö dö kig ér is. Min den tu dat kü lön vá lasz tást visz 
vég be; az álom ban vi szont a mé lyebb, ál ta lá no sabb, iga-
zibb, az örök höz kö ze lebb ál ló em ber be lé pünk, aki még a 
kez det éj sza ká já nak ho má lyá ban le le dzik, ami kor õ még 
az egész volt, s õben ne volt az egész, a meg kü lön böz te tés 
nél kü li, min den én sze rû ség tõl men tes ter mé szet ben. Eme 
min dent ös  sze kö tõ mély ség bõl szár ma zik az álom, lé gyen 
bár még oly gyer me teg, gro teszk, s még mo rál ta lan is.” 
Jung tu dós volt, or vos és tu dós, még is, mi kor az álom-
mal fog lal ko zott, úgy ér zem, ki lé pett a tu do mány fa lai 
kö zül, amit írt, ezer nyi és tíz ezer nyi ta pasz ta lat kö ze pet te, 
ne fe lejt sük, nyolc van ezer ál mot elem zett éle té ben, de 
még is csak ki lé pett, s vál ság fi lo zó fus ként lé te zett, aki az 
el ve szí tett Arany kor ral va ló kap cso la tot és az em ber nek a 
koz mi kus vi lág gal va ló kap cso la tát az ál mon ke resz tül lát-
ta meg va ló sul ni. Az õ sze mé ben az em ber az álom ban fel-
szín re ke rü lõ kol lek tív tu dat ta lan ré vén ke rült kap cso lat ba 
az örök em ber rel. A tu do mány vi lá gá ból va ló ki lé pé sét 
jól jel zi, hogy az 1910-es évek ele jén fel szá mol ta tu do-
má nyos ok ta tói pá lyá ját, hogy „a ‚magasabb rá ció’-nak 
en ged ve”, a kü lön le ges fel adat nak ele get té ve foly tas sa a 
tu dat ta lan tisz tá zá sá nak kí sér le tét, az egye te mi ka ted rá ra 
csak 1933-ban tért vis  sza. Elem zé se it mind ezek el le né re 
nem sza bad csu pán a vál ság fi lo zó fia ki ve tü lé se i nek tar ta-
ni – azok mé lyén ta pasz ta la tok hú zód nak meg. Õt ol vas va 
min dig Ham vas Bé la és Kerényi Kár oly jut az eszem be. 
Ham vas az el ve szí tett Arany kort ke res te, Kerényit pe dig 
a mi to ló gia kap csol ta az örök em be ri hez. A min dent ér tõ 
és meg ér tõ Cs. Sza bó Lász ló jog gal ír ta Kerényi kap csán, 
hogy a „mi to ló gia so ha sem tör tént meg, de min dig van” 
– így, eh hez ha son ló an volt szük sé ge Jungnak az Arany-
kor ra és az Arany kor ral kap cso la tot tar tó, az álom ban 
meg mu tat ko zó kol lek tív tu dat ta lan ra. Azt pe dig, hogy a 
kol lek tív tu dat ta lan fo gal ma és a Kerényi ál tal hasz nált 
ar che tí pus- és õsképelmélet ös  sze il lik, õk ma guk is fel is-
mer ték, en nek je gyé ben íród tak kö zös mun ká ik az ezer ki-
lenc száz negy ve nes évek ele jén.

Ak kor hát mi az álom? Az év szá za dos ku ta tá sok hoz 
pár hó nap nyi ol va sás után va ló já ban hoz zá szól ni sem 
le het – ahogy más té mák hoz sem. El múlt már az az idõ, 
ami kor szor gos ol va sás sal bár ki is az egyes szak ágak hoz 
leg alább va la men  nyi re kö zel ke rül he tett. Most a ma ga 
tu do mány ágán, szak mai te rü le tén kí vül min den ki kí vül ál-
ló lett a má sik te rü le tén, las san ként a ma ga vi lá gán be lül 
is, hi szen an  nyi an és oly erõ sza ko san lép nek ab ba be le. 
Így hát nem ma rad más, mint hogy el mond jam: a már idé-
zett Michael Jouvet Al vás és álom cí mû köny vét ol vas tam 
a leg na gyobb ér dek lõ dés sel, em pi ri kus ku ta tá sai, fel te vé-



sei, gon do lat me ne tei va ló di szel le mi iz gal mat vál tot tak ki 
belõlem. Jouvet ku ta tá sai sze rint az al vás „ös  sze tett élet ta-
ni je len sé gek meg nyil vá nu lá sa”, az al vás fo lya ma tát oly-
an  nyi ra ös  sze tett nek és így ta golt nak is lát tat ja, hogy az 
éb ren lét mel lett az al vást és az al vás nak az álom mal el töl-
tött sza ka szát kü lön-kü lön élet ta ni je len ség ként ér tel me zi. 
Az al vás nak az ún. pa ra dox al vá si sza ka szá ban je lent ke-
zik az álom, szük ség sze rû en, te hát min dig és min den ki-
nél, az az min den ki ál mo dik – ezt az al vá si sza kaszt az 
éb ren lét hez ha son ló elekt ro mos ak ti vi tás, gyors szem moz-
gás, erek ció és az izom tó nus tel jes hi á nya jel lem zi. „Úgy 
tû nik – mond ja Jouvet –, hogy az álom vég sõ fej lett ség ét 
és szer ke ze tét a pa ra dox al vás fá zi sá ban éri el. Va ló szí nû 
te hát, hogy a las sú al vás egy onirikus fel dol go zás el sõ váz-
la tá nak te kint he tõ, amely eb ben a stá di um ban még in kább 
csak gon do la tok for má ját öl ti, és nem je le nik meg ben ne 
min den szen zo ros vagy mo to ros ös  sze te võ. Majd csak a 
pa ra dox al vás fá zi sá ban fe je zõ dik ki az álom min den rá 
jel lem zõ ér zé ke lé si (vi zu á lis, au di tív, szag lá si és íz le lé si), 
ér zel mi és fõ ként mo to ros meg nyil vá nu lá sa.”

Az álom funk ci ó ját Jouvet szá mos fel té te le zés és 
meg en ge dés után – s ez a leg szebb a gon do lat me net ében 
– az em ber meg ál mo dá sa ként mu tat ja be. „Az ál mo dás 
az – mond ja –, ami kü lön bö zõ vé tesz ben nün ket, mi vel 
ek kor tö röl el egy ite ra tív prog ra mo zás egyes ta nult 
vo ná so kat, vagy ép pen meg erõ sí ti õket, ha össz hang ban 
van nak az álom ge ne ti kai programozásával… Va gyis az 
agy ban nincs olyan rend szer, ami a DNS jó vol tá ból a más 
szer vek nél meg fi gyel he tõ örö költ tu laj don sá gok meg õr zé-
sét se gí ti, mint ami lyen a Bour bo nok or ra.” Az álom az 
egyé ni ség õr zé se mel lett új gon do lat struk tú rá kat ál lít hat 
elõ, és így az em ber új prob lé má kat ért het meg. Jouvet 
te hát azt mond ja, hogy az em ber álom köz ben for má ló dik, 
ak kor tûn nek fel az elõt te for má ló dó le he tõ sé gek, azo kat 
ak kor ve ti ös  sze a ko ráb bi tör té né sek kel, s a sa ját ge ne ti-
kai prog ra mo zott sá gá val. Bár egé szen más ala pon kö ze lí ti 
meg az ál mot, mint Jung, nem vé let len, hogy Jung ne ve a 
köny vé ben csak egy szer, ku ta tás tör té ne ti ös  sze füg gés ben 
em lí tõ dik, Jung gon dol ko dá sá ban is élt ha son ló fel té te le-
zés az álom funk ci ó já val kap cso lat ban: „Az álom le ké pe-
zi a sze mé lyi ség bi zo nyos lét fon tos sá gú fõbb ten den ci á it, 

vagy olyan ten den ci á kat, ame lyek in kább pil la nat nyi lag 
kü lö nö sen fon to sak. Az álom ezek rõl tesz ob jek tív meg ál-
la pí tást, amely nem tö rõ dik a tu da tos kí ván sá gok kal és 
meg gyõ zõ dé sek kel.” Az álom te hát Jung fel fo gá sá ban 
is az em be ri élet olyan mély ré teg éhez tar to zott, amely 
az em ber tu da tos sá gá val, aka ra tá val, örök le tes tu laj don-
sá ga i val szem ben for mál ja az em bert. S Michael Jouvet 
gon do lat me ne te alap ján mint ha iga zo lód na az em ber 
kultúr- és gon dol ko dástör té ne té nek min den, az ál mot a 
sors ala ku lá sá val ös  sze kap cso ló moz za na ta is. Leg in kább 
pe dig az, hogy az álom az em ber egé szé nek egyik meg ha-
tá ro zó je len sé ge.

Most kel le ne az ál mo do zás ról és a kö zös sé gi ál mok ról 
szól ni. Ar ról, hogy Ady sze rint a kis nép nek még lé leg ze-
tet ven nie is csak ra di ká li san sza bad – el tûnt, saj nos el tûnt 
en nek a gon do lat nak a le he tõ sé ge is, a hu sza dik szá zad 
vég leg el tün tet te –, s hogy Mó ricz Beth len Gábora sze rint 
a fe je de lem nek „nem le het olyat ál mod ni, ami lyet akar, 
csak amit lehet… Nem csak amit le het: de amit kell…”. 
Szá mom ra a kö zös sé gi ál mo kat so ha nem az ide o ló gi ák, 
ha nem az utó pi ák tes te sí tet ték meg. Az ide o ló gi át prak-
ti kus je len ség nek gon do lom, gya kor la ti as sá gá nak kö vet-
kez mé nyei is mer tek, az utó pi ák kö zül is csak a szel le mi 
je len ség ként lé te zõk fog lal koz tat nak. Az em be ri cél ja ik, 
ám azt, ahogy a tár sa dal mi vi szony rend sze re ket ki ik tat ják 
a ma guk vi lá gá ból, so ha nem tud tam el fo gad ni. A mel lé-
ren de lés csak az ál mok ban lé te zik, a tár sa da lom ban nem, 
az ál mo kat nem le het má sol ni, az ál mo kat csak új ra te rem-
te ni sza bad, ek kor vi szont már nem a tár sa da lom, ha nem 
a mû tör vé nyei az ér vé nye sek rá juk. Más hang súl  lyal, de 
ugyan ezt tu dom mon da ni az el len utó pi ák ról is: szá mom-
ra mû ként ér de ke seb bek, mint el len utó pi a ként, Orwell 
na gyobb, s at tól tar tok, re a lis tább író volt an nál, mint 
amit az 1984 mu tat. Újab ban vi szont a kö zös sé gi ál mo kat 
hor do zó utó pi ák mint ha meg szûn tek vol na lé tez ni. Azt 
hogy, mi kép pen Ralf Dahrendorf ír ja, „ma már ke ve sen 
ku tat nak egy tö ké le tes vi lág után”, s hogy „az utó pia is 
a XX. szá zad ál do za ta lett”, ér té ke len dõ je len ség nek kell 
tar ta nunk, s alig ha te kint het jük más nak, mint an nak, hogy 
az em ber le mon dott a sor sa jö võ be li for má ló dá sán va ló 
töprengésrõl…

FEL HASZ NÁLT ÉS IDÉ ZETT IRO DA LOM
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META KUŠAR

„Aki el uta sít ja az ál mo kat,
a köl té sze tet uta sít ja el”

Az egyet len Ál mos könyv könyv tá ram va la me lyik 
pol cán ta lál ha tó. Ke reszt anyám, Roza Kutny vá sá rol-
ta a XIX. sz. vé gén Ljub lja na egyik leg szebb te rén, a 
Kongresni (Kong res  szu si) té ren le võ Fischer Köny ves-
bolt ban. 1821-ben eb ben a vá ros ban tar tot ták a Szent 
Szö vet ség kong res  szu sát, ezt a csil lag ala kú te ret en nek 
az ese mény nek az em lé ké re épí tet ték, ami kor az eu ró pai 
ki rá lyok, csá szá ri mél tó sá gok és po li ti ku sok sé tál tak itt. 
Le het sé ges, hogy 1899 elõtt vá sá rol ta, mi e lõtt még meg-
je lent vol na Sigmund Fre ud Álomfejtés1 cí mû köny ve, de 
le het, hogy még ugyan eb ben az év ben. Az al cí me ar ról 
árul ko dik, hogy a leg õsibb fenn ma radt for rá sok alap ján 
író dott: A le ges leg újabb, az ele jé tõl a vé gé ig il luszt rált 
ál mos könyv, lot tó zás hoz aján lott szá mok kal ki egé szít ve. 
A leg jobb for rá sok és az óegyip to mi pa pok és per zsa 
má gu sok ta pasz ta la ta alap ján gyûj töt ték cso kor ba. Az 
al cím nem csak egy XIX. szá za di ré gi rek lám fo gás, 
hi szen a Kr. elõt ti VII. szá za di ba bi lo ni agyag táb lá kon, 
ame lye ken a leg õsibb ál mos könyv fenn ma radt, ha son ló 
el vek sze rint van nak le ír va a ma gya rá za tok. A ba bi lo ni-
ak így ma gya ráz ták az ál mo kat: „Med ve húst en ni, el len-
ál lás. Ma jom húst en ni, kény sze re dett vá sár lás. Át la gos 
húst en ni, a lé lek békéje…” Az én ál mos köny vem ben 
a je len tés li tá ni ák ha son ló me cha niz mus sal jár nak el: 
„Dió: gyöt re lem, fel gyógy ulás. Di ót ráz ni: gond. Di ót 
pu col ni: rossz fi ze tés. Di ót tör ni: pénz, gaz dál ko dás. 
Dió bél: ve sze ke dés, el len ség fe let ti gyõzelem…” és így 
to vább a könyv vé gé ig.

Az álom fej tés az em be ri ség gel egy idõs. Az em lí tett 
ba bi lo ni agyag táb lák mel lett a még fenn ma radt leg õsibb 
ál mos köny vek egyi ke, a XII. di nasz tia ide jé bõl va ló 
óegyip to mi, és a Kr. elõt ti V. szá zad ból szár ma zó in di ai 
Atharva védákban ta lál ha tó ma gya rá za tok. 

„Aki el uta sít ja az ál mo kat, a köl té sze tet uta sít ja el” 
– ál lí tot ta a nagy hor vát köl tõ, Tin Ujević (1891–1953) 
– és ve le egyet is ér tek. Egész éle tünk egy is me ret len erõ-
ben zaj ló for rás fo lya ma ta. A ré gi ek ezt is te ni erõ nek hív-
ták, a kor társ pszi cho ló gia pe dig tu dat alat ti nak. Az ál mok 
és a ver sek olyan le ve lek, ame lye ket fel fog ha tat lan mély-
ség bõl ka punk, akár el is mer jük ezt, akár nem, hi szen az 
ágyunk ban min den es te ve lünk al szik egy mi ti kus em ber. 
Az ener gia for rá sa vul kán hoz ha son ló, és ben ne egy szer re 
van je len a tûz, a víz, a föld és a le ve gõ; pszi chénk nagy 
ré szé rõl szin te sem mit vagy édes ke ve set tu dunk, no ha 
fék te le nül élet erõs, is me ret len, sö tét, ugyan ak kor hall gat-
ni kép te len. Az em ber sze ret né meg kö ze lí te ni, jól le het fél 
tõ le, de a transz cen dens dol gok irán ti ösz tö ne õs idõk óta 
erõ sebb ná la.

A fél ho mály ba – amely egy bõl a tu dat fé nyes sé ge 
mö gött ta lál ha tó – van mind az el sül  lyeszt ve, amit az 
em ber sa ját éle té bõl oda fél re he lye zett vagy fé lel mé ben 
oda ve tett. Ott egy olyan anyag hal maz ta lál ha tó, amit 
csa lád ja a sö tét be rej tett, tel jes nem zet sé ge a fe le dés 

biz tos rak tá rá ba ha jí tott. Ha az em ber még mé lyebb re 
me rész ke dik, nem zet sé gé nek hos  szú fenn ál lá sa óta an nak 
olyan dol ga i ra akad hat, ame lyek hoz zá is tar toz nak. 
Hoz zá tar to zó i nak el is me ré se it, nyers és alat to mos tet te it 
is mer he ti fel, mind egyi ket kü lön-kü lön és együtt. Ott van 
a nem ze tek ár nya i nak ott ho na – eze ket tu laj do no sa ik nem 
akar ták meg lát ni, ezért a min den na pi po li ti ká ban azok ra 
a po li ti kai kö zös sé gek re há rít ják, ame lyek hez nem tar toz-
nak, egy nem zet ös  szes po li ti kai párt jai pe dig ár nya i kat és 
hi bá i kat a má sik nem zet re há rít ják, mi vel csak né há nyan 
van nak, akik elég bát rak ah hoz, hogy hi bá i kat a ma guk 
és cso port juk szám lá já ra ír ják. Az ilyes fé le tet tek hez ele-
gen dõ ön tu dat ra van szük ség. A sö tét ben rej le nek vé gül 
a tel jes em be ri ség kin csei – õs idõk tõl és a teg na pi nap-
tól fog va, ame lyek re nem me rünk pil lan tást vet ni. Oda 
fojt juk el az el nem is mert ered mé nye ket, a tisz te le tet 
ér dem lõ ese mé nye ket és az em be ri zse ni a li tást. Fel nem 
fe de zett kincs ként vá ra koz nak ott. Ott rej lik min den em be-
ri go nosz ság, az erõs té ve dé sek és a szörny szü lött gyöt-
rel mek ha zá ja is. Eze ket tu do má nyos szak ki fe je zés sel 
komp le xus nak és ar che tí pu sok nak ne vez zük. Ener gi á val 
van nak fel tölt ve, ir tó za tos ener gi ák kal, sze ret nénk el jut ni 
oda, mi vel az ener gia egy ben élet is. Az em ber leg mé lyén 
transz cen dens köz pont rej te zik, amely a pszi ché ben és raj-
ta kí vül he lyez ke dik el, ezért egónk szá má ra le he tõ sé get 
nyújt a mé lyebb és szé le sebb igaz ság gal va ló kon zul tá ci ó-
ra, ahogy ar ra az ego is ta nár ciz mus ké pes. Az ös  szes pszi-
cho ló gi ai meg ál la pí tás sem új a nap alatt, va la ha mi ti kus 
mó don je len vol tak a ha gyo má nyos vi lág val lá sok ban. Ért-
he tõ, hogy ami ret te ne te sen nagy és vég te le nül erõ sebb az 
egyén nél, tisz te le tet ér de mel. Az atom fi zi kus ok ar ra ta ní-
tot tak min ket, hogy az ûr ben min den ele ven és köl csön ha-
tás ban áll egy más sal. A re ak ci ók a mi meg kö ze lí té sünk tõl 
füg ge nek. Ha ér tel me sek va gyunk, nem hív juk ki ma gunk 
el len a transz cen den ci át. A ta pasz talt em ber is me ri az ego 
ké pes sé gét, ki csiny sé gét és fon tos sá gát is, ezért az élet ben 
nem fog ja ab ba hagy ni a küz del met. Az álom ból ér ke zõ 
üze ne tek re he gye zi fü lét és óva to san fe let tük töp reng, 
hogy meg ál la pít sa, mi lyen el iga zí tá sok vár ják az élet ben. 
Pé ter apos tol ál mai, ame lyek vég ze te sen alá ak náz ták a 
ré gi kul tu rá lis min tá kat, az Apos to lok Cse le ke de te i ben 
van nak fel je gyez ve (ApCsel 10,11). Va ló já ban az álom fej-
tés sors dön tõ mû vé szet volt, hi szen Pé ter apos tol más ként 
fej tet te meg õket, mint ahogy azt az õsi zsi dó tör vé nyek 
meg szab ták. Az evan gé li um nem csak a zsi dók nak, ha nem 
má sok nak is szólt. Min den ki nek.

Aki nem köz vet le nül az ál mok ból és a vers sor ok ból 
akar ja meg ke res ni az út mu ta tá so kat, az a vi lág szent köny-
ve i ben sze rep lõ köl té szet nek szen te li fi gyel mét. Ezek ben 
olyan ma gya rá za tok ra és irány mu ta tás ok ra lel het, ame lye-
ket az élet szám ta lan szor iga zolt az év ez re dek so rán. 

Min dig is akad tak olya nok, akik az arany bor jút tisz tel-
ték, akik nem ren del kez tek más ta pasz ta lat tal, mint en nek 

1 Sigmund Fre ud: Die Traumdeutung (1900).
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a vi lág nak a ta pasz ta la tá val, va gyis a hús, a ha ta lom és 
az arany ta pasz ta la tá val. Azok ról az em be rek rõl van itt 
szó, akik olyas faj ta er köl csi ér ték rend del ren del kez nek, 
mint az amõ ba, ezért nem is iz gat ják õket a ma ga sabb 
szin tû igaz sá gok, jól le het kö zü lük né me lyek tíz év le for-
gá sa alatt az ál la mi elit ré sze se i vé let tek, va gyis bár mely 
eu ró pai tranzitország leg gaz da gabb em be rei. Hogy mily 
ha té kony az amõ ba meg él he té sé nek bo nyo lult sá ga, nem 
va la mi nagy ti tok. Az üze ne tek, ame lyek tu da tun kat tá gít-
ják, szá mos le het sé ges úton ér kez het nek hoz zánk, hi szen 
úgy volt el kép zel ve, hogy az üze ne te ket nem tud juk el té-
vesz te ni, ha meg van a hoz zá juk va ló vi szo nyunk, hi szen 
az üze ne tek, ami ket ke re sünk, rész ben már ott van nak 
ben nünk. Ha csak azt néz zük, hogy mi tör té nik, és azok ra 
a je lek re fü le lünk, ame lyek a menny és a po kol meg lét ét 
ta nú sít ják, nem fog juk a ki tar tást erõ sí te ni. Az ösz tö nös 
fenn ma ra dás szé le sebb tu da tot igé nyel, ha az em ber sok-
kal komp le xebb meg él he tést sze ret ne ma gá nak. So sem 
sza bad el fe led nünk, hogy csak azt lát hat juk meg, ami 
már ott van ben nünk.

Az ál mok ban és a lá to má sok ban más ként fo lyik az 
idõ, mint a vá ros há za elõtt lé võ ká vé zók ban, ahol ká véz-
ni szok tunk. Ezt már ré ges-rég tud juk. A ká vé zó ban a 
nap pal hu szon négy órá ból áll és az év nek háromszázhat-
vanöt nap ja van, a vi lág ûr ben pe dig egy év, az úgy ne ve-
zett pla tó ni év, az az idõ, amely ben a Föld át ha lad a ti zen-
két égi je len, te hát a ká vé zó sze rint ez há rom száz hat van-
öt év nyi hos  szú. Az em ber pe dig nem csak ká vé zó ban és 
a vá ros há zán él, ha nem mély sé gé ben ön ma ga is egy vi lág-
egye tem, ezért is ál lít hat juk, hogy az em ber mik ro koz-
mosz. Meg van min den le he tõ sé ge, hogy min den na pi éle-
té ben el ér je a leg ma ga sabb tu da ti ál la po tot, amit koz mi-
kus nak ne vez nek, egye te mes vagy krisz tu si tu dat nak. Az 
in di a i ak már ré ges-rég koronacsakrának ne vez ték. C. G. 
Jung, az ana li ti kus pszi cho ló gia meg ala pí tó ja a Miguel 
Serranóval foly ta tott sze mé lyes be szél ge tés ben ha lá la 
elõtt egy év vel ezt a ki je len tést tet te: „A csakra a tu dat 
kö zép pont ja, és a kundalinik vagy a tü zes kí gyó, ami a 
ge rinc csi go lya mé lyén ös  sze te ke re dik: az ér zel mi fo lyam, 
amely le fe le áram lik az egész ge rin cen, majd ös  sze kö ti 
azt, ami lenn van, az zal, ami fenn van és for dít va. Az ala-
cso nyabb csakrák az ál la ti tu da tot kép vi se lik.” Aki ké pes 
há rom száz hat van öt évet olyan pon to san lát ni, mint ahogy 
az egyet lenegy na pot lát ja, egész biz tos, hogy lát nok. Er re 
az ér te lem min den eset re kép te len, se géd esz kö zök nél kül 
ké pes az ana lí zis re, a szin té zis hez azon ban már sok kal sze-
ren csét le nebb, még ha an  nyi ra pöf fesz ke dik is. Az ön tu-
dat lan ság vég te len ere je nem le het az ér te lem rab ja, ahogy 
mi sem le he tünk az ál mok rab jai, jól le het szí ve sen el vo nu-
lunk az ál mo do zás ba.

A kor társ nyu ga ti mû vé szet és a min den nap ok po kol be-
li ér zel mi sze gény sé ge pon to san mu tat rá éle tünk spe ci á-
lis, ra ci o na lis ta irá nyult ság ára. A ra ci o ná lis be fo lyás még 
na gyobb, mint a má so dik vi lág há bo rú után, s amel lett, 
hogy a ra ci o na liz mus el sõ tény le ges fel tû né se óta a tu do-
mány és a tech no ló gia tö rek vé sé be ve tett re mé nyün ket 
suly kol juk, igen ke vés el mé lye dést szá nunk az ir ra ci o-
ná lis üze ne tek re: az ál mok ra, a köl té szet re és azok ra a  
ta ní tá sok ra, ami ket Krisz tus kez dett el ter jesz te ni. Ve szé-
lyes ez az aut-aut já ték, és a pszi ché szá má ra tel je sen el fo-
gad ha tat lan. Ami kor a mû vé szet ra ci o ná lis sá kezd vál ni, 
se ho vá sem ve zet, ami kor a ke resz tény ség ra ci o ná lis 
vo ná so kat ölt ma gá ra, ki üre se dett ce re mó ni á vá vá lik, és 

ami kor az ál mok ra csak tu do má nyos mód sze rek kel vet jük 
rá ma gun kat, csak a sze xu a li tás mel lett köt he tünk ki. A 
lé lek nem a tár gyak ra fi gyel, ha nem a je len té sek fe lé 
ha lad, ame lyek  ös  sze kö tik õket. Fre ud az ál mo kat, ezt 
az ir ra ci o ná lis ter mé ket egy spe ci á lis, szûk fej te ge tés 
ke re tei kö zé tusz kol ta be, mert mint em ber – nem csak 
mint tu do má nyos sze mé lyi ség –  túl sá go san félt „az 
ok kul tiz mus sa rá nak fe ke te da gá lyá tól”, ahogy ezt kol-
lé gá ja, Jung elõtt ki fej tet te.

Ho gyan re a gá lunk Nyu ga ton a pri mi tív éj ho má lyá ra, 
amely ben a tu dat még nem volt tel je sen el vál va az egész-
tõl? Te he tet le nül. Az em be rek iga zá ból nem is tud ják, 
hogy az ál mok az ér zel mek gyó gyí tói, épp úgy, mint a 
köl té szet. Az ál mok és a köl té szet az ér zel mi ne ve lés 
két olyan for má ja, ame lye ket a kor társ ci vi li zált élet ben 
nagy részt alá be csül nek, és így ar ra kény sze rí te nek, hogy 
ál lan dó ös  sze üt kö zés ben él jünk a lel künk kel. Még ma guk 
a kri ti ku sok is ar ra kész tet nek min ket, köl tõ ket, hogy az 
õ komp le xu sa ik kal fog lal koz zunk, mert õk nem lát nak 
to vább azok nál. Az ér te lem nek en ge dé lyez zük, hogy 
min den te rü le ten igye kez zék le igáz ni az ir ra ci o ná list, és 
olyan kom pe ten ci á kat tu laj do ní tunk ne ki, ami vel nem 
is ren del ke zik. Mi vel hogy már ma ga az igye ke zet med-
dõ, az ér te lem ido mí tás sal pró bál se gí te ni ma gán, s még 
inkább pi a ci me cha niz mu sok kal. Mi vel pe dig nem si ke-
rül fel emel ked nie, fej vesz tet ten az erõ tõl, az erõ szak tól 
és a bos  szan tás tól kér se gít sé get. Az erõ szak az egye dü li 
fe le let, amit a ci vi li zált vi lág is mer, ami kor az ér te lem az 
ir ra ci o ná lis élet „rend sze re zé sé be” fog. A ka pi ta liz mus 
szisz te ma ti ku san a tu laj don fe lé irá nyít ja a kép ze le tet, 
és mint hogy a pol gár ság – min den ér zel mi ter mé ké vel 
– egy kor el is mert ré te gét tönk re tet ték, ahogy ez ér vé nyes 
az egy ko ri kom mu nis ta ál la mok ra is, az em be rek kép te le-
nek kü lönb sé get ten ni a mi nõ ség és a men  nyi ség kö zött. 
Több nyi re azo nos fogalmakká vál tak. A fo gyasz tói tár sa-
da lom ban a men  nyi ség már mi nõ ség nek szá mít. Rég óta 
bi zo nyos em be rek nek a po li ti ká ban és a mû vé szet ben 
mi nõ sé get tu laj do ní tot tak a kö zös ség irán ti lo ja li tá suk 
mi att. A mû vé sze ti kri ti ká nál a kö zös ség irán ti lo ja li tás 
vagy a bi zo nyos mû vé sze ti kö zös ség irán ti el kö te le zett ség 
az elõ fel té te le a kri ti kus bá tor sá gá nak.

Mi lyen je len tõ sé ge van az ál mok nak ilyen vi szo nyok 
közt, amely bõl min den fon tos do log sar jad?

A mû vé szet fe lü le tes sé vált, a mû vé szek se ké lye sek, 
jól le het aka dé mi ai cí me ik kel csak al kal maz kod ni ké pe-
sek, ér zék le tes ho ri zont és mély ség nél kül, hi szen sa ját 
sze mé lyes vé le mé nyü ket a kö zös ség kol lek tív tö rek vé sé-
nek ren de lik alá. Nem mind, csak a több ség. Az ilyes faj ta 
al kal maz ko dás és „meg fe le lés” el le ni tá ma dás a fi a ta lok 
kö ré ben csak ön pusz tí tó for má kat is mer, ezek azon ban 
nem nyúj ta nak sem mi fé le ki utat, csak fi gyel met kel te-
nek. Az öt le tes em be re ket, akik hal lás sal ren del kez nek és 
fo gé ko nyak a szim bo li kus álom vi lág ra, „ál mo do zók nak” 
bé lyeg zik vagy „cso da bo ga rak nak”, ami a ma te ri a lis ta 
fel fo gá sú ak nak csak egyet je lent het: „ala cso nyabb ren dû-
ek”. Azok szá má ra, akik a vi lá got erõ vel ren de zik el, az 
ir ra ci o na li tás csak bos  szan tó fur csa ság, amit kép te le nek 
el len õriz ni. A gyors ke zû köz gaz dá szo kat – akik sem a 
jo got, sem a ma ra dan dó sá got nem tisz te lik, s akik pénz-
ügyi jász lak hoz van nak kö töz ve, ahol az ita tás nem az õ 
sze mé lyes ered mé nye ik kér dé se – az élet tra gé di ái fog ják 
meg ta ní ta ni, hogy sa ját tu dat alat tink kal együtt mû köd ve 
va ló sít ha tó meg a mi nõ sé gi ered mény. Nincs még olyan 
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po li ti kus, aki tu da tá ban len ne, sõt még el is is mer né, hogy 
ép pen a füg get len mû vé szek, aki ket nem tûz zász la já ra 
sem mi lyen lob by, „jö ven dö lik meg” a leg pon to sab ban a 
jö võt. Csak néz zük meg az eu ró pai nem ze tek iro da lom tör-
té net ét! A po li ti ku sok, ke res ke dõk és ban ká rok cso dál koz-
tak, ami kor fel zú du lás tör tént és a de ka den cia tö me ges 
pusz tí tás ba for dult át. Szá mos mû vész min dent elõ re meg-
ér zett, több ször az álom fej tõ sze re pé ben ta lál ták ma gu kat, 
anél kül, hogy tud ták vol na, rá adá sul emi att ne he zebb volt 
a meg él he té sük.

Az in di vi du á lis em be re ket min dig ala cso nyabb ren dû-
nek ér té kel ték azok, akik fél tek az in di vi du a liz mus tól. 
A kol lek ti vis ták, akik fél nek sa ját sú lyuk tól és tu dat alat-
ti juk tól.

A ra ci o na liz mus of fen zí vá ja egy re erõ tel je sebb, és a 
kor társ mû vé szet ve le pár hu za mo san a sö tét ség vi lá gát 
pro pa gál ja. Kép te len ség köz ve tí te ni a transz for má ci ók 
szim bó lu mát, ami ket a mû vé szek az éb ren lét és az álom 
köz ti ál la pot ban szõ nek, me lye ket mû vé sze tük ben, il let ve 
azo kat az ál mok ban min den ki elõtt ki nyil vá nít ja az éj jel. 
A tes ti ség pro pa gá lá sa, mi több, a test kín zá sa, vag do sá sa, 
át lyug ga tá sa a szín pa don, amely a vi lág má ni á kus tem pó-
já nak kö ze pet te he lyez ke dik el, a body arthoz ve ze tett. 
Azok a mû vé szek, akik a sö tét ség ter jesz tõi, nin cse nek 
tel je sen tu da tá ban, mit is cse lek sze nek.

A köl tõ nek, aki kör nye ze té nek va la mi töb bet is ké pes 
„ad ni” a nárcisztikus és ego is ta szük ség le tek nél, nem az 
a vá gya, hogy komp le xu sa it mû vé szet ként nyújt sa át ol va-
só já nak. Mind azt, ami hez szen ve dés út ján ju tott el, ami a 
mun kát, a kín ló dást kö ve ti, szí vesörö mest meg ko ro náz za 
ta len tu má val, ami vel sa ját „di ag nó zi sát” olyas va la mi vé 
ala kít ja át, ami meg rá zó él mé nye el le né re mû vé szet. Szép. 
A mû vész, aki van olyan me rész, hogy le mer eresz ked ni 
a mély sé gek be, ahon nan ener gi á ját me rí ti, al ko tá sá val 
mes  szebb re fog vi lá gí ta ni, mint ar ra a ne u ró zis ké pes. Az 
em ber nem azért köl tõ, mert az élet ben egyik lá bá val a sza-
ka dék egyik szé lén áll, ahol ér zel mei gyöt rik, a má sik kal 
pe dig a sza ka dék má sik szé lén, ahol két sé gek közt há nyó-
dik a szá nal mas ér te lem. Nemcsak azért, mert kor lá to zás 
nél kül ad ja át ma gát ösz tö ne i nek és szen ve dé lye i nek, és 
úgy ke ze li az er köl csö ket, mint ter mé szet fe let ti dol go kat. 
Mind ezért az em ber csak lel ki leg ki egyen sú lyo zat lan, 
et tõl azon ban még nem köl tõ. A leg el mé lyül tebb szlo vén 
köl tõ és drá ma író, Ivan Cankar (1876–1918) a kö vet ke zõ 
meg ál la pí tást tet te: „D’Annunzio el lop ta tõ lünk Rijekát, 
és az, aki lop, nem le het költõ”. Mi mást is ír ha tott vol na 
a szép ség so ro zat rab ló i ról? 

Ha Is ten ként fog juk tisz tel ni az ér tel met és az egónak 
le he tõ vé tes  szük a narcisztikus ön tet szel gést, an nak nem 
lesz jó vé ge. A ra ci o na liz mus böl cses ség nél kül nem 
mû vel he tõ. A böl cses ség úgy jön lét re, ha az in tel lek tus 
mel lett je len van az együtt ér zés és a gya kor la ti ta pasz ta-
lat. Csak a böl cses ség en ge dé lye zi az ir ra ci o na liz mus nak 
az együtt mû kö dést, mert úgy ér zi õt, mint az egész le gi-
tim ré szét. Hogy mi lyen vég te le nül mes  sze va gyunk a 
böl cses ség tõl, azt jól fe jez te ki Oscar Wilde: A ter mé szet 
utá noz za a mû vé sze tet!

Min den ki ta lál koz hat a tu dat alat ti pusz tí tó kö vet kez mé-
nye i vel. Ám az ál mok nemcsak ár nyas, dest ruk tív ré szek, 
jól le het az éj bõl szár maz nak, tel je sen ide gen táj ról, ame-
lyek rõl fo gal munk sincs. Ér té kü ket inf lá ció ve szé lyez te ti. 
Az ál mok bál vány imá dói egész éle tük ben csak az ana li-
ti kus dí vá nyon pi hen né nek, más kor pe dig az a „tu do má-

nyos” fej te ge tés te szi ér ték te len né az ál mo kat, amely csak 
sze mé lyes tu dat alat tit lát ben nük. Az ál mok olya nok, mint 
min den sze mé lyes él mény: azt kí ván ják, hogy ál lást fog lal-
junk ró luk. Enél kül nem lesz gyó gyí tó ha tá suk. Az ál mok 
út mu ta tók, mint mind az, ami a más vi lág ról ér ke zik, nem 
pe dig éle tünk cél ja. Ha Fre ud és ha son ló gon dol ko dá sú 
kol lé gái az ál mok ban a sze mé lyes tu dat alat tit ke res ték, 
ak kor Jung en nél töb bet is, kö zös tu dat alat tink tar tal ma 
után ku ta tott ben nük, aho vá a mí to szok és val lá sok tar toz-
nak. Szon di pe dig a csa lá di tu dat alat tit ke res te.

Nem ál lít hat juk, hogy az óegyip to mi em ber sok kal böl-
csebb lett vol na, né mely ural ko dó azon ban sok kal meg-
fon tol tabb volt a mai po li ti ku sok nál. Fi gye lem be vet ték 
a spi ri tu á lis elõ írá so kat, ren del kez tek bi zo nyos ké pes ség-
gel, ami vel a pszi ché mé lyé re lát tak, ami mi att leg alább 
an  nyi ra tu da tá ban vol tak sa ját ár nyé kuk nak, hogy el gon-
dol koz tak tet te ik rõl és azok kö vet kez mé nye i rõl, ame lyek 
min den em ber re ki ter jed tek. Épp az egyik ilyen fá ra ó ról 
fenn ma radt a hét kö vér és a hét so vány te hén rõl szó ló 
pél da be széd. A pél da be széd: ál ma i nak ma rad vá nya, amit 
egy zsi dó fér fi ma gya rá zott el ne ki, hi szen a fá ra ó nak nem 
volt sza bad el me rül nie a más vi lág dol ga i ban, mert ez túl 
ve szé lyes lett vol na szá má ra. Ahogy azt Oscar Wilde jól 
ki fe jez te: a ter mé szet utá noz za az álom fej tõ mû vé sze tét. 
A meg vál tó böl cses ség még a pszi cho ana li ti kus vi szony-
ban is mind két alany tól ered: at tól, aki ál mo dott és at tól, 
aki se gí ti, hogy az ál mo dó meg ta lál ja az ál mok he lyes 
je len té sét. Ne fe led jük, hogy ép pen a tu dat és a tu dat-
alat ti közt fel ál lí tott kap cso lat az, ami gyó gyít. A hõ sök 
tra gé di á ja ép pen en nek és a más vi lág nak a szét rom bolt 
kap cso la ta mi att fo ko zó dik. A kül sõ erõ és kül sõ si ker 
a leg ve sze del me seb bek, jól le het nemcsak egye dül e két 
té nye zõ te he ti tönk re a sa ját mély sé günk kel meg lé võ 
kap cso la tun kat, ami re már év ez re dek óta rá mu tat az õsi 
Gil ga mes-eposz. A tu dat, Gil ga mes, sze ret ne te kin tet 
nél kül ural kod ni min den ki fe lett, még a tu dat alat ti fe lett 
is, aki Enkidu, míg nem a küz de lem el nem jut a ke se rû 
vég ki fej le tig. A mû vész ha son ló an, mint min den em ber, 
igen ha mar tra gi kus hõs sé vál hat, ha en ge di, hogy ha tal-
má ba ke rít se a kül sõ erõ és a hübrisz. A si ker ha tal má ba 
té vedt, büsz ke és za bo lát lan em ber el ve szí ti az ih le tet, a 
kül sõ si ker az alá be csü lés be ve ti, ami mi att nem tisz te li a 
di na mi kus és di a lek ti kus egé szet. Az alan ta sabb hely ze tet 
el ve ti, túl sá go san el bi za ko dot tá vá lik, eb ben a hely zet ben 
kép te len fel fe dez ni a má sik fe lét, amely a sa ját ud va rá ban 
gán csol ja el.

Az ál mok fon tos ih le tõi vol tak a va rázs lók nak, és már 
rég óta a mû vé szek nek is. Sõt még a fe je del mek, nemcsak 
a fá ra ók, és je les po li ti ku sok, is ben nük ke res ték dön té se ik 
fon tos moz ga tó ru gó ját. A kí nai csá szá rok nak pro fi álom-
fej tõ ik vol tak, Nagy Sán dor hó dí tá sai elõtt meg hall gat ta a 
ta ná csa i kat, ami azon ban nem je len tet te azt, hogy „gon do-
lat ol va sók nak” kel lett len ni ük és for má li san meg erõ sí te-
ni ük szán dé ka it. Az ál mo kat fi gyel mez te tés ként hall gat ta 
meg, nem pe dig az ego iz mus ra uta ló ki fo gás ként. Fon tos 
volt Kons tan tin ál ma és a hang, ami azt üzen te ne ki: „E 
jel ben gyõz ni fogsz!” El fo gad ta – a ke resz tet –, meg nyer te 
a küz del met és át tért a ke resz tény ség re.

Ró má ban egé szen más volt a hely zet. Az ál mok a 
po li ti kai ha ta lom ör dö gi fegy ve ré vé vál tak. A fe je del-
mek nek meg vol tak a ma guk álom fej tõi, akik na gyon is 
ha son lí tot tak a mai ka to nai ta nács adók hoz, és az ál mok 
a vé res kard elõ fu tá ra i vá vál tak. Az óko ri Ró ma fe je del-
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mei na gyon rossz vi szony ban vol tak a tu dat alat ti val, ami 
po li ti kai pa ra no i át ered mé nye zett. Az ál mok még kém ke-
dés tár gyai is let tek. Ti bé ri usz alatt va ló it sú lyos bün te tés 
fe nye get te, ha egye dül men tek el hi va tá sos álom fej tõ höz, 
és négy szem közt kér tek tõ le ta ná csot. A kon zul tá ció ide-
je alatt je len kel lett len nie egy kém nek, aki az ál mok ról 
és azok ma gya rá za tá ról hírt ad ha tott a csá szár nak. De ez 
még min dig nem volt elég. Az ut cá kon, gyü le ke zõ he lye-
ken, te re ken és für dõk ben ki hall gat ták a be szél ge té se ket, 
mert az em be rek igen szí ve sen be szél get tek az ál ma ik ról. 
So ka kat az ál mok mi att ha lál ra is ítél tek. Ve szé lye sek vol-
tak, mint ké sõbb azok az el mé le tek, il let ve sza vak, ame-
lyek min den to ta li tá ri us ál lam ban bûn tett nek szá mí tot tak. 
Még húsz év se telt el az óta, hogy Kö zép-Eu ró pá ban a 
bün te tõ  tör vény könyv ben sze re pelt a ver bá lis bûn tett. A 
tu dat, amely so ha sem lát ja át az egé szet, gyor san el lan-
kad, mert rö vid lá tá sá ban csak ar ra a kö vet kez te tés re jut-
hat, hogy min den du gá ba dõl het, ha ér zé ke lé sé nek tár gya 
ro mok ban he ver. Sem mit sem hisz el, amit nem fel ügyel-
het vagy nem tud ma ga elé kép zel ni; el sem tud ja kép zel-
ni, hogy lé tez het még va la mi, ami az em bert ki húz hat ná a 
vég ze tes szi tu á ci ó ból. A pa ra no ia a po li ti ká ban min den ki 
szá ját be fog ja, akik ké pe sek len né nek a leg böl csebb meg-
ol dá so kat nyúj ta ni, mind egy, va jon azok a po li ti ku sok 
ál má ból vagy mun ka tár sai ál má ból ered nek. 

Nagy Kár oly nak az ál mok kal kap cso la to san nem 
vol tak elõ í té le tei, azon ban szá mos más ko ra ke resz tény 
elõ ke lõ ség és pá pa elõ í té let tel szem lél te azo kat, ami vel 

az tán sa ját tu dat alat ti juk el len fe jez ték ki el len ál lá su kat. 
Az ál mok ba ve tí tet ték ki az ör dö gi erõt, amit kö te le sek 
vol tak ül döz ni, ugyan ak kor pe dig azo no sí tot ták ma gu kat 
a pá pa ság gal, a ha ta lom mal, az „Is ten a Föl dön” sa já tos 
hely ze té vel. 

Ami kor az em bert meg száll ja a ra ci o na liz mus és 
emel lett a köz vé le mény az ir ra ci o ná list sem mi re  va ló cse-
kély ség gé nyil vá nít ja, meg szün te ti Is tent. Is ten nél kül, az 
Egész, az Egy ség nél kül az ál mok el ve szí tik sa ját je len té-
sü ket. Ha nincs Is ten, ak kor még az ál mok ba is kép te len 
„be le avat koz ni”, hát még az élet be. Ha pe dig numinózusan 
nem avat koz hat be le, ak kor az ál mok csak ugyan ba ga tell 
dol gok. Ezért vál nak ne vet ség tár gyá vá. Sõt Fre ud is azt 
hit te, hogy a numinózus csak a sze xu a li tás ban le het sé ges, 
ezért az ál mo kat egy ér de kes sze xu á lis, ám de tu do má nyos 
trón ra he lyez te. A to ta li tá ri us rend sze rek a leg bát rabb 
ma chi ná ci ó val vá la szol tak Is ten meg szün te té sé re. Sa ját 
dik tá to ruk ból a tör vé nye sí tett kol lek ti viz mus se gít sé gé-
vel – mi u tán az in di vi du a liz must ki küsz öböl ték – tet ték 
is ten né azt, ami az tán be lé jük rög zõ dött. Az em ber nem 
tud Is ten nél kül él ni, és egész nem ze tek elég gé „au to ma-
ti ku san” az úgy ne ve zett ele ven is te nek ke zé be hul lot tak. 
Ar ról le he tett leg job ban fel is mer ni õket, hogy mind kö zül 
leg in kább a ha lál ri tu á lé ját sze ret ték. A de mok ra ti kus 
ál la mok ban ész re le het ven ni az „iz mu sok” dik tá tu mát. 
Je len leg a kom mu niz mus van ha tal mon. Lát hat juk, hogy 
mily las san fej lõd nek ki az ér zé sek, hi szen két ezer év nyu-
gat-eu ró pai ke resz tény sé ge óta is mét po gá nyok va gyunk, 
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arany bor jút imá dunk, és csak né há nyan ké pe sek át él ni 
Krisz tust, mint hõs fe let ti hõst. Az arany bor jú még a 
kí nai kom mu nis tá kat is meg fer tõz te és a szin ga pú ri a kat, 
és per sze száz év vel ez elõtt az ame ri kai pu ri tá no kat, 
ahol lét re jött a fo gyasz tói õrü let. A pénz nek ren del jük 
alá az em be ri lé lek ös  szes funk ci ó ját, a mû vé szet tõl a 
tu do má nyig és a val lá sig, amit úgy ér tel me zek, mint a 
leg na gyobb öko ló gi ai ka taszt ró fát. A tu dat alat ti val meg-
alá zó an és ar ro gán san bá nunk, nem is gon dol va ar ra, 
hogy vul kán, transz cen den tá lis erõ. Ez nem ígé re tes, mint 
ahogy az a tény sem, hogy az egyén em ber jo gi mél tó sá gát 
és sza bad sá gát a több ség ki zá ró lag a jo gi tár sa da lom mal 
kap csol ja ös  sze, nem tud ván, hogy min den em ber jo gi mél-
tó ság a ke resz tény Ecce ho mo! fel ki ál tás ból fa kad. Lát tuk 
és meg ta pasz tal tuk, hogy az egyén tu da ta, an nak érett sé ge 
nél kül a tár sa dal mi rend szer meg vál toz ta tá sa nem so kat 
se gít. Az érett sé gig pe dig nem fo gunk el jut ni a tu dat alat ti-
val va ló együtt mû kö dés nél kül. Az ál mok nél kül.

Az ál mok hoz va ló vi szo nyo mat nem ma gam ala kí tot-
tam ki. Apám és anyám irá nyí tot tak, mert tisz tel ték az 
ál mo kat. Apám ra sok kal in kább ha tot tak azok, akik rõl 
ál mo dott, anyám pe dig a gyer mek ál mok igen ér zé keny 
ku ta tó ja volt. Ál ma im ból ka pott jel zé se ket köz ér ze tem 
és egész sé gem vál to zá sá ról. Anyám, mint egy ha tal mas 
csa lá di ék szer do boz, ma gá ba fog lalt min ket, míg nem 
az álom mal ví vott har cá ban elõbb esett el, mint ahogy 
tes ti leg ment tönk re. Ami kor apá mat ál mai bi zony ta lan-
ság gal le beg ték kö rül, ré ve teg nek lát szott. Csen de sen 
el volt pár na pig, míg be lé nem ivód tak az álom ér ze tek, 
jól le het pon to san nem tud ta, mit hoz nak ma guk kal; az tán 
las san vis  sza tért vál lal ko zó szel le mû és ön tu da tos lép te. 
Ez ter mé sze tes ki-be lé leg zé se volt, egy si ke res, vál lal ko-
zó em be ré, aki nem en ged te, hogy le gyûr je a min den ha tó 
ma te ri a lis ták gõg je, amit ma nap ság ön tu dat nak ne vez nek. 
Az em be re ket meg bû vö li a dur va ság, ami kor ön tu da tuk 
dur va. So kan tisz te lik a dur va sá got, jól le het nyil vá no san 
bí rál ják, ugyan is a rej tett dur va ság még el is fo ga dott, jól-
le het az egy rán dí tás a ku sza élet cso mó kon, ami egé szen 
más, mint volt és már sen ki se ké pes ha tal má ban tar ta ni. 
El is mert ra ci o na lis ták sa ját ál ma ik leg na gyobb ál do za ta i-
vá vál tak. 

Ami kor a ré gi és új szer zõ ket ol vas ga tom, akik az 
ál mo kat ma gya ráz zák vagy a mû vé szi al ko tás ba szö vik 
be le azo kat, ben nem még min dig két ér zés ural ko dik erõ-
tel je sen: az el sõ az, ami kor az álom ból a te lí tett ség ér ze té-
vel éb re dek. Öt-, hat-, hétéves le he tek és anyám nak me sé-
lek az ál ma im ról. Õ en gem hall gat, nem tü rel met len, nem 
kér de zõs kö dik. Sem min se cso dál ko zik, nyu godt, ne hogy 
el sza kít sa azt a vé kony fo na lat, ame lyen ke resz tül – nem 
is tu dom, hon nan – elõ hú zom a ké pe ket. Még most is fel-
ki ál tok né ha ál mom ban, az éj sza ka kel lõs kö ze pén oda-
sza lad nak a má sik szo bá ból meg néz ni, mi tör tént ve lem. 
Ma gam se tu dom, mi tör tént, aj ka im szá ra zak és a szí vem 
ka la pál. Fel nõtt ként sen ki nek sem mond tam el az ál ma-
i mat. Né ha-né ha egy ba rá tom nak, aki jungi pszi chi á ter 
Mu ra szom ba ton. Szlo vé ni á ban az egyet len. Ám le jegy-
zem õket. 

A má sik fe led he tet len ér zés, ami kap cso lat ban áll az 
ál mok kal, an nak íze fen sé ges. 1984-ben ke zem be ke rült 
Carl Gustav Jung: Pszichológia és alkímia2 cí mû hor vát 

nyel vû köny ve, amely ben a szer zõ több, mint hat van 
ál mot ma gya rá zott meg, ame lyek al ki mis ta szö ve gek kel 
áll nak kap cso lat ban. A könyv ar ra mu tat rá, hogy már 
a kö zép ko ri „pszichiáterek” rá jöt tek az em ber meg ne-
me sí té sé nek fo lya ma tá ra, a ne mes fé mek elõ ál lí tá sá ra, 
az „aranyra”, a sze mé lyi ség re (Selbst). Et tõl a könyv tõl 
szin te el ol vad tam, alá me rí tett és se gí tett köl tõi szub jek tu-
mom épí té sé ben, ép pen úgy, ahogy az ál mok tet ték ezt 
apám mal vagy anyám mal, aki ki fej lesz tet te azt az in tu í ci-
ó ját, hogy gyer me ke i hez utaz zék az éj sza ká ba. A sza bály 
örök: „So ha sem fogsz má sok ból egyet csi nál ni, amíg nem 
te szed elõbb ma ga dat eg  gyé.” Mind egy, hogy mi volt a 
szán dé ka a kö zép ko ri mes ter nek ez zel a szó val: egy. Er rõl 
sem mi pon to sab bat nem le het ol vas ni. Nem tud juk, mi 
ez az egy. Az al ki mis ta fel te he tõ leg a gyom rá ban érez te 
az egyet, amint már én is rá érez tem a gyom rom ban, úgy- 
ahogy a fe jem ben, ami kor ol vas tam Jungnak ezt a szo-
kat lan köny vét. Úgy érez tem, hogy ab ba az irány ba kell 
to vább ha lad nom, ahol a „köl tõi” szub jek tum van, ahol 
az egy ség a ver sek be fe je zé sé nek conditio sine qua nonja. 
Tes tem mel, nem ke vés bé a fe jem mel, mint a szí vem mel, 
érez tem a mû vé szi élet pszi cho ló gi ai fel tét ele it. A ti tok za-
tos ság te hát a lé lek ben volt, a ré gi al ki mis ták ar ról be szél-
tek, hogy a ti tok za tos ság a só ban van, ami még meg ma-
radt tu da tunk ban. Azt mond juk: cum grano salis vagy azt, 
hogy ez pe dig sót lan, ami azt je len ti, hogy se fü le, se far ka. 
1899 óta, ami kor meg je lent az el sõ tu do má nyos könyv az 
ál mok ról, so kan Fre u dot kö vet ve ko mo lyan itt kezd ték el 
ke res ni a hasz nál ha tó, gyó gyí tó je len tést.

Ko ra fi a tal sá gom ban hoz zá szok tam az ál mok hoz va ló 
tisz te let tel jes vi szony hoz, a min den na pi élet ben a súly ta lan 
dol gok ti tok za tos sú lyá nak el vi se lé sé hez. Anyám a II. vi lág-
há bo rú elõtt ke res ke dõ volt, azu tán pe dig ott hon ma radt. 
Apám egész éle te so rán kály ha épí tõ mes ter volt. Mind ket-
ten ar ra ta ní tot tak, hogy a tel je sít mény csak ak kor kezd el 
nö ve ked ni, ami kor a ti tok za tos gon do la tok a lé lek be me rül-
nek. Még ma is fi gye lem a köl tõ ket, író kat, épí té sze ket, 
pro fes  szo ro kat, ker té sze ket, és az ins pi rá ci ó hoz va ló vi szo-
nyuk sze rint íté lem meg õket. Aki a tu dat alat ti val csú nyán 
bá nik, az a mû vé szet ben is bru tá lis lesz, az em be rek hez és 
az élet hez fû zõ dõ vi szo nya pe dig el dur vul.

An na Ahmatova, az én amu let tem, el hoz ta hoz zám 
Ma ri na Cvetajevát és Joszif Brodszkijt. És Ivana Obrenovát 
a Vaj da ság ból. Még most is ele ve nen lá tom ma gam elõtt az 
if jú, ti zen hét éves kis lányt, az ál mo kat, amik ben ne vol tak, 
ahogy a fo lyó irat ban va ló köz lés kor csa lád ne ve he lyett azt 
a ne vet vá lasz tot ta, ami köl té szet ként hang zik: A-n-a A-h-
m-a-t-o-v-a. Ap ja szá má ra – a Cá ri fa lu ban lak tak – túl 
meg alá zó volt, hogy egy nõ a köl té szet tel te gyen szert 
név re, azért meg kér te, hogy ne hasz nál ja az õ elõ ne vét. 
Is mét va la ki, aki szé gyell te a köl té sze tet és az ál mo kat. 
Ahmatova pe dig lát no ki ké pes sé gek kel ren del ke zett, nem 
csak az új ne vé vel, ha nem tény le ge sen is. Az em be rek nek 
éle te vé gé ig ma gya ráz ta ál ma i kat.

Az tán ott van még Gala, a ta nár nõ és sze re tõ, aki elég-
gé jó mû velt ség gel lát ta el a szür re a lis ta fes tõt, Sal va dor 
Dalít, hogy az pszi cho ti kus hal lu ci ná ci ó it mû vé sze ti ins pi-
rá ci ó ként fo gad ja el, míg nem vé gül, öreg sé gé re, ki nem 
je len tet te: „Az ál mok ból nye rem a leg jobb öt le te i met.” 
Gala is ma gya ráz ta az em be rek ál ma it.

2 C. G. Jung: Psychologie und Alchemie (Zü rich, 1944).
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Az in tu í ció is ép pen olyan jó út jel zõ, mint az ér te lem 
vagy az ér ze lem vagy a szen zi bi li tás, jól le het elég gé 
szo kat lan nak tû nik kör nye ze tem nek, amely ben élek és 
te vé keny ke dem.

Va jon az ál mok elõbb kel nek út ra, mint nap pa lunk, 
amely hu szon négy órá ból áll? Va jon az õsi in di ai Atharva 
védák tény leg az ál mok ról ír nak, vagy csak az al vás ra gon-
dol nak? Te hát a mi tény le ges éle tünk re, amely al vás mind-
ad dig, amíg lel ki leg fel nem éb re dünk? Mi re mu tat nak az 
ál mok, és mit szem lé lünk mi, ami kor ébe rek va gyunk? 
Mi a kü lönb ség az éber és a fel éb redt – a meg vi lá go so dott 
– em ber kö zött? Aki azon ban nem fel vi lá go sult em ber.

Az ál mok nem hom lok za tok, amint azt Fre ud ál lí tot ta, 
nem je len té sek unal mas li tá ni á ja,  tömegesen fel je gyez-
ve az egy kor volt és kor társ ál mos köny vek ben. Az álom 
a köl té szet nyel vé nek bá nyá ja. Fre ud, az el sõ mar káns, 
tu do má nyos álom fej tõ nem volt an  nyi ra el mé lyült, mint 
fi a ta labb kol lé gá ja, Jung, ám mind nyá jan úgy je gyez tük 
meg ne vét, mint olyas va la ki ét, aki az ál mo kat meg men tet-
te a ho má lyos pe ri fé ri á ról. Nem egé szen igaz, hogy csak 
Fre ud en ge dé lyez te az ál mok be lé pé sét a tu do mány ba.

A kö zép is ko lá ban szer ves ké mia-ta ná runk el me sél te, 
hogy a né met ve gyész, F. A. Kekulé egy tu do má nyos 
ta lál ko zón már ki lenc év vel Fre ud köny vé nek meg je le né-
se elõtt el ma gya ráz ta az egy be gyûlt ter mé szet tu dós-láng-
észek nek, ho gyan fe dez te fel a ben zol (C6H6) kép le tét. Tel-
jes ter mé sze tes ség gel mond ta el ne kik: „Tanuljanak meg 
ál mod ni, uraim!” El mond ta ne kik, hogy el aludt a kály ha 
mel lett és kí gyók kal ál mo dott. Az egyik kö zü lük a sa ját 
far ká ba ha ra pott és elõt te for go ló dott. Ta lán azt is tud ta, 
hogy az al ki mis ták Ouroboros-áról ál mo dott, az õsi, koz-
mi kus ere de tû élet ener gia-szim bó lum ról, hi szen egy kor 
az em be rek sok kal szé le sebb kö rû is me re tek kel ren del kez-
tek, mint ma nap ság. Mind a tu do má nyos em be re ket, mind 
a mû vé sze ket sok kal job ban ér de kel te az em be ri ér te lem 
és a lel ki fej lõ dés, mint ma nap ság ér dek li az el kép zel he tõ 
tu do má nyok ös  szes le het sé ges spe ci a lis tá ját. Bár csak a 
holizmus hí vei len né nek, ak kor specializációjuk tény leg 
hat ha tós le het ne.

A nyu ga ti vi lág a kö zép kor tól fog va gyor san vál to zott és 
min den nem ze dék tõl in no vá ci ót kö ve telt. Nem volt ele gen-
dõ is mé tel get ni az elõ dök ér de me it és böl cses ség gé ala kí ta-
ni azt – a Nyu gat újabb és újabb fel fe de zé se ket és hó dí tá so-
kat igé nyelt. Az ös  szes ered ményt nem ír hat juk az ér te lem 
szám lá já ra, mert elég sok ku ta tó ta nú sá gát is mer jük, akik 
nyíl tan el is mer ték, hogy vív má nya ik nem az ér te lem meg-
szo kott út ján ér kez tek, ha nem álom sze rû en, csi ga lép csõn. 
Einstein el is mer te: „Mind ahány szor, ami kor le kés tem a 
tu do má nyos gyû lé se ket – ahol el mond ták, mi min den le he-
tet len a fi zi ku sok nak –, si ke rült va la mit fel fe dez nem.”

A Midrásban, ahol az áll, hogy az ál mok a ma gya rá-
zó sza va it kö ve tik, er re a tör té net re buk kan ha tunk: „Egy 
as  szony fel ke res te Eliázár rab bit, mert azt ál mod ta, hogy 
re pe dés van a há za te te jén. A Rab bi ezt így ma gya ráz-
ta: Fo gansz és fi út szülsz. El ment és így is tör tént. Is mét 
ha son ló ál mot lá tott és is mét el ment a rab bi hoz, aki 
megint ugyan azt a ma gya rá za tot ad ta. Ami kor har mad-
szor ra is ugyan az az ál ma volt, is mét fel ke res te a rab-
bit, de se hol sem ta lál ta. Ek kor a rab bi ta nít vá nya i nak 
mond ta el az ál mát. Azok pe dig ezt mond ták ne ki: Ál mod 
azt je len ti, hogy el fo god te met ni a fér jed. El ment és így 
is tör tént. Ami kor Eliezár rab bi vis  sza tért, rá för medt a 
ta nít vá nya i ra: Sze ren csét le nek! Meg öl te tek egy em bert! 
Va jon nem mon da tott meg: ‚Ahogy meg fej tet te, úgy telje-
sedett’.« (Ge ne zis 41,13).”

Is me rek né hány köl tõt és ren de zõt, akik így fi gyel mez-
tet tek: „Vi gyázz, mit írsz! Ve lem épp az tör tént meg, amit 
a ver se im ben le ír tam. Ve lem az vált va ló ra, amit film re 
vit tem. Vi gyázz, hogy mit ál modsz!” Te hát még min dig 
az ar che tí pus min tá ja sze rint va gyunk be prog ra moz va, 
amint az a Zsol tá rok köny vé ben is áll (Zsolt 127): „Hi á-
ba nék tek ko rán fel kel ne tek, ké sõn fe küd nö tök, fá rad ság-
gal szer zett ke nye ret en ne tek! Sze rel me sé nek ál má ban 
ád ele get.” Ügyel nünk kell, ho gyan szel jük az álom ke-
nye ret.

A mû vé szet és a tu do mány iga zol ják, hogy az álom 
mé lyebb igaz ság, más faj ta igaz ság, kü lön bö zik a tör té nel-
mi igaz ság tól. Vé gül is az élet ma ga túl sá go san ti tok za tos, 
hogy csak tu do má nyos szem mel szem lél jük, mert azt csak 
mint mû vé szi mun kát iga zol hat juk. Az egy sze rû em be rek-
nek, akik ke vés bé lel ki ek, a mé lyebb igaz ság egy kor az 
ál mok ban nyil vá nult meg, ma nap ság meg a köl té szet ben. 
Már az ame ri kai in di á nok sem ta lál ták a ver se ket mû vé-
szi pro duk tum nak, ha nem úgy fo gad ták el azo kat, mint 
az ál mok ered mé nyét. A köl tõ nagy sá gát már ré ges-rég 
azok ból az ál ma i ból is mer jük fel, ame lye ket nem akart 
meg má sí ta ni, jól le het ko rá nak kri ti ku sai nem fo gad ták 
el. Még ros  szabb, hogy épp az ál mok mi att szá mos köl-
tõt ki kö zö sí tet tek az idõ bõl, amely ben él tek, ám az álom 
ide je vis  sza hoz ta õket. A foly to nos je len be. Az ál mok bár-
me lyik kor társ köl tõt ké pe sek lesz nek ki vár ni, leg alább 
fél év szá za dig, hogy erõ sek le gye nek, ám az át la gos kor-
tár sa kat, aki ket job ban ér de kel nek a dí jak és a presz tízs, 
meg ölik. Sem mi új sincs a nap alatt. Na gyon ke vés olyan 
al ko tó volt, akik nek az ál ma még ma nap ság is je lent va la-
mit, és akik ab ban a ke gye lem ben ré sze sül tek, hogy már 
éle tük ben meg oszt hat ták azo kat má sok kal.

Luk ács Zsolt for dí tá sa
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Kaf ka és az álom1

I

Éle té nek leg na gyobb ré szét, úgy tû nik, Kaf ka az ál mok 
vi lá gá nak vész ter hes köz vet len ségé ben töl töt te. Ér zék szer-
vi tu dás sal ren del ke zett az álom ról és a tu dat di men zi ó-
i ról, amit csak olyan em ber le he tett ké pes meg sze rez ni, 
aki rend kí vü li kap cso lat ban állt ben sõ éle té vel. Ez a tu dás 
nem sa ját tu dat ál la po ta i nak kli ni kai ta nul má nyo zá sá ból 
szár ma zott, és afe lõl is biz tos va gyok, hogy nem pszi cho-
ana li ti kus szö ve gek ol va sá sá ból. Kaf ka nem tu do má nyos 
agy ku ta tó volt, még is ap ró lé ko san meg fi gye lõ je lett sa ját 
men tá lis te vé keny sé gé nek.

Bi zo nyít ha tó, hogy olyan men tá lis ál la po to kat ta pasz-
talt meg, ame lyek bõl álom sze rû ké pek és lá to má sok 
nõt tek ki, ame lye ket az tán a tu dat meg ra ga dott és fog va 
tar tott: a tu dat ta lan al ko tá sok lep le zet len pél dá it. Eze ket 
gyak ran meg õriz te jegy zet fü ze te i ben, fel je gyez te õket 
az éj sza kai ál ma i ról szó ló szö ve gei, kény szer kép ze tes 
gon do la tai, em lék tö re dé kei és a ben sõ vi lá ga ren de zet len 
tar tal mát száz szám ra rög zí tõ fec nik kö zött. Imitt-amott 
Kaf ka tör té ne te i ben en nek a mint egy pad lás nyi tor zó nak 
egy-egy da rab ja kí sér te ti e sen vis  sza tér. Sok eset ben egy 
álom, egy lá to más, a jegy zet fü ze tek ben rög zí tett kép zet 
egy da rab ja vá lik egy váz lat vagy egy tör té net ki in du ló-
pont já vá. Lát ha tó, hogy nem csak ki me rí tõ en ku tat ta sa ját 
szel le mi fo lya ma ta it, ha nem fel is me ré se it ki is ak náz ta 
írá sa i ban.

Az ön meg fi gye lés Kaf ka szá má ra nem a ref le xió fo lya-
ma tát je len tet te, ha nem be teg sé get, kó ros bûn tu da ta kény-
sze rét, amely egy re lej jebb húz ta a pszi chés mély sé gek be a 
bûn és az íté let re mény te len für ké szé se köz ben. Kény szer-
kép ze tek kel tö rõ dött, ami gyöt re lem mé vált szá má ra, és 
ami las san egy re tá gí tot ta a sza ka dé kot ön ma ga és a va ló 
vi lág kö zött. Ez az el ide ge ne dés 1922-ben kri ti kus pont ra 
ju tott, és Kaf ka ré mül ve esz mélt el me ál la pot ára. Ja nu ár 
16-án ezt ír ja: „Olyan volt ez az el múlt hét, mint va la mi 
ös  sze om lás … le he tet len alud ni, le he tet len éb ren len ni, 
le he tet len el vi sel ni az éle tet, pon to sab ban az élet egy más-
ra kö vet ke zé sét. Az órák nem vág nak egy be, ör dö gi vagy 
dé mo ni kus, min den eset re em ber te len tem pó ban szá guld a 
bel sõ, a kül sõ aka doz va jár ja a ma ga meg szo kott me ne tét. 
Mi más tör tén het, mint hogy a két kü lön bö zõ vi lág el sza-
kad, és pe dig va la mi iszo nya tos mó don sza kad nak vagy 
leg alább is vál nak el. A bel sõ me net vad sá gá nak sok fé le 
oka le het, leg lát ha tóbb az ön meg fi gye lés, amely sem mi-
fé le kép ze tet nem hagy le csil la pod ni, mind egyi ket fel ri-
aszt ja, hogy õt ma gát is kép zet ként ûz ze to vább, újabb 

önmegfigyelés.”2 Ké sõbb, ugyan csak eb ben a be jegy zés-
ben: „A ma gá nyos ság, amely leg na gyobb részt kez det tõl 
fog va ki volt rám ró va, ki sebb rész ben én ma gam ke res-
tem – de mi más volt ez is, mint kény szer –, most tel je sen 
egy ér tel mû vé vá lik, és leg vég sõ for má ját ké szül fel öl te ni. 
Ho vá visz? Leg kény sze rí tõbb ere jû nek az lát szik, hogy 
a té boly ba vi het …”3 Ké sõbb, ugyan eb ben a hó nap ban a 
pá nik utat en ged a bús ko mor re zig ná ci ó nak. Ja nu ár 28-án 
ezt ír ja: „… most már pol gá ra va gyok en nek a má sik vi lág-
nak, amely úgy vi szony lik a kö zön sé ges vi lág hoz, ahogy 
a si va tag a szán tó föld höz …”4 A kö vet ke zõ na pon pe dig 
ezt ír ja: „… az em be ri vi lág von ze re je ret ten tõ, egy-egy 
pil la nat ban min dent el fe led tet het. De nagy a von ze re je az 
én vi lá gom nak is …”5

Fé lel mé vel el len tét ben a men tá lis krí zis nem té boly ba 
tor kol lott, ha nem be teg ség be. Eb ben az év ben tá mad ta 
meg Kaf kát a tü dõ vész. Fel fog ta be teg sé ge ér tel mét és 
ezt ír ta Brodnak: „mint ha az agy és tü dõ ös  sze be szélt vol-
na a há tam mögött”.6

A két vi lág, a sa ját vi lá ga és „az em be ri vi lág” kö zül 
Kaf ka az el sõt is mer te a leg job ban. Kaf ka ön ma gá ról írt, 
sa ját bel sõ ta pasz ta la tá ról és a név te len zsar no kok kal foly-
ta tott küz de lem rõl, a tör vény sze me lát tá ra sze rel mes ke dõ 
bu ja pá rok ról, a vég nél kü li tör vény szék rõl, a ko mi kus-
tra gi kus hi va tal no kok ról és a kor rupt tiszt ség vi se lõk rõl 
– mind ezek nem el kép zelt al le gó ri ák vol tak az õ ide jé ben, 
ha nem ben sõ éle té nek ese mé nyei. (Sa ját mû ve i hez fû zött 
meg jegy zé sei és ér tel me zé sei ezt is mé tel ten iga zol ják.) 
Ha írá sai el érik a sza tí ra és az át fo gó tár sa dal mi ka ri ka-
tú ra ha tá sát, az azért tör té nik, mert az álom ma ga az élet 
ka ri ka tú rá ja; az álom bi zo nyos ér te lem ben al le gó ria. Mi 
több, Kaf ka tud ta ezt, és na gyon jól ér tet te. Egy be szél-
ge tés ben Janouch ezt mond ja Kaf ká nak: „Az át vál to zás: 
ször nyû sé ges álom, ször nyû el kép ze lés.” Kaf ka vá la sza: 
„Az álom le lep le zi a va ló sá got, mely mö gött el búj hat a 
kép ze let. Ez olyan ször nyû az élet ben – s olyan meg rá zó 
a mûvészetben.”7

Azt hi szem, hi ba, ha Charles Neider ja vas la ta sze rint 
Kaf ka írá sa it „fre u di al le gó ri ák nak” te kint jük, vagy ha 
ar ról be szé lünk, hogy Kaf ka tu da to san „fre u di szim bó lu-
mo kat” használt.8 Ha is mer te is Kaf ka a pszi cho a na lí zis 
ké pe it (és en nek van fel is mer he tõ je le), szim bó lu ma it 
nem kli ni kai szö ve gek bõl vet te, mint egy mû ked ve lõ egy 
pa ti kai ál mos könyv bõl. A „fre u di szim bó lu mok” ki fe je-
zés hasz ná la ta ön ma gá ban za vart el kép ze lés eb ben a te kin-
tet ben, hi szen Fre ud nem ki ta lál ta az álom szim bó lu ma it, 
ha nem ku tat ta, és is mé tel ten el is mer te, hogy há lá val tar to-

1  A for dí tás for rá sa: Irving Howe, ed., Mo dern Literary Criticism: An Anthology, Bos ton, Beacon Hill, Beacon Press, 1958, 197–218. A ta nul mány 
an gol cí me: Kaf ka and the Dream. El sõ meg je le né se: Par ti san Review 23 (1956) 1:47–69.

2 Franz Kaf ka, Nap lók, le ve lek: vá lo ga tás, Bu da pest, Eu ró pa, 1981, 709. Hi vat ko zás: Nap lók ol dal.
3 Nap lók 709.
4 Nap lók 713.
5 Nap lók 714.
6 Nap lók 514. Max Brod (1884–1968) író, mû pár to ló, Kaf ka ba rát ja, tá mo ga tó ja és ha gya té ká nak gon do zó ja volt.
7 Gustav Janouch, Be szél ge té sek Kaf ká val, Bu da pest, Gon do lat, 1972, 54. Hi vat ko zás: Janouch ol dal.
8 Charles Neider, The Frosen Sea: A Study of Franz Kaf ka, New York, Ox ford UP, 1948.



zik az al ko tó írók nak, akik fel is mer ték a szim bo liz must, 
az álom szim bo liz mu sát is be le ért ve.

A pszi cho a na lí zis ben nincs sza bá lya az álom ér tel me-
zés nek. Egy álom, egy szim bó lum csak az ál mo dó sze-
mé lyes kép zet tár sí tá sa in ke resz tül ér tel mez he tõ he lye sen. 
No ha Fre ud szá mos „uni ver zá lis” szim bó lum ra hív ta fel 
a fi gyel met, is mé tel ten hang sú lyoz ta, hogy a szim bó lum 
ki vá lasz tá sát több té nye zõ ha tá roz za meg, és hogy ezért 
hasz ta lan egyet len je len tést tu laj do ní ta ni egy szim bó lum-
nak. Neider szim bó lum-ext ra po lá ci ó ja, me cha ni kus in terp-
re tá ci ói és a szim bó lum tí pu sok ál ta la lét re ho zott ko di fi ká-
lá sa olyan ana lí zis be ve zet, amely a pszi cho ana li ti kus 
gya kor lat sze rint té ves, és amely le ér té ke li a ta nul má nyo-
zott mun kát. Ér de mes meg em lí te ni azt is, hogy a Neider 
ál tal fel dol go zott szim bó lu mok kö zül sok ön ké nyes ér tel-
me zést kap a kli ni kai ku ta tás szak ér tel mé nek mel lõ zé se 
mi att. Is me re te im sze rint egyet len kli ni kai ku ta tó sem 
vé li, hogy bár mely bí ró ság „a tu dat alat tit,” vagy hogy egy 
pan zió „a tu dat elõt tit” je len te né, és azt hi szem, az is elég 
va ló szí nût len, hogy ez va la ha is bi zo nyí tást nyer.

Mi több, el kell is mer nünk, hogy ön ma guk ban még 
azok a szim bó lu mok sem vál nak az al ko tó mun ka 
anya gá vá, ame lyek he lye sen szól va „uni ver zá li sak”. A 
szim bó lu mok ön ma guk ban med dõ ele mek; csak ami kor 
a szim bó lum meg ele ve ne dik a sze mé lyes él mény ál tal, 
ami kor el nye ri a je len tés és a fél re ért he tõ ség di men zi ó it, 
csak ak kor éb reszt emo ci o ná lis re ak ci ó kat.

Kaf ka ta lán hasz nát lát hat ta vol na az ál mok és az álom-
szim bó lu mok pszi cho ana li ti kus ku ta tá sá nak, azon ban õ 
sa ját bel sõ ta pasz ta la tá ból me rít ve írt. Kaf ka szim bo liz-
mu sá nak a ku ta tá sa is mé tel ten be mu tat ja, mi lyen ke vés sé 
ha tott rá az ön ké nyes álom szim bó lum. Úgy tû nik szá-
mom ra, leg alább an  nyi ra ha szon ta lan pró bál ko zás Kaf kát 
és írá sa it a „fre u di szim bó lu mok” kö ze gé ben ér tel mez ni, 
mint amen  nyi re hasz ta lan egy ál mot az ál mo dó sa ját kép-
zet tár sai nél kül ér tel mez ni.

Ha Kaf ka az ál mok vi lá gát ná lunk job ban is mer te, 
ak kor azt nem Fre ud nak kö szön het te, ha nem sa ját sze-
mé lyes szen ve dé sé nek. Ön ma gát vé gül is „egy má sik 
vi lág pol gá rá nak” val lot ta. Õ nem olyan volt, mint mi, 
az éj je li lá to ga tók, aki ket a kö nyö rü le tes am né zia vagy 
a ho má lyos em lé ke zés ke gye sze ren csél tet. Õ kí sér te ti es 
la kást vett ott, és habituációja9 an  nyi ra sa já tos éj je li lá tás-
mó dot biz to sí tott sze me i nek, hogy az álom ban meg je le nõ 
ala kok és ese mé nyek, ame lye ket a kö zön sé ges ál mo dók 
ha tá ro zat lan nak és ki ve he tet len nek tar ta nak, szá má ra 
ta pint ha tók és va ló sá go sak vol tak, al kal ma sak az ap ró 
rész le te kig me nõ le írás ra. A sa ját ál ma i ról szó ló szö ve-
gek is, ame lye ket Kaf ka a jegy zet fü ze te i ben rög zí tett, 
fi gye lem re mél tók a rész le tek fel idé zé se és a vi zu á lis 
pon tos sá guk mi att.

Az ál mok vi lá gá hoz fû zõ dõ ilyen köz vet len ség nek a 
ve szé lye az, hogy a má sik vi lág hoz kö tõ dõ kap cso la tok 
el vesz het nek, és Kaf ka tu dott er rõl a va ló sá gos ve szély-
rõl. Írá sa volt a híd, a kap cso lat a két vi lág kö zött; ez volt 

a leg erõ sebb kap cso lat, amely a va ló vi lág gal egye sí tet te. 
Ma guk az írá sok pe dig ugyan azt a tör té ne tet mond ták el a 
ve szély rõl, vagy a ku darc ról, vagy az em be ri kap cso la tok 
le he tet len sé gé rõl.

Sa ját élet raj zát az el ve szett kap cso la tok szim bo liz mu-
sá ban ír ta meg – az el csí pett le vél, a meg sza kí tott ne mi 
érint ke zés, a sem mi fé le kap cso la tot nem te rem tõ vo na-
la kon tör té nõ te le fo ná lás. Mint az Em lé ke zés a kaldai 
vasútra10 kis sze rel vé nyé nek le ír ha tat lan ma gá nyos sá ga 
és szo mo rú sá ga, amely Orosz or szág fa gyos bel se jé be 
ve zet, és rend szer sze rû en a pusz ta ság kö ze pén ér vé get, 
so ha el nem ér ve a cél ál lo mást. En nek a vo nat nak nincs 
fel ada ta, ele nyé szõ ter het és né hány utast szál lít az év 
fo lya mán, s út ja se hon nan se ho vá se visz. A meg ál ló ban 
a vas úti al kal ma zott ma gány ba mé lyedt egy el ha gya tott 
fa bó dé ban, re mény vesz tet ten és ha lál fé le lem ben. A kal-
dai tör té net is be fe je zet len. Sen ki nem tud ja meg ír ni az õ 
ön élet raj zá nak a vé gét.

Az el ve szett kap cso la tok szim bó lu mai, min den erõ-
tel jes szim bó lum hoz ha son ló an (és el té rõ en az ál mos-
köny vek bõl ol csón szer zett jel ké pek tõl), több szö rö sen 
ré teg zet tek, és lá tens je len té sük gaz dag. Az em be ri kap-
cso la tok és kom mu ni ká ció ku dar cá ról be szél nek; ezek 
vis  sza té rõ mo tí vu mai Kaf ka írá sa i nak és éle té nek. A 
nyo mo rult kaldai vas út, ame lyet egy kor a tu laj do no sok 
fel lob ba nó ha szon szer zé si ka land ja és re mé nye lé te sí tett, 
be dõlt, já ték sze rû kis vas út ként pö fög a vég te len tér ben 
ab szurd és le han go ló vé gé hez a pusz ta ság ban. Ez Kaf ka 
ku dar cá nak pa ra bo lá ja ap ja szem szö gé bõl lát va. A ne vet-
sé ges kis vas út pe dig, az em ber té koz ló re mé nye i nek és 
am bí ci ó i nak ez a pa ró di á ja a Kaf ka sa ját am bí ci ó i nak 
ku dar cá ról szó ló szim bó lum, a sa ját élet hos  szig tar tó 
küz del me ku dar cá nak szim bó lu ma, a küz de le mé, ame-
lyet egy le gyõz he tet len el len fél lel ví vott, akit itt az a 
tá gas pusz ta je le nít meg, ame lyet a kis vas út nem ké pes 
a pá lyá já val meg hó dí ta ni, aki a va lós élet ben egy óri ás 
fi gu ra: az apa, aki elõtt Kaf ka je len ték te len tör pe ma radt 
akár gye rek ként, akár fel nõtt ként. A be fe je zet len mun ka, 
a tel je sü let len írá sok szim bó lu ma. Kom men tár Kaf ka 
val lá sos né ze te i rõl, a ku darc ról, hogy bár mit is el ér jen 
„oda át.” Ugyan ak kor a bi o ló gi ai ku darc szim bó lu ma is. 
A kis vo nat, amely so sem éri el vég cél ját, ékes szó ló an 
és meg ej tõ en be szél Kaf ka sze xu á lis im po ten ci á já ról. A 
kis vo nat pá lyá ja meg sza kad egy kis te le pü lés nél a pusz ta-
ság kö ze pén, egy tel jes na pi út ra Kaldától, uta sai le száll-
nak, cse kély ter hét le rak ják, és vis  sza for dul. En nek a kis 
te le pü lés nek a föld je – ér te sü lé sünk sze rint – ke mény re 
fa gyott. „De túl sá go san gyen ge vol tam, hogy fel tör jem 
a föl det” – mond ja a vas úti al kal ma zott. „Da cos volt 
a föld, ta va szig ke mény re volt fagy va, és még éles új 
ka pám nak is el len állt. Ami ve tõ ma got el hin tett ben ne az 
em ber, az vesz ve volt.”11

Meg döb ben tõ tény, hogy Kaf ka, „a má sik vi lág pol-
gá ra”, az írá sa i ban meg nyil vá nu ló em be ri vi szo nyát 
álom be li szö vet sé gen ke resz tül lé te sí tet te. Kap cso la tai 

  9  Sel ma Fraiberg a habituation szót hasz nál ja. Egy fe lõl ez a la tin ere de tû pszi cho ló gi ai szak szó – a habituáció – a meg szo kást, hoz zá szo kást je len ti, 
ami a ta pasz ta lat rög zí tés egyik mód ja: a vá lasz gyen gü lé se vagy el ma ra dá sa a több ször is mé telt in ger re. Más fe lõl ez a szó ugyan ar ról az eti mo ló gi-
ai gyö kér rõl ered, mint a habitat vagy habitáció, amely bi zo nyos egye dek vagy po pu lá ci ók ter mé sze tes elõ for du lá si he lye, avagy va la mely em ber 
vagy em ber cso port la kó he lyé ül szol gá ló kör nye zet. En nek a ket tõ nek az eset le ges tár sí tá sa ezen a pon ton nem biz tos, hogy tel je sen le he tet len.

10 Nap lók 412–420.
11 Nap lók 414.



a le he tõ leg tö ré ke nyeb bek vol tak az zal, amit õ „em be ri 
vi lág nak” ne ve zett, és éle te az ez zel a vi lág gal kap cso-
la tos el ve szett és ös  sze tört kom mu ni ká ci ók tra gé di á ja 
volt. Iro dal mi gé ni u sza ab ban a ké pes sé gé ben bi zo nyult 
a leg ki fe je zet tebb nek, hogy ele mi emó ci ó kat és õsi él mé-
nye ket köz ve tí tett. Ez a köz ve tí tés köz vet len és erõ tel jes, 
és ha tá sa a mély re ha tó be lá tás ból fa kad; te rem tés ez a 
sze mé lyes álom esz kö zé vel, amely a kol lek tív em lé ke zet 
vi lá gá ból ered, ahol min den egyes em ber meg is mer he ti 
sa ját má sát.

II

Va ló szí nû, hogy majd ha a Kaf ka irán ti lel ke se dés te tõ-
zött már, Kaf ká ban nem an  nyi ra az írót fog ják tisz tel ni, 
mint in kább a pszi cho ló gi ai re gény tech ni ka tö ret len te kin-
té lyû meg újí tó ját. Kaf ka ugyan is a pszi chi kai di men zi ók 
iro dal mi áb rá zo lá sá nak alap ve tõ en ere de ti és for ra dal mi-
an új meg kö ze lí té sét nyújt ja.

Te kin tet be kell ven nünk, hogy a pszi cho a na lí zis fel-
is me ré sei olyan el vá rá so kat tá masz tot tak az író val szem-
ben, ame lyek tel je sen el tér nek más esz me rend sze re ké tõl. 
A bi o ló gia tu do mány, a tár sa da lom el mé let, a po li ti kai 
tu do mány, a tör té net tu do mány az el be szé lõi ke ret ben a 
ha gyo má nyos köz lés mó dok szét fe szí té se nél kül is kel lõ 
ki fe je zõ dést kap hat. Azon ban a pszi chi kus di men zi ók 
tu do má nyos el mé le te, va la mint a gon do lat és a kép ze let 
el sõd le ges ke ze lé si fo lya ma tai sa já tos igé nye ket tá masz-
ta nak az író fel ké szült sé gé vel és tech ni ká já val szem ben, 
ami kor eze ket meg je le ní te ni igyek szik mû ve i ben.

Ma ga a nyelv a gon dol ko dó én esz kö ze ként szem-
benállni lát szik a tu dat ta lan szol gá la tá ban az ér te lem 
nél kü li sé gért vég zett mun ká val. A gon dol ko dás nak a 
nyelv ben benn fog lal tan meg mu tat ko zó ma ga sabb rend-
je ös  sze egyez tet he tet len a gon do lat el sõd le ges ke ze lé si 
fo lya ma ta it irá nyí tó õsi men tá lis rend szer rel. Az álom 
pél dá ul nem „be szél” nyel ve ken. Sza va kat és esz mé ket 
csak ké pe ken ke resz tül tud ki fe jez ni. A ki mon dott szó 
vagy ki fe je zés, ha egy ál ta lán ré sze az álom nak, ki sza kad 
az éb ren lét ös  sze füg gé sé bõl, és tá vo li hang fel vé tel ként 
ját szó dik le. Ha son ló kép pen áll nak szem ben az író szok-
vá nyos el be szé lõi esz kö zei a tu dat ta lan gon do la ti fo lya ma-
tok meg je le né sé vel. A tör té net mon dó ren de zi az anya gát; 
az ál mo dó meg bont ja sa ját anya ga rend jét. A tör té net 
ki nyil vá nít ja, ki fe je zés re jut tat ja, kö zöl ni igyek szik sa ját 
ér tel mét; a két ség te len álom el fed, el lep lez, nincs köz lé si 
szán dé ka.

Ért he tõ te hát, hogy azok az írók, akik ar ra tet tek kí sér le-
tet, hogy ezt az el me ve tü le tet mû vük ha tó kö ré be von ják, 
kény sze rí tõ nek ta lál ták, hogy kí sér le tez ze nek ma gá val 

a nyelv vel és az el be szé lés mód ja i val. Így vagy úgy, 
ezek az írók úgy pró bál ták meg új ra al kot ni a tu dat ta lan 
vi lá gát, hogy át vet ték a tu dat ta lan gon do la ti fo lya ma tok 
mód sze rét, az úgy ne ve zett „el sõd le ges folyamatot”.12 Az 
álom mód sze re – a kép lé keny meg je le ní tés, a ki ha gyás, 
a sû rí tés és a jel kép for má lás – egy új faj ta írás tu dat ta lan 
mo dell je it kí nál ta. A tu dat ta lan men tá lis fo lya ma tok el be-
szé lé sé vel kap cso la tos írói ne héz ség szin tén meg ol dást 
ta lált az álom mo dell jé ben. Az álom sza kít a lo gi kai kap-
cso la tok kal. Az álom ban meg je le nõ tar tal mak csak a sa ját 
kép zet tár sí tá si haj lan dó sá guk mi att ke rül nek kap cso lat ba 
bár mi fé le rend re vagy ko he ren ci á ra va ló te kin tet nél kül. 
Je len té se csak for dí tás sal ál la pít ha tó meg. A tu dat ta lan 
gon do la ti fo lya ma tok írás ba tör té nõ át ül te té se kü lön fé le 
„tudatfolyam”-mûvekhez ve ze tett, ame lyek az álom hoz 
ha son ló an csak ér tel me zés út ján fejt he tõk meg.

Kaf ka egy ál ta lán nem za var tat ta ma gát az álom vi lá-
gá ba tör té nõ be lé pés me cha ni kus prob lé má i val. Kön  nyû 
meg ol dást ta lált a nyel vi kor lát prob lé má já nak le küz dé sé-
re. Egy sze rû en át sé tált raj ta. Pró za stí lu sa – Mann le írá sa 
sze rint mint „lel ki is me re te sen tárgy sze rû, kü lö nö sen 
rész le tes, kor rekt és világos”13 stí lus – nem tor zul el, 
nem al kal maz nyel vi trük kö ket, tö ké le te sen kö vet ke ze tes 
és ért he tõ, ami kor va ló sá gos vagy csa ló ka ese mé nyek rõl 
szá mol be.

Sen ki nem al kal maz ta ezt az esz közt olyan si ke re sen, 
mint Kaf ka. Sen ki nem ké pes az álom vi lá gát ilyen fa gyos 
hi te les ség gel elõ hív ni. Kaf ka úgy ne ve zett „álom tech ni ká-
ja” ab ból a fo ga lom ból fa kad, amely az ál mot mû al ko tás-
ként kép ze li el. Kaf ka fel tár ta az álom esz té ti kai tu laj don-
sá ga it. Fel is mer te az el sõd le ges kap cso la tot a tu dat ta lan 
el me fo lya ma tok, va la mint az álom for má ja és kom po zí-
ci ó ja kö zött. Az ál mot vé ve sa ját kom po zí ci ó i nak mo dell-
jé ül, meg kap ta a tu dat ta lan ta pasz ta lat meg je le ní té sé nek 
tö ké le tes for mai fel tét ele it. Ez ön ma gá ban nem újí tás; 
a hu sza dik szá zad kí sér le te zõ írói is mé tel ten eh hez a 
kom po zí ci ós mód szer hez nyúl tak, hogy meg pró bál ják fel-
idéz ni az álom tu laj don sá ga it. Ami kor azon ban Kaf ka az 
álom szer ke ze ti sa ját sá ga it az el be szé lõ mód dal egye sí ti, 
az õ kom po zí ci ói ma gá nak az álom nak a leg kü lö nö sebb 
ha tá sa it érik el. Ez ak kor kel ti a leg mé lyebb be nyo mást, 
ami kor fel fi gye lünk a szem be öt lõ egy sze rû ség re, el be szé-
lõ mód já nak sze rény jel le gé re. Egy sze rû en el mond ja az 
ál mát egy ál mo dó.

„Egy es te va la mi vel ké sõbb ér tem ha za az iro dá ból, 
mint ren de sen – egy is me rõ söm tar tott fel so ká ig a ka pu 
elõtt –, és a gon do la ta im még a be szél ge tés kö rül jár tak, 
amely fõ ként hi va tás be li kér dé se ket érin tett, mi köz ben 
ki nyi tot tam a szo bá mat, fel öl tõ met a fo gas ra akasz tot tam, 
és mos dó asz tal hoz in dul tam. Ek kor ide gen, kur ta szus  sza-

12  Az el sõd le ges fo lya mat szub jek tív, ir ra ci o ná lis, a tu dat ta lan ban zaj ló áram lás, nincs kap cso la ta a kül vi lág gal, pl.: vágy tel je sí tõ fan tá zi ák. Az 
el sõd le ges fo lya mat az álom, a já ték, a nap pa li áb rán do zá sok, a szim bó lu mok fo na lát kö ve ti. Sigmund Fre ud, Álom fej tés, Bu da pest, He li kon, 
1985, 408–422. Hi vat ko zás: Álom fej tés ol dal.

13  „… gewissenhaft-sachlichen, sonderbar ausführlichen, korrecten und klaren …” Thomas Mann, „Dem Dichter zu Ehren: Franz Kaf ka und 
»Das Schloß«” (1941) in Thomas Mann, Gesammelte Werke in Dreizehn Bänden, Band X: Rede und Aufsätze, Frank furt: Fisher, 11960, 21974, 
772. Thomas Mann ha son ló an ír A kas tély ame ri kai meg je le né se kap csán; sze rin te a kö vet ke zõk jel lem zik Kaf ka stí lu sát: „Ausführlichkeit, 
Gewissenhaftigkeit, komische Ernsthaftigkeit und Genauigkeit, ironische Pedanterie.” („Zur amerikanischen Ausgabe von Kafkas »Schloss«” 
[1941] in Thomas Mann, Gesammelte Werke in Zwölf Bänden, Band XI: Altes und Ne u es, Ber lin: Aufbau-Verlag, 11955, 21965, 610. Szobotka 
Ti bor for dí tá sá ban: „rész le tes ség, lel ki is me re tes ség, ko mi kus ko mor ság és pon tos ság, iro ni kus pe dan té ria”. (Thomas Mann, Válogatott ta nul má-
nyok, 1. kö tet, Bu da pest, Ma gyar He li kon, 1970, 570. A „ko mi kus ko mor ság” Janouch és Kaf ka be szél ge té se i nek is me re té ben ta lán „kü lö nös 
ko moly ság” le het ne.



ná sok ra fi gyel tem föl. Fel néz tem, és a mé lyen egy sa rok-
ba ál lí tott kály ha te te jén a fél ho mály ban va la mi élõ lényt 
pil lan tot tam meg. Sár gá san fény lõ sze mek néz tek rám, a 
fel is mer he tet len arc alatt ké tol dalt nagy ke rek nõi mel lek 
la pul tak a kály ha pár kány za tá ra, az egész lény mint ha 
me rõ fel hal mo zott, pu ha, fe hér hús lett vol na, hos  szú, 
vas tag, sár gás fa rok ló gott le a kály há ról, a vé ge ide-oda 
him bá ló zott a kály ha csem pék fö lött.

El sõ ként azt tet tem, hogy nagy lép tek kel és le sze gett 
fej jel – Õrült ség! Õrültség!, mor mol tam mint va la mi imát 
– az aj tó hoz men tem …”14

En nek a szö veg rész let nek a ha tá sa, a kí nos álom köz-
vet len ér ze te nem csu pán a tar tal má ból ered, nem a kály-
ha ször nye áraszt ja, ha nem a pró zai ke ze lés mód ad ja. A 
meg szo kott el be szé lés, az ese mény tény sze rû, kö zön sé-
ges elõ adás mód ja te rem ti meg a kí sér te ti es ha tást. Ez tel-
je sen össz hang ban van a kí sér te ti es él mény pszi cho ló gi ai 
me cha niz mu sá val, amely ál tal a va lót lan ese mé nye ket 
va lós ként, az élet te le ne ket élõ ként fog juk fel, s a hal lu-
ci ná ció vagy álom meg gyõ zõ erõt nyer. Ez zel a tech ni ká-
val Kaf ka azt mu tat ja be, hogy a kí sér te ti es vo nás, amely-
 lyel az ál mot és a hal lu ci ná ci ót fel ru ház zuk, nem az álom 
vagy a tu dat ta lan él mény sa ját tu laj don sá ga; ez az én hez, 
a tu da tos ság és va ló ság meg nyil vá nu lá sá hoz tar to zik, és 
ak kor jön lét re, ami kor egy el foj tott idea meg té vesz tõ 
meg erõ sí tést kap a tu da tos ság kö rén be lül va la mely ese-
mény ál tal, amely nek a ha tá sa pil la nat nyi lag meg sza kít ja 
az én va ló ság hoz fû zõ dõ vi szo nyát.

Mi vel a kí sér te ti es nem ma gá nak az álom nak a tu laj don-
sá ga, ha nem az én egyik ké pes sé gé nek, a va ló ság el len õr-
zé sé nek a gyen gü lé sé bõl szár ma zik, az olyan el be szé lés, 
amely ar ra tesz kí sér le tet, hogy az álom meg ta pasz ta lá sát 
utá noz za vagy az álom „kí sér te ti es sé gét” idéz ze elõ, min-
den bi zon  nyal rá sze di az én elem zõ- és íté lõ ké pes ség ét 
egy olyan pró za mû ál tal, amely nyil ván va ló an fenn tart ja a 
lo gi ka és a hi he tõ ség lát sza tát, ugyan ak kor hely ben hagy ja 
az ámí tást is. Er re az el já rás ra az ide á lis pró za stí lus a min-
den na pi be széd, a tény sze rû el be szé lés egy sze rû ki je len tõ 
mon da tok ban. Az álom vi lá gá ból szár ma zó ese mé nyek és 
lá to má sok el be szé lé se az éb ren lét hét köz na pi meg szo kott 
mo do rá ban a szét osz ló ér te lem nek ép pen azt az ér ze tét 
kel ti, amely a va ló sá got álom má te szi, az ál mot pe dig 
va ló ság gá – lé nye gé ben ez a kí sér te ti es ség sa ját sá ga.

Gon dol juk meg, va jon ugyan azt a ha tást éri-e el 
va la mely nyel vi kí sér let és az el be szé lõ mód dal vég zett 
kí sér let. An nak a pró zá nak, amely azt kí sér li meg, hogy 
az álom ta pasz ta la tát az álom ese mény mód sze rét köl csön-
vé ve idéz ze elõ, szét kell osz lat nia a be széd szer ke ze tét, 
hogy a gon do lat kez det le ges szint jé re jut tas sa. A szin ta xis-
nak nincs he lye az el sõd le ges men tá lis fo lya ma tok ban, és 
az ilyen el be szé lés nek meg kell sza ba dul nia a nyelv rend-
sze ré tõl és korlátaitól, ám tel je sen nem ad hat ja fel gya kor-
la ti okok mi att. A je len tés ter mé sze te sen kárt vall eb ben 
a fo lya mat ban, azon ban ez az el mé nek egy olyan di men-

zi ó ja, amely ki van kap csol va a ma ga sabb szin tû men tá lis 
te vé keny sé gek bõl, nincs sa ját ér tel me, nincs ben ne rend 
vagy ko he ren cia, to váb bá en nek a fel sza ba dí tott pró zá nak 
a ho má lyos sá ga és fél re ért he tõ sé ge több szem pont ból is 
biz to sít ja az író szá má ra az álom ana ló gi át. Ha son ló kép-
pen, a min den na pi be széd sé má i nak az el ha gyá sá val az 
író olyan ki fe je zés mó dot és rit must al kal maz hat, amely 
a tu dat ta lan gon do lat fo lya ma tok kép lé keny sé gé re és 
tû né keny for má i ra em lé kez tet. A be szélt nyelv vel tör té nõ 
ilyen ra di ká lis sza kí tás ma gu kat a sza va kat is érint he ti. 
Az álom pél da ként szol gál hat a sza bad és me rész nyel vi 
újí tá sok hoz. Ugyan is bár az álom „nem hasz nál sza va-
kat”, a sza va kat még is meg je le ní ti vi zu á lis for má ban, 
jel ké pek se gít sé gé vel, ame lyek le lep le zik és el lep le zik az 
éb ren lét nyel vét, és ki nyi lat koz tat ják a je len tés vég te le nül 
szer te ága zó szer ke ze tét. Az író, aki él ez zel az álom ad ta 
sza bad ság gal, a je len tés olyan di men zi ó i ba ér ke zik, és az 
uta lá sok olyan gaz dag sá gá ra ta lál, ami hez fog ha tó nincs 
a min den na pi be széd ben. Eh hez szük ség te len hoz zá fûz ni, 
hogy az ilyen nyel vi kí sér le tek a kép ze let olyan ere jû ado-
má nyát vár ják el egy író tól, hogy csak rit kán szü let tek 
be lõ lük je len tõs mû vek.

Az olyan írás, ame lyik ido mít ja a nyel vet, meg vál toz-
tat ja a rend jét, a meg szo kott ki fe je zés mód ját és hasz ná-
la tát, szá mos sa já tos ha tást ér het el a tu dat ta lan men tá lis 
fo lya ma tok meg je le ní té se so rán, azon ban nem ké pes el ér-
ni a kí sér te ti es ha tást, vagy azt sem, hogy az ol va só álom-
ként ta pasz tal ja meg az álom sze rû el be szé lést. Kí vül re ke-
dünk az ál mon, mi köz ben az ilyen írás ra ref lek tá lunk; 
az álom bi zo nyos ér zék le tes ha tá sai be kö vet kez nek ben-
nünk, vi szont nem esünk ámu lat ba. Ar ra vo nat ko zó tu dá-
sunk, hogy ez nem va ló sá gos, vagy hogy ez álom, még 
csak egy pil la nat ra sem dõl meg. Ez azért van így, mert 
a nyelv tor zí tott sá ga már ele ve va lót lan nak je len tet te az 
él ményt. Ez ana lóg az zal a hely zet tel, ame lyet Fre ud írt 
le „A kí sér te ti es” cí mû esszéjében.15 Fre ud ar ra mu tat rá, 
hogy az az ér zés, ame lyet kí sér te ti es nek írunk le, a kép-
ze let vi lá gá ban és az élet ben is min dig at tól függ, hogy 
a va lót lan ese mé nyek va lós ként je len nek meg, azon ban 
ami kor – mint pél dá ul a tün dér me sék ben – a hely zet és 
a cse lek mény nyíl tan animisztikus16 sze rep lõ je a kez de-
tek tõl el tér a va ló vi lá gá tól, a kí sér te ti es ség ér zé se nem 
ra gad ha tó meg. A tün dér me se vagy bár mely kép zelt for-
ma ese té ben, amely hely zet raj zá nál vagy elõ adá sá nál fog-
va ki nyil vá nít ja va lót lan jel le gét, az ol va só ön ként bo csát-
ko zik ámu lat ba. A kép ze let mû ve i ben meg je le nõ kí sér te ti-
es él mény meg te rem té se kor az író nak gon dos kod nia kell 
ar ról, hogy ki ik tas sa ol va só ja elem zõ és íté let al ko tó ké pes-
sé gét, és a meg gon do lás és tu da tos ság nél kü li kép zelt ámu-
lat ré sze sé vé te gye õt.17

A hi te les álom tu laj don ság ha tá sa, amit Kaf ka el ér, 
nagy részt azok nak az el be szé lõi esz kö zök nek kö szön he-
tõ, ame lyek át me ne ti leg ki olt ják az ol va só nak az ér zé-
ke lés bõl szár ma zó, va ló ság hoz fû zõ dõ kap cso la tát, és 
vissza ve ze tik a gon dol ko dás õsi for má i ra. Kaf ka el tör li 

14 Nap lók 396.
15 „A kí sér te ti es” in Sigmund Fre ud, Mû vé sze ti írá sok, Bu da pest, Filum Ki adó, 2001, 245–281.
16  „Ani miz mus: az az õsi val lá si el kép ze lés, amely sze rint min den tárgy nak meg van a ma ga lel ke, szel le me; ezek re má gi kus úton hat ni le het, és 

ezek is ké pe sek az em ber és a ter mé szet éle té re be fo lyást gya ko rol ni.” Ba kos Fe renc, szerk., Ide gen sza vak és ki fe je zé sek szó tá ra, Bu da pest, 
Aka dé mi ai Ki adó, 11994, 22002, rpt. 2003.

17  Ez Sel ma Fraiberg ta nul má nyá nak egyet len sa ját jegy ze te: „A Kaf ka írá sa i ban meg je le nõ ‚kísérteties’ egy má sik fel dol go zá sa: M. B. Hecht, 
‚Uncanniness, Yearning and Franz Kafka’s Works’ [A kí sér te ti es, a só vár gás és Franz Kaf ka mû vei], Imago, 1952. áp ri li si szám.”



a va ló ság és az álom köz ti ha tá ro kat; az egyik vi lág ból a 
má sik ba úgy lép át, amint ész re vét len az al vás és az éb ren-
lét kö zöt ti pil la nat is. Kaf ka leg több írá sá ban kí sér te ti es 
az át já rás a két vi lág kö zött, s ezt még in kább bal jós la tú-
vá te szik a va ló ság test te len és né ma for mái, va la mint az 
ámu lat és az álom fel vil la nyo zó vi lá gos sá ga. Az át me net 
a hi va tal ból tör té nõ ha za té rés hét köz na pi ese mé nyé bõl a 
ka bát fel akasz tá sá val együtt egy szörny rend kí vü li ví zi ó já-
ba át ve ze tés nél kül megy vég be. Az álom ana ló gi á já nak 
meg fe le lõ en az át ve ze tés nem lé te zik; ugyan úgy ész re-
vét len ma rad, mint ahogy az em ber nem tud ja, me lyik 
pil la nat ban al szik el, mi kor hagy ja el it te ni én jét az álom-
be li má si kért vagy száll ki ágyá ból, hogy üres fo lyo só kon 
me ne kül jön. Az el be szé lés ál tal új ra al kot va az éb ren lét-
bõl az álom ba vi võ pszi chés át me ne tet, Kaf ka az ol va sót 
rög tön az álom ba vi szi. Rá ve szi az ol va sót, hogy füg gesz-
 sze fel ér tel mét és íté le tét, hogy en ged jen az ámu lat nak, 
az ál tal az egy sze rû esz köz ál tal, hogy a fel me rü lõ álom 
pszi chés él mé nyé vel össz hang ban egy más mel lé he lye zi 
a va ló sá got és az ál mot.

A ha tás fel erõ sö dik, ami kor az el be szé lés, mi ként a 
kály haszörny ese té ben, úgy ha lad, hogy va lós ként mu tat 
be fan tasz ti kus ese mé nye ket, mi ként az álom ese mé nye it 
va lós él mény nek te kin ti az ál mo dó. Az el be szé lõ nem 
kép zel te, hogy ször nyet lá tott; lát ta; és a szörny rész le tes 
le írá sa ugyan úgy erõ sí ti az ámí tó ha tást, amint a re pü lõ 
csé sze al jak szem ta núi erõ sí tik káp rá za ta i kat a pa rá nyi 
em ber kék, ru há za tuk, va la mint ûr ha jó juk mé re té nek és 
kül se jé nek ap ró lé kos le írá sá val.

Kaf ka me ta fo ra hasz ná la tát is meg kell fi gyel nie az õ 
„álom tech ni ká já ról” szó ló ta nul mány nak. Az álom ban a 
me ta fo ra szó sze rin ti ve tü le té ben je le nik meg. A me ta fo-
rá ban  pél dá ul Kaf ka „mint ha” egy faj ta fé reg len ne; „Az 
át vál to zás” cí mû tör té net ben, mint egy álom be li je le nés-
ben, õ a ször nyû fé reg. Kaf ka nap ló i ban több he lyütt fel-
buk kan va la mely tör té net, vagy egy me ta fo rá ból ki bom ló 
tör té net rész le tei ki fej lõ dé sé nek a nyo ma. Pél dá ul a  Le vél 
Apám hoz cí mû írás ban Kaf ka ap já val mon dat ja ki az õ 
szem re há nyá sa i ra adott vá laszt egy el kép zelt be széd ben, 
amely ben így szól az apa: „És a fé reg har ca, amely nem-
csak csíp, ha nem élet fenn tar tá sa vé gett egyút tal vért is 
szív.”18 Nap ló i ban így be szél az F. B.-vel kö tött el jegy zés 
fel bon tá sá ról: „Tör vény szék a szállodában.”19 Más me ta-
fo rá kat is al kal maz az el jegy zés – „fog ság” – és ön ma ga 
– „bû nö zõ” –megjelölésére.20 Ké sõbb, A per cí mû re gény-
ben ezek nek a me ta fo rák nak a konk rét meg je le né sé vel 
ta lál ko zunk (no ha nem sze ret ném azt mon da ni, hogy a 
mû je len té se ki zá ró lag ezek ben a me ta fo rák ban rej lik). 
Ha son ló kép pen, „Az odú” cí mû tör té net ere de te a kö vet-
ke zõ, 1915. ok tó ber 6-i nap ló be jegy zés ben ta lál ha tó: „Az 
ideg ál la pot kü lön bö zõ faj tái. Azt hi szem, a za jok töb bé 

nem za var hat nak en gem, per sze a biz ton ság ked vé ért sem-
min nem dol go zom most. Per sze mi nél mé lyebb re ás sa az 
em ber a göd rét, az an nál csen de sebb lesz, mi nél ke vés bé 
szo rong az em ber, an nál nyu god tabb lesz.”21 „Az odú” 
tör té ne té ben sa ját be teg sé gét, az élet tõl va ló fé lel mét je le-
ní ti meg, a me ta fo ri kus uta lás szó sze rin ti ke ze lé sét. A kis 
ré mült ál lat mé lyen a föld be ás, és szá mí tó ta lá lé kony ság-
gal la bi rin tust hoz ott lét re, ahol vé del met és biz ton sá got 
él vez, és amely me ne kü lést biz to sít ve szély ese tén. „De 
odúm ban leg szebb: a csöndje.”22

III

A mû vé szet és az álom kö zöt ti kap cso la tot min den 
eset ben ne héz ele mez ni. A pszi cho ana li ti kus ku ta tó nak 
min dig gon dol nia kell ar ra, amit Trilling hang sú lyo zott, 
hogy az álom–mû vé szet ana ló gi át he lyes bí te ni kell, fi gye-
lem be vé ve, hogy a mû vész tu da to san ren del ke zik kép ze-
lõ te het sé gé vel. Trilling Lambot idé zi: „A köl tõ … éb ren 
ál mo dik. Nem ke rí ti õt ha tal má ba a tár gya, õ vi szont ural-
ko dik felette.”23

Kaf ka ese te kü lön le ges az álom és az al ko tó mun ka 
kö zöt ti kap cso lat ta nul má nyo zá sa szem pont já ból. Bi zo-
nyí ték kal szol gál ar ra, hogy ál ma it és az álom sze rû ál la-
po tok ered mé nye it fel hasz nál ta írá sa i ban. Ezek kö zül sok 
rém álom: álom a kín szen ve dés rõl, meg cson kí tás ról, tá ma-
dók elõ li me ne kü lés rõl, lep rá sok ról és pros ti tu ál tak ról, 
be teg ség rõl, mo csok ról, ürü lék rõl; to váb bá vál to zat la nul, 
vis  sza té rõ en: ál mok az apá ról, a ret ten tõ el len fél rõl, aki 
le gyõz he tet len, és aki elõl nem le het el me ne kül ni. Szá-
mos ilyen álom lesz a kez de te va la mely tör té net nek vagy 
váz lat nak a nap lók ban, így ha tet szik, meg vizs gál hat juk a 
ket tõ kö zöt ti vi szonyt.

Mint a vis  sza té rõ rém ál mok min den ál do za ta, Kaf ka 
is ál mat lan ság tól szen ve dett. Félt az al vás tól; félt a sa ját 
ál ma i tól, to váb bá az al vás el le ni küz de lem és az al vás 
utá ni vágy ön ma guk ban is az élet hos  szig tar tó küz de lem 
is mét lé sei vol tak, mint ha az al vás vált vol na ret ten tõ 
el len fél lé, akit nem le he tett le gyõz ni, és aki nek ve szé lyes 
volt en ge del mes ked ni. Egy be szél ge tés ben ezt mond ta 
Janouch-nak: „Ta lán csak va la mi ret ten tõ ha lál fé le lem 
rej tõ zik ál mat lan sá gom mö gé. Ta lán at tól fé lek, hogy a 
lé lek – ál mom ban el hagy va en gem – nem tud na vis  sza-
tér ni egy szer. Le het, hogy ál mat lan sá gom csak túl éber 
bûn tu dat, mely fél a túl gyors íté let le he tõ sé gé tõl. De az is 
le het, hogy ma ga az ál mat lan ság a bûn. Lá za dás az el len, 
ami természetes.”24

Éj sza ka írt. „Wenn es nicht diese grauenvollen, schlaf-
losen Nächte gäbe, so würde ich überhaupt nicht schrei-
ben. So wird mir aber immer mein dunkler Einzelhaft 

18 Franz Kaf ka, Le vél Apám hoz, Bu da pest, noran könyv ki adó, 2003, 118. Hi vat ko zás: Le vél ol dal.
19  Nap lók 404. A mo nog ram fel ol dá sa: Felice Bauer (1887–1960), aki vel Kaf ka két szer is el je gyez te ma gát (1914-ben és 1917-ben), de az el jegy-

zést mind két szer fel bon tot ta.
20  Az an gol arrest és criminal vi szony lag kö ze lí tõ meg fe le lõ je le het ne a „vesz tõ hely” és a „tol vaj”, ame lyek a né met ben a Richtplatz és a Dieb 

(Nap ló 405 és 409; Franz Kaf ka, Tagebücher 1910–1923, Frank furt, Fischer, [1935], 1995, 298 és 302–303. Hi vat ko zás az utób bi ra: Tb ol dal.)
21  Tb 351. Kaf ka be jegy zé sé ben a Grube le het üreg, árok, ve rem, gö dör, sír ve rem, sír gö dör; az ängstlich a tö vé ben az Angst mi att fel idéz he ti a fé lel-

met, szo ron gást, sõt a ha lál fé lel met is; a still pe dig le het csen des, nyu godt, ös  sze té te lek ben még holt is.
22 Franz Kaf ka, El be szé lé sek, Bu ka rest, Kriterion Könyv ki adó, 1978, 410.
23  Lionel Trilling, The Liberal Imagination, Essays on Literature and Society, New York, Vi king, 1950. Trilling idé ze té nek for rá sa: Charles Lamb 

On the Sanity of True Genius (1826) cí mû írá sa.
24 Janouch 196–197.



bewusst.”25 Az álom be li je le né sek azon ban, ame lye ket 
el há rí tott az ál mat lan ság gal, erõ sza kot kö vet tek el az agy-
szü le mé nye ken és a kény szer kép ze te ken, ame lyek ek kor 
le fog lal ták õt. Ezek az agy szü le mé nyek na gyon kö zel 
áll tak az álom al ko tás hoz, és szá mos tör té net meg váz lat 
for rá sá vá let tek. Egy al ka lom mal Janouch val la tó ra fog ja 
Kaf kát Az íté let je len té sé rõl. Kaf ka né mi fe szen gés után 
mond ja: „Az íté let – egy éj sza kám kí sér te te.” „Ho gyan?” 
„Mon dom, kí sér tet.” „De hát meg ír ta, nem?” – mond ja 
Janouch. Kaf ka vá la sza: „Ez zel csu pán le szö gez tem a kí sér-
tet lé tét, s egyút tal vé de kez tem is ellene.”26 Te hát az írás 
Kaf ka szá má ra egy szer re volt zak la tó ví zi ói le gyõ zé sé nek 
rí tu sa és má gi kus ak tu sa. Egy má sik be szél ge tés ben Kaf ka 
tár sí tot ta az írást és a szel lem idé zést: „Das Schreiben ist 
eben eine Art von Geisterbeschwörung.”27

Kaf ka ki vé te les be szá mo lót ha gyott ránk, így le he tõ-
sé günk nyí lik ar ra, hogy ta nul má nyoz zuk a kap cso la tot 
ál mai és álom sze rû kép ze tei, va la mint írá sai kö zött. 
Kü lö nö sen is ér de kes az álom tör té ne tek so ro za ta nap ló i-
ban, ame lyek meg mu tat ják, ho gyan dol go zott sa ját ál mai 
anya gá val. Mind egyik ben meg fi gyel he tõ, ho gyan ke rül át 
az álom prob lé má ja az éb ren lét ál la po tá ba, és ho gyan kép-
zõd nek új ra az álom ele mei egy adott tör té net ben.

Az itt kö vet ke zõ pél dá ban olyan elem zé si mód szert 
al kal ma zok, amely elõ re bo csá tott in dok lást kí ván. Ter mé-
sze te sen el kö te le zett je va gyok an nak a pszi cho ana li ti kus 
elv nek, hogy az álom vagy a kép ze let mû ve nem ele mez he-
tõ tel jes ség gel az ál mo dó vagy a mû vész kép zet tár sí tá sai 
nél kül. Az álom tör té ne tek so ro za tá nak ta nul má nyo zá sán 
ke resz tül be mu tat ha tó, hogy a tör té net ele mei, ame lyek 
az álom hoz kap cso lód nak, az álom hoz tar to zó kép zet tár-
sí tás ok nak te kint he tõk, az az a tör té net a ma gá é vá te szi az 
álom gon do la ta it, az álom lap pan gó tar tal mát, és eze ket a 
gon do la to kat egy új kom po zí ci ó ban bont ja ki. (Ter mé sze-
te sen ez nem azt je len ti, hogy az álom lap pan gó je len té se 
tu da tos sá vált az író szá má ra, vagy hogy a tör té net az álom-
nak az író ál tal ki fej tett ma gya rá za ta.) Az álom tör té ne tek 
so ro za tá nak elem zé sé hez más, a kö rül mé nyek re és a tör-
té ne ti ség re vo nat ko zó for rás anya go kat is fel hasz nál tam, 
ame lyek nek az álom vagy a tör té net tar tal má hoz fû zõ dõ 
kap cso la ta bi zo nyít ha tó. Ami kor Kaf ka be szá mol a kö rül-
mé nyek rõl, ame lyek kö zött az álom be kö vet ke zett, vagy 
a tör té net író dott, kap cso lat fel té te lez he tõ ezek kö zött a 
kö rül mé nyek és az álom vagy a tör té net ala ku lá sa kö zött, 
s ez biz ton ság gal fel hasz nál ha tó az elem zõ ku ta tás so rán. 
Iga zolt az élet raj zi té nyek ha son ló fel hasz ná lá sa (pél dá ul 
Kaf ka és ap ja vi szo nya), ami kor ilyen in for má ci ót kí ván 
az elem zõ ta nul mány. Ha son ló kép pen, ami kor Kaf ka lát-
ha tó an elõny ben ré sze sít bi zo nyos faj ta kép anya got, ez a 
kép anyag pszi cho ana li ti kus ér te lem ben túl sza bá lyo zott-
nak te kint he tõ, és kö vet kez te té se ket en ged le von ni más 
írá sok ban tör té nõ al kal ma zá sá ból, amely fel hasz nál ha tó 

eb ben a ku ta tás ban. Amen  nyi re csak le het sé ges, el ke rül-
tem a szim bó lu mok ön ké nyes ér tel me zé sét.

Álom a le vél rõl és váz lat Messner ke res ke dõ rõl

Az 1913. no vem ber 24-i (szin tén az F. B.-vel kö ten dõ 
há zas ság el le ni küz de lem ide jén ké szült) nap ló be jegy zés-
ben Kaf ka meg örö kít egy ál mot, ame lyet egy tör té net 
kö vet, amely ben az álom bi zo nyos ele me it al kal maz za. 
Az álom:

Ülök egy sza na tó ri um kert jé ben egy hos  szú asz tal nál, 
még pe dig a fel sõ vé gén, úgy hogy az ál mom ban tu laj-
don kép pen há tul ról lá tom ma ga mat. Bo rús nap, va la mi 
ki rán du lá son le het tem, és nem rég ér kez tem vis  sza egy 
au to mo bil lal, amely len dü let bõl a fel haj tó ra gör dült. 
Ép pen ké szül nek fel szol gál ni az ebé det, mi kor lá tom, 
amint az egyik fel szol gá ló nõ, egy tö ré keny fi a tal lány, 
igen kön  nyed, de im boly gó já rás sal, az õszi fa le ve lek szí-
ne i ben ját szó ru há ban kö ze le dik a sza na tó ri um elé épí tett 
osz lop csar no kon át, és le jön a kert be. Még nem tu dom, 
mit akar, de kér dõn ma gam ra mu ta tok, hogy meg tud jam, 
ne kem szól-e a jö ve te le. Csak ugyan ne kem hoz egy le ve-
let. Azt gon do lom, hogy ez nem le het az a le vél, ame lyet 
vá rok, ez egé szen vé kony le vél, és ide gen, vé kony szá lú, 
bi zony ta lan raj ta az írás. Azért ki nyi tom, és egy cso mó 
te le írt vé kony pa pír lap ke rül elõ be lõ le, ám mind egyi ken 
az az ide gen írás. Ol vas ni kez dem, la poz ga tom a pa pí ro-
kat, és rá jö vök, hogy ez még is csak na gyon fon tos le vél 
le het, és nyil ván F. nõvérétõl28 szár ma zik. Mo hón ol vas ni 
kez dem, ek kor a jobb ol da li szom szé dom, nem tu dom, fér-
fi-e vagy nõ, le het, hogy gye rek, be le néz a ka rom fö lött 
a le vél be. Fel ki ál tok: „Nem!” Az ide ges em be rek bõl ál ló 
asz tal tár sa ság re meg ni kezd. Va ló szí nû leg va la mi bajt 
csi nál tam. Igyek szem né hány seb té ben oda ve tett szó val 
bo csá na tot kér ni, hogy utá na mind járt to vább ol vas has-
sak. A le ve lem fö lé is haj lok új ra, ek kor se szó, se be széd, 
fel éb re dek, mint ha csak a sa ját ki ál tá som éb resz tett vol na 
fel. Tisz ta fej jel meg pró bá lom vis  sza erõl tet ni ma gam az 
álom ba, a hely zet ki is bon ta ko zik megint, gyor san el ol va-
som még a le vél két-há rom kö dös so rát, ame lyek bõl nem 
si ke rült sem mit sem meg õriz nem, és az al vás foly ta tó dá sa 
so rán el ve szí tet tem az álmot.29

A tör té net: A tör té net ben, amely az álom ról szó ló 
be jegy zést kö ve ti a nap ló ban, az álom rész le tei – a „hír” 
és hogy a cse lek mény „fél be sza kad” – is mét együtt szere-
pelnek.30 A váz lat ki vo na ta a kö vet ke zõ:

Az öreg ke res ke dõ, Messner, mi köz ben nagy igye ke-
zet tel ment föl a szo bá já hoz ve ze tõ lép csõn, szem be ta lál-
ja ma gát egy fi a tal em ber rel, aki egy sö tét zug ban húz ta 
meg ma gát. A ke res ke dõ „még zi hál va a meg erõl te tõ 

25  „Ha nem len né nek ezek a ször nyû sé ges, ál mat lan éj sza kák, kép te len len nék ír ni. Így azon ban min dig sö tét ma gán zár kám nak is tu da tá ra éb re dek.” 
(Janouch 28) Az idé zet há ló za ta a grauenvollen, a Nächte és az Einzelhaft ele me i bõl ki szû ri az iszo nya tos éj, a bor zal mak éj sza ká ja fo gal mát 
(grauenvoll = grauenhaft > Grauennacht).

26 Janouch 53.
27  „… az írás – egy faj ta szel lem idé zés” (Janouch 67). A Geisterbeschwörung je lent het szel lem idé zést és szel lem ûzést is. Az utób bi je len tés az elõb-

bi idé zet ben em lí tett kí sér tet el le ni vé de ke zés sel le het ne össz hang ban.
28  Sel ma Fraiberg an gol idé ze té ben és a né met nyel vû ki adás ban is „F. leg fi a ta labb le ány test vé re” sze re pel (F.’s youngest sister; ill. F.s jüngste 

Schwester, vö., Tb 243).
29 Nap lók 340.
30 Nap lók 340–342.



má szás tól,” tud ni akar ta, ki õ, és mit akar. A fi a tal em ber 
be mu tat ko zik: di ák, és a ne ve Kette. Azért jött, mert hírt 
ho zott a ke res ke dõ nek. A di ák Messner szo bá já ban sze ret-
né kö zöl ni a hírt. Messner ma ka csul el len áll. „Éj jel nem 
fo ga dok ven dé ge ket.” Ha a di ák kö zöl ni sze ret né ve le a 
hírt, kö zöl he ti most a fo lyo són. A di ák el len zi. A ke res-
ke dõ a di á kot kur tán el kül di. Nem ér dek li a hír. „Csak 
nye rek min den hír rel, amit nem ka pok meg. Nem va gyok 
kí ván csi.” Be megy a szo bá já ba, be zár ja az aj tót az el len-
ke zõ Kette elõtt. Szin te azon nal ki tar tó ko po gás az aj tón. 
„Ahogy a gye re kek szok ták az üté se ket já ték ból az aj tó 
egész fe lü le tén el osz ta ni, úgy szólt a ko pog ta tás, hol tom-
pán lenn a fán, hol vi lá go san fenn az üve gen.” A ke res ke-
dõ egy bot tal a ke zé ben kö ze le dik az aj tó hoz. „Van még 
kinn va la ki?” „Igen. Ké rem, nyis sa ki.” Messner ki nyit ja 
az aj tót, és a bot tal kö ze lít a di ák fe lé. „Ne üs sön meg!” 
– mond ja a di ák fi gyel mez te tõ en. „Ak kor men jen in nen!” 
Messner uj já val a lép csõ fe lé mu tat. „De nem te he tem”, 
mond ta a di ák, és olyan meg le pe tés sze rû en sza ladt oda 
Messnerhez …”

A tör té net itt fél be sza kad, ép pen úgy, aho gyan az álom 
is fél be sza kad a dön tõ pil la nat ban: „Va ló szí nû leg va la mi 
bajt csi nál tam”, az ál mo dó seb té ben oda ve tett bo csá nat ké-
ré sé vel együtt.

Az álom bi zo nyos ele mei új ra meg je len nek a tör té-
net ben. Az álom ban va la ki, „le het, hogy egy gye rek”, 
fél be sza kít ja a fon tos üze net ol va sá sát, be ha tol az ál mo-
dó ma gán szfé rá já ba az zal, hogy be le néz a le vél be. A 
tör té net ben egy fi a tal em ber za var ja meg az öreg em bert, 
há bor gást okoz ké sõ es te, meg za var ja a ke res ke dõ ma gán-
szfé rá ját. Az álom be li gye rek és a di ák kö zöt ti kap cso la tot 
új fent vissz han goz za a tör té net ben a ko pog ta tás az aj tón, 
amely ha son lít a ját szó gye re kek ko po gá sá hoz. Az álom-
be li el len fe lek át ala kul nak, az ál mo dó és a gye rek lesz 
Messner, a ke res ke dõ, és Kette, a di ák. A „ke res ke dõ” 
is me rõs fi gu ra Kaf ka írá sa i ban. Õ Kaf ka ke res ke dõ ap ja. 
Kette, a lánc azt a kö te lé ket je lent he ti, amely Kaf kát ap já-
hoz fûz te. (Ér de mes el ol vas ni, ho gyan elem zi Kaf ka ma ga 
Az íté let fõ sze rep lõ je, Georg Bendemann ne vét, amely ben 
a Bende azo nos a ka poc  csal, az apa és fia kö zöt ti ka pocs-
 csal. Nap ló 250–251.) A jel kép rend szer vi lá gos. A lánc, 
a ka pocs, a kö te lék apa és fia kö zött fel bont ha tat lan. Az 
F. B.-hez fû zõ dõ kap cso lat itt lát ha tó, hi szen Kaf ka ma ga 
ér tel me zi és fo gal maz za meg így nap ló i ban és Az íté let 
elem zé sé ben, hogy az ap ja és a köz te lé võ kap cso lat tet te 
le he tet len né a há zas sá got F. B.-vel.

Az álom be li hírt a le vél tar tal maz za, de ez olyan hír, 
amely nem ér cél ba úgy mond a meg sza kí tó za var mi att. 
Ami kor az ál mo dó vis  sza tér hoz zá az éb re dés után, már 
csak pár „kö dös so rát” tud ja el ol vas ni, ame lye ket nem 
õr zött meg az em lé ke ze te, majd el vesz ti az ál mot az al vás 
foly ta tó dá sa so rán. A tör té net ben sem ke rül át adás ra a hír. 
A ke res ke dõ nem akar ja hal la ni. (Mind két eset ben is me-
ret len ma rad a hír ter mé sze te.) A le vél és a hír is Kaf ka 
írá sa i nak az „el vesz tett kap cso la tok” szim bó lu ma i ból ál ló 
cso port já ba lát sza nak tar toz ni, ame lye ket már ko ráb ban 
em lí tet tünk, és ame lyek kü lö nös kép pen meg fe lel nek A 
kas tély te le fo ná lá sa i nak. Ez az em be ri kap cso la tok ku dar-
ca ter mé sze te sen, ez út tal az álom ban egy nõ tõl ér ke zett 
le vél szim bó lu má ban, a tör té net ben pe dig a fér fi nak ér ke-

zõ hír for má já ban je le nik meg. Kaf ka éle té nek konf lik tu sa 
ily mó don raj zo ló dik ki. Nem tud ja el fo gad ni egy nõ sze-
rel mét (nem tud ja el ol vas ni az álom be li le ve let), és nem 
tud ja ki fe jez ni egy fér fi irán ti sze re te tét (a Messnernek 
szánt hír aka dá lyoz ta tá sa a tör té net ben).

Az álom és a tör té net kö zöt ti kap cso la to kat vizs gál va 
for dít suk fi gyel mün ket az ér ze lem mel leg in kább te lí tett 
rész le tek re! Az álom ban ezek a za va ró fél be sza kí tás, 
a ma gán szfé rá ba tör té nõ be ha to lás, és a „nem”, amely 
szo ron gást idéz elõ az ál mo dó ban. Eze ket a rész le te ket 
min den bi zon  nyal túl sza bá lyoz zák az álom ban olyan 
szá lak, ame lyek az álom hoz nap pa li és fo lya mat ban lé võ 
él mé nye ket ve zet nek, és olyan szá lak is, ame lyek in fan-
ti lis él mé nyek hez ve zet nek vis  sza. Le het, hogy ezek a 
rész le tek (több más kö zött) a há zas ság kö rü li konf lik tust 
je le ní tik meg, amely Kaf ka gon do la tai kö zött a leg fon to-
sabb volt eb ben az idõ szak ban. Kaf ka ugyan is úgy te kin-
tett a há zas ság ra, mint a ma gán éle té be tör té nõ in vá zi ó ra 
– „Ak kor so ha töb bé nem le szek egye dül.” –, és mint az 
írá sá ba tör té nõ be avat ko zás ra – „De va jon ez nem az írás-
tól von na-e el? Csak azt ne, csak azt ne!” (Mind két idé zet 
for rá sa: „Jegy zé ke mind an nak, ami há zas sá gom mel lett, 
il let ve el le ne szól,” 1913. jú li us 21.) Ugyan ak kor vá gyott 
is er re a há zas ság ra, és ér vei so rá ban egy a há zas ság mel-
lett szól: „Kép te len ség ar ra, hogy el vi sel jem egye dül az 
életet.”31 Azt kö vet kez te tem te hát, hogy ezek a gon do la-
tok utat ta lál tak az álom rész le tek be. „Mo hón” ol vas sa 
az F.-fel kap cso la tos le ve let, de „va la ki” meg za var ja, 
be ha tol ma gán szfé rá já ba, és „Nem!” ki ál tá sa a há zas ság, 
a ma gán éle té be tö rõ in vá zió, a mun ká já ba tör té nõ be avat-
ko zás el le ni in du la tos til ta ko zás.

Ezek az ér tel me zé sek azon ban csak azo kat az álom be-
li mo tí vu mo kat ma gya ráz zák, ame lyek egy fo lya mat ban 
lé võ konf lik tus ból szár maz nak. Azok nak a rész le tek nek 
is meg van a fo na la, ame lyek in fan ti lis él mény hez ve zet-
nek vis  sza. En nek a ta nul mány nak egy ko rai vál to za tá ban 
kí sér le tet tet tem ar ra, hogy ezek bõl a rész le tek bõl egy 
gyer mek ko ri em lé ket re konst ru ál jak, ame lyet sem mi más-
sal nem tud tam alá tá masz ta ni, csak az álom fej tés kli ni kai 
gya kor la tá val. No ha az ilyen kí sér le ti re konst ruk ci ók meg-
en ge det tek a pszi cho ana li ti kus ku ta tás ban, az ér vé nyes ség 
pró bá ját az élõ pá ci ens vagy a ku ta tás ala nya ad ja, az az 
a pá ci ens meg erõ sí ti, vagy nem erõ sí ti meg az elem zõ 
fel té te le zé sét. Eb ben az eset ben a ku ta tás ala nyá nak nem 
állt mód já ban a kí vánt meg erõ sí tést meg ad nia. Nap lói és 
fel jegy zé sei sem mi kü lö nö seb bet nem nyúj tot tak a cél ja-
im hoz, és bár úgy gon dol tam, hogy egyes írá sa i ban bi zo-
nyí té kot ta lál tam, a kép ze let mû ve i nek „bi zo nyí ték ként” 
tör té nõ fel hasz ná lá sa ugyan azt a kri ti kát von hat ja ma ga 
után, mint az álom rész le tek „bi zo nyí ték ként” tör té nõ 
al kal ma zá sa. Nem tud juk, hogy ez va ló ban meg tör tént-e. 
Te hát ab ban a ko rai vál to zat ban az imén ti álom rész le tek-
re épí tett kí sér le ti re konst ruk ci ó ban a kö vet ke zõ ket ír tam: 
„Az álom be li rész le tek gyer mek ko ri krí zist sej tet nek, egy 
gye rek za va ró köz be lé pé sét, a ma gán élet be tör té nõ be avat-
ko zást, és egy a ‚Nem!’ ál tal jel zett szi go rú til tást, egy 
ko rai ka taszt ró fát, amely kö vet kez té ben egy kis gye rek 
resz ket a fé le lem tõl. (Az álom vál to za ta sze rint ‚[a]z ide-
ges em be rek bõl ál ló asz tal tár sa ság re meg ni kezd.’)” Ezt 
nem tud tam to vább vin ni, és az a tény is za vart, hogy az 

31 Nap lók 311–312.



álom rész le tek, a re konst ruk ci óm és a Messner–Kette tör té-
net kap cso ló ele mei nem ál la pít ha tók meg vi lá go san.

Kaf ka 1919-ben ap já hoz írt, de éle té ben meg nem 
je lent le ve lé nek tel jes szö ve ge elõ ször 1954-ben je lent 
meg angolul.32 Ré gi sé rel mek és szem re há nyás ok hos  szas 
ki ára dá sa köz ben meg je le nik egy em lék, amely nek Kaf ka 
nagy je len tõ sé get tu laj do ní tott, és amely vá rat lan mó don 
meg erõ sí tet te re konst ruk ci ó mat, va la mint az álom és a 
Messner–Kette tör té net kö zöt ti kap cso ló ele me ket is.

Köz vet le nül csu pán egy eset re em lék szem az el sõ évek-
bõl. Ta lán Te is em lék szel rá. Egy szer egy éj jel foly ton 
ví zért nyö szö rög tem, nyil ván nem azért, mert szom jas vol-
tam, ha nem va ló szí nû leg: ré szint, hogy bos  szant sa lak, 
ré szint a ma gam szó ra koz ta tá sá ra. Mi u tán egy pár szor 
erõ sen meg fe nye get tél, s ez nem hasz nált, ki emel tél az 
ágy ból, ki vit tél a fo lyo só ra, s ott hagy tál: hadd áll do gál-
jak ott egy da ra big, ing ben, egye dül, a zárt aj tó elõtt. Nem 
mon dom, hogy hely te le nül jár tál el, ak kor ta lán va ló ban 
nem ál lít hat tad hely re más kép pen az éj sza kai nyu gal mat 
– csak a ne ve lé si esz kö ze i det aka rom jel le mez ni, és azt, 
hogy mi ként ha tot tak rám. Ak ko ri ban, ezek után, fel te he tõ-
en en ge del mes vol tam, de lé lek ben kárt val lot tam. Az ér tel-
met len ví zért-kunyerálást, ami szá mom ra ma gá tól ér te tõ-
dõ volt, és a kí vül re kesz tés rop pant ré mü le tét – ter mé sze-
tem az oka – so ha sem vol tam ké pes meg fe le lõ ös  sze füg gés-
be hoz ni egy más sal. Még évek múl va is szen ve dést oko zott 
az a gyöt rel mes gon do lat, hogy apám, ez az óri ás, a leg-
fõbb Ha tó ság, szin te ok nél kül, oda jö he tett hoz zám, éj sza-
ka, ki vi he tett ágyam ból a fo lyo só ra – hogy te hát en  nyi re 
sem mi be sem vett.33

Ez az em lék be fér kõ zött az álom ba és a tör té net be is. 
Kaf ka fel jegy zett ál ma i nak és tör té ne te i nek alap ján fel té-
te le zem, hogy nem ez volt az egyet len él mény, amely sze-
rint ap ját éj sza ka vész ter hes kö vet kez mé nyek ter he alatt 
za var ta, ugyan is Kaf ka ál ma i ban és írá sa i ban is mé tel ten 
elõ for dul a sze xu á lis ma ga tar tás té má ja. Kaf ka azon ban 
ta lán õszin tén mond ja, hogy ez az egyet len eset az el sõ 
évek bõl, amely re köz vet le nül em lék szik, ugyan is az ilyen 
in fan ti lis, sze xu a li tás sal kap cso la tos je le ne tek sor sa – a 
vizs gált anyag ból le vont kö vet kez te té sem sze rint – rend-
sze rint az el foj tás. Az is va ló szí nû sít he tõ, hogy a Kaf ka 
ál tal le írt éj sza kai rend za va rás em lé ké nek gyöt rõ ará nyai 
az õ gyer mek ko ri lá tás mód já ban egy még ko ráb ban köz be-
jött za var ból szár maz nak, amely nek az em lé ke az el foj tás 
ál do za tá vá lett. Így a tu da tos ság ban meg õr zött em lé ket 
fe dõ-em lék nek tekintjük,34 az az az el foj tott él mény 
bi zo nyos tu laj don sá gai át ke rül nek a ké sõb bi, éj sza ka 
köz be jött ár tat la nabb za var ba, ab ba, amely to vább él az 
em lék ben.

Je len le gi cél ja ink ér de ké ben azon ban leg in kább an nak 
az em lék nek lát juk hasz nát, ame lyet Kaf ka szol gál tat szá-
munk ra; ez az éj sza kai krí zis, amely a kis gye rek erõ sza-

kos ki eme lé sé hez és meg bün te té sé hez, a füg gõ fo lyo só ra 
tör té nõ ki zá rá sá hoz ve ze tett. Hi szen az vi lá gos, hogy 
Kaf ka a Messner–Kette-tör té net ben ezt a gyer mek ko ri 
sze ren csét len je le ne tet ír ta meg, az éj sza kai rend za va rást, 
amely ki vál tot ta ap ja ha rag ját. A rész le tek ad va van nak: 
az éj sza kai za var gás, a di ák meg hall ga tás ra vo nat ko zó 
ké ré se, hogy át ad has sa az üze ne tet, a ke res ke dõ ha ra gos 
el uta sí tá sa, a be to la ko dó ki zá rá sa, a di ák ki tar tó zör ge-
té se, a ke res ke dõ fe nye ge tõ, új ból tör té nõ meg je le né se 
a tá vo zás ra vo nat ko zó fel szó lí tás sal, és a di ák vég sõ 
el len ke zé se. Cse kély vál toz ta tás sal a gyer mek ko ri krí zis 
új ra fo gal ma zó dik. A kis fiú és az ap ja kö zöt ti konf lik tus 
két ide gen – a ta lá ló an Messner és Kette ne vû idõs em ber 
és di ák – kö zöt ti konf lik tus sá válik.35 Ez an nak a gon do lat-
nak a ve lõs ál lí tá sa, hogy az apa és a fiú kö zöt ti konf lik tus 
vál to zat la nul foly ta tó dik a fiú fel nõttéve i ben. A tör té net 
be fe je zet len. Fél be sza kad, ami kor a ke res ke dõ fel szó lít ja 
a di á kot, hogy tá voz zék. „‚De nem te he tem’, mond ta a 
di ák, és olyan meg le pe tés sze rû en sza ladt oda Messnerhez 
…” Ez az álom ra em lé kez tet, amely így ér vé get hir te len: 
„Va ló szí nû leg va la mi bajt csi nál tam”, amit az ál mo dó seb-
té ben oda ve tett bo csá nat ké ré se foly tat.

Azt hi szem, most már meg ért jük a le vél be li álom és a 
tör té net kö zöt ti kap cso la tot. Úgy tû nik, az ál mo dó föl fog-
ja az álom prob lé má ját az éb ren lét ál la po tá ban, ku tat ja a 
je len té sét, majd egy em lé ket idéz, egy kép ze tet tár sít az 
álom ele mek egyi ké hez. Va ló szí nû, hogy az álom rész le tek 
– a gye rek kel köz be lé põ za var, a „Nem!” ki ál tás, és az 
ész re vé tel, hogy „Va ló szí nû leg va la mi bajt csi nál tam” –, 
ezek az erõs ér zel mi töl te tû rész le tek az ál mo dó fel éb re dõ 
kép zet tár sí tá sa it a gyer mek ko ri ese mény re ve ze tik vis-
 sza. A tör té net te hát ki ak náz za az em lé ket, új ra al kot ja és 
új ra han gol ja a ke res ke dõ Messner és a di ák Kette kö zöt ti 
ta lál ko zás ként.

Ek kor azon ban meg kell kér dez nünk: „Mi az oka a tör-
té net meg írá sá nak, vagy még pon to sab ban, mi ért kap ja 
meg ez az em lék egy tör té net for má ját?” Ezál tal Kaf ka 
ar ra tesz kí sér le tet, hogy meg sza ba dul jon en nek az em lék-
nek a fáj dal mas ha tá sá tól az is mét lés ré vén új ra át él ve, 
hogy úr rá le gyen raj ta. A gyer mek ko ri ese ményt má so dik 
lét re hív ja a tör té net ben. Az ere de ti konf lik tus ka taszt ró fá-
hoz ve ze tett, mert a szem ben ál ló fe lek egy kis fiú és az õ 
ha tal mas ap ja vol tak. Az új vál to zat ban is mét esélyt ad az 
ese mény nek, s most a szem ben ál ló fe lek egy fi a tal em ber 
és egy idõs, zi há ló ke res ke dõ, mint ha ez út tal re mény le het-
ne egy más ki me ne tel re. A fi a tal em ber azon ban is mét alul-
ma rad az idõs em ber rel szem ben, mint ha a prob lé má ra 
nem akad na meg ol dás a kép ze let ben sem.

Meg is mer tük a kap cso la tot az álom be li rész le tek, egy 
em lék és egy tör té net kö zött, azon ban a Messner–Kette- 
tör té ne tet ol vas va olyan ér zé sünk tá mad, hogy ami kor 
ezek egy tör té net té dol go zód nak, a mun ka fo lya mat so rán 
el ve szik va la mi. Ûr ke let ke zik a tör té net ben, ami rõl nem 
tu dunk azon nal szá mot ad ni, ami kor fi gye lem be ves  szük 

32  Franz Kaf ka, „Letter to His Father” (Brief an den Vater, 1919) in Dearest Father. Stories and other Writings, New York, Schocken Books, 1954. 
Sel ma Fraiberg ere de ti mon da tá ban a „ta va lyi” (last year) uta lást a for dí tás év szám ok be ve ze té sé vel dol goz za át.

33 Le vél 16–18.
34  Fre ud fe dõ em lék nek ne ve zi azt a ké pi ma rad ványt, amely egy ki mond ha tat lan bel sõ konst ruk ci ó ra ta pad, amely ön ma gá ban sem mi re sem utal, 

még is ma ga mel lett tart va la mit, ami rõl nem le het be szél ni. Eze ket a ké pe ket, em lék so ro za to kat az apa fi gu rá ja ural ja. Vö.: Álom fej tés 128.
35  A „Messner” név ben a „Messer” – kés-penge-szike – met szõ fo gal ma és a „Mesner” – egy ház fi, sek res tyés – szer tar tá sos sá ga egye sül. A Kaf ká-

val foly ta tott be szél ge té sek re em lé kez ve Janouch fel jegy zi, hogy „men  nyi re sze ret te Kaf ka a ma ga al kot ta iro ni kus szó já té ko kat, nyelv ma gya rá-
za to kat” (242), ame lyek kép ze tek tár sí tá sát kel tet ték fel ben ne (vö.: 243).



az ér ze lem mel túl csor du ló álom ból és em lék bõl fa ka dó 
for rá sát. Ezt a tör té ne tet min den bi zon  nyal ha tá sos nak 
szán ta Kaf ka; sza ti ri kus, ab szurd, és a szer zõ azt mond ja: 
„Íme, hát lás sá tok! Egy fi a tal em ber és egy vé nü lõ fér fi, 
mint egy kis fiú és az ap ja, de az öreg em ber nek még min-
dig van ha tal ma, és a fi a tal em ber még min dig gyen ge, egy 
gye rek, aki éj sza ka nyö szö rög kint az ap ja aj ta ja elõtt.” 
Az iró nia is el gyen gül azon ban eb ben a tör té net ben az 
ér zel mi töl tet hi á nyá ban.

Úgy tû nik, hogy va la mely álom rész let nek és em lék-
nek egy tör té net té va ló fel dol go zá sa fo lya mán a fo ga lom-
al ko tó tar ta lom meg õr zõ dik, az ér zel mi tar ta lom azon ban 
el ve szik. Ko ráb ban már az álom mal szem be ni tu da tos 
kép ze lõ e rõ egyik elõ nye ként em lí tet tük, hogy a tu da tos 
én ké pes sza bá lyoz ni az ér ze lem men  nyi sé gét, és csak az 
el vi sel he tõ men  nyi sé get bo csát ja be a tu dat ba. Az én még 
azt is en ge dé lyez he ti, hogy a kép ze lõ e rõ és az em lé ke zet 
a tu da tos ság szint jé re emel ked jék, mi köz ben a kap cso ló-
dó ér zel me ket vis  sza tart ja az el foj tó me cha niz mus. Ily 
mó don az egy kor kí nos em lé kek ki üre sí tett vagy le csu pa-
szí tott ké pek ként je len nek meg a tu dat ban, sa ját ma guk 
kí sér te te ként, ame lyek nem kép vi sel nek sem mi fé le va lós 
ret te ne tet, mert nem ele ve nek, nem él te ti õket az ere de ti, 
tel jes ér té kû ener gia töl tet. Ha son ló kép pen a leg kel le met le-
nebb és leg lep le zet le nebb ér zé ki kép ze tek is be bo csá tást 
nyer het nek a tu da tos köz lés kö ré be, amen  nyi ben meg van-
nak foszt va a hoz zá juk kap cso ló dó ér zel mek tõl. A men-
tá lis ered mény mi nõ sé ge ezért úgy vál to zik meg, hogy a 
kép ze let ha lott nak, nem lé te zõ nek tû nik.

Nos, ez a mi nõ ség na gyon erõ sen je lent ke zik Kaf ka 
írá sa i ban. Gon dol junk csak „A fe gyenc gyar ma ton” ta pasz-
tal ha tó kín zás ra, vagy „A ves  szõ zõ” je le net re A per so rán. 
Az a szenv te len ség, amely ezek hez a le írá sok hoz tár sul, 
an nak az író nak a men tá lis tu laj don sá ga, aki az ál tal te szi 
tu da tos sá eze ket a ször nyû lá to má so kat, hogy el né mít ja 
õket az ele ven ré szek ér zés te le ní té sé vel. Csak így tud 
szem be sül ni kí sér te te i vel ret te gés nél kül. Kaf ka alak jai, 
tör té ne te sze rep lõi en nek az ér zel mi el vo nás nak a szü le-
mé nyei. Nem él nek; mí me lik az éle tet. Em ber sze rû abszt-
rak ci ók és em be ri tu laj don sá gok abszt rak ci ói, mint az 
álom em be rek. Nem hi het nénk Kaf ka alak ja i ban, ha nem 
te kin te nénk õket álom em be rek nek, és ha nem álom vi lág-
ként fo gad nánk Kaf ka vi lá gát.

Azt hi szem, az írá sa i ban Kaf ka ál tal al kal ma zott ér ze-
lem mel szem be ni vé de ke zé sek rõl szó ló gon do la tok alap-
ján meg ért het jük, sok tör té ne te mi ért be fe je zet len. Kaf ka 
tör té ne tei és váz la tai gyak ran úgy sza kad nak meg a kri ti-
kus pil la nat ban, ahogy az ál mok sza kad nak fél be, ami kor 
egy ve szély jel buk kan fel. Va ló szí nû nek tar tom, hogy Kaf-
ka tör té ne te i ben azo kon a pon to kon, ahol va la mely erõs 
ér ze lem át tö rés sel fe nye ge ti a vé dõ rend szert, a tör té net 
meg sza kad. So ha sem tud juk meg, mit akart Kette, a di ák 
ten ni, vagy mon da ni a Messner–Kette-tör té net kri ti kus 
pont ján. A tör té net pont úgy sza kad meg, ahogy az álom 
fél be sza kad, és az ok ugyan az le het.

IV

Eb ben a pél dá ban azt lát juk, mi ként ve szi ma gá ra 
a tör té net az álom prob lé má ját, ho gyan ala kul nak át a 
lap pan gó álom gon do la tok az éb ren lét ál la po tá ban, és 
ho gyan ké pez nek új kom po zí ci ót. A tör té net úgy vi szo-
nyul az álom hoz, aho gyan az ál mo dó éb ren lé ti kép zet tár sí-
tá sai vi szo nyul nak az álom hoz, en nek az ele mei pe dig az 
álom hoz tar to zó kép zet tár sí tás ok nak te kint he tõk. Ter mé-
sze te sen meg ma rad a kö vet ke zõ kü lönb ség: rend sze rint 
ami kor az em ber az álom hoz fû zõ dõ gon do la ta it kö ve ti, 
ezek a gon do la tok, amen  nyi ben sza bad kép zet tár sí tás ok, 
part ta lan, za va ros fo lyam ként je len nek meg. Nos, Kaf ka 
nem kap csol ja ös  sze eze ket a ren de zet len ele me ket egyet-
len narratívába, ha nem a narratíva ugyan csak kö zöm bös 
ma rad a tör té net mon dás kon ven ci ó i val szem ben, mi ként 
a nyil ván va ló álom is. En nek a ket tõ nek az ös  sze ha son-
lí tá sát kö ze lebb rõl is meg kell vizs gál nunk. A lap pan gó 
álom gon do la tok ma guk ren de zet len tö re dé kek, és amit 
nyil ván va ló álom nak ne ve zünk, az álom „tör té ne te”, az 
álom mun ka ol da lá ról tett kí sér let, hogy a rend és ös  sze-
tar tás lát sza tát nyer jék el azok az anya gok, ame lyek 
nem ren del kez nek sem mi fé le lo gi kai kap cso lat tal, és 
ame lye ket egy sze rû gon do la ti fo lya ma tok irá nyí ta nak. 
Fre ud az álom mun ká nak ezt az as pek tu sát „má sod la gos 
meg mun ká lás nak” nevezte.36 Az ered mény ként ka pott és 
kom po zí ci ó nak te kin tett álom be li „tör té net” la zán és gyak-
ran ha nya gul fû zött narratíva, amely nem tö rõ dik az zal, 
hogy ele mei ös  sze fér he tõ ség, idõ egyez te tés vagy tér be li 
ha tá rolt ság nél kül kom bi ná lód nak. (No ha sok álom ki ve-
he tõ ar cu la tot mu tat, ami kor azt mond juk va la mi rõl, hogy 
„álom sze rû”, ál ta lá ban ren de zet len ál mot, ab szurd ál mot 
ér tünk alat ta.)

Kaf ka tör té ne tei, mi ként a vizs gált pél dá ban is, az álom-
hoz kap cso ló dó kép zet tár sí tás ok, és az álom hoz ha son ló-
an van nak meg kom po nál va. Az úgy ne ve zett „álom tech-
ni ka” olyan, mint az álom sa ját kom po zí ci ós mód sze re, 
a má sod la gos meg mun ká lás. Két ség te len, hogy Kaf ka 
szán dé ko san al kal maz ta az álom nak ezt az esz kö zét, hogy 
új ra al kos sa az álom ha tá sát a tör té ne te i ben. Azt gon do lom 
azon ban, hogy az is igaz, amint ko ráb ban már em lí tet tem, 
hogy az álom vi lág nak a tör té ne te i ben va ló új ra al ko tá sá ra 
al kal mas te het sé ge be teg ség bõl szár ma zott. Hang sú lyoz-
ni sze ret ném: nem hi szem, hogy Kaf ka pszi cho ti kus volt, 
azon ban a pszi chó zis ve szé lye na gyon va ló sá gos volt, 
ta lán an  nyi ra va ló sá gos, amen  nyi re félt tõ le. Tu laj don-
kép pen so ha sem vesz tet te el a va ló ság hoz va ló vi szo nyát, 
so ha sem vesz tet te el pol gár sá gát a va lós vi lág ban, még 
ak kor sem, ami kor azt je len tet te ki ma gá ról, hogy „egy 
má sik vi lág pol gá ra”. Írá sa it a va lós vi lág hoz fû zõ dõ leg-
erõ sebb kö te lé ké nek kell te kin te nünk, és ez le het az oka a 
va ló ság hoz kö tõ dõ kap cso la ta meg ma ra dá sá nak.

Azt hi szem, ezt az ál lí tást alá tá maszt ha tom Kaf ka bi zo-
nyos meg jegy zé se i vel, fi gye lem be vé ve, hogy mi lyen 
kö rül mé nyek kö zött írt. Ha nem len né nek az ál mat lan 

36  Az álom mun ka te vé keny sé gi kö ré be tar to zik a má sod la gos meg mun ká lás. Ezt a me cha niz must az álom mun ka utó lag vég zi. Ez ál tal je len nek 
meg az ap ró be tol dá sok, vál toz ta tá sok kal, mely nek cél ja az ál mot ös  sze füg gõ vé, a nap pa li lo gi ka szá má ra el fo gad ha tó vá ten ni. Vö.: Álom fej tés 
341–354.



éj sza kák, egy ál ta lán nem ír na, mond ja õ. (Ezt ter mé sze-
te sen nem kell szó sze rint ven ni, az azon ban tény, hogy 
leg több írá sa ezek nek az ál mat lan éj sza kák nak volt a 
ter mé se, és meg is is mer tük a szo ros kap cso la tot az éj sza-
kai lá to má sok és a szo ron gó ál mok kö zött, ame lye ket az 
ál mat lan ság gal vé dett ki.) Õ ma ga kö ti ös  sze az al vás tól 
va ló fé lel mét a ha lál fé lel mé vel. „Ta lán at tól fé lek, hogy 
a lé lek – ál mom ban el hagy va en gem – nem tud na vis  sza-
tér ni egy szer.” A pszi cho ló gia ér tel mé ben fél az al vás tól, 
mert al vás köz ben el ve szí ti az én jét, vagy az én-tu da tát, és 
ott a ve szély, hogy eset leg nem kap ja vis sza. Ez ál ta lá nos 
fé le lem sú lyos ne u ró zis ese tén, ami kor az én és a va ló ság-
hoz fû zõ dõ kap cso lat el vesz té sé nek a ve szé lye va lós. Ez 
az ént fe nye ge tõ ext rém ve szély szá mos ko moly ne u ró zis 
(és pszi chó zis) ese té ben ked vez a rö vid al ko tó idõ szak ok 
ki ala ku lá sá nak, ami kor az én kí sér le tet tesz ar ra, hogy 
meg aka dá lyoz za a va ló ság hoz fû zõ kap cso la tok la zu lá sát 
az ál tal, hogy ener gi ku san új ra al kot ja az ob jek tív vi lág 
as pek tu sa it. (Ezt a pszi cho ana li ti kus gon do la tot Ernst Kris 
egy sor re mek es  szé ben fej ti ki,37 ame lyek a mû vé szet 
ál tal tör té nõ re konst ruk ció je len sé gé vel fog lal koz nak.) A 
mû vé szet rekonstruktív sze re pe azon ban nincs kó ros ál la-
po tok hoz köt ve, és úgy ér zem, hogy igaz ság ta lan va gyok 
ez zel a pszi cho ana li ti kus el mé let tel szem ben, ami kor 
eb ben az ös  sze füg gés ben al kal ma zom. Kaf ka ese té ben 
azon ban azért van szük sé günk a re konst ruk ci ó ra vo nat ko-
zó kli ni kai meg fi gye lé sek re, hogy meg ma gya ráz has suk 
az írás sze re pét a ne u ró zi sá ban. Csak az, akit az a nagy 
ve szély fe nye get, hogy el ve szí ti az én jét és a va ló vi lá got, 
az fél úgy az al vás tól, aho gyan Kaf ka félt. Ez ma gya ráz-
za meg, mi ért csak ön ma gá ról írt Kaf ka. Bi zo nyí ta nia és 
új ra csak bi zo nyí ta nia kel lett bi zony ta lan eg zisz ten ci á ját 
a va ló vi lág ban az ön ma gá ról al ko tott ké pe ken ke resz tül 
az ál tal, hogy pa pí ron lét re hív ta ön ma gát. Így írá sa meg-
õriz te a va ló ság hoz kö tõ dõ vi szo nyát.

A mû vé szet és a ne u ró zis kér dé se gyak ran ir re le váns-
nak tû nik egy mû ta nul má nyo zá sa kor. Kaf ka írá sa kap-
csán azon ban ez a kér dés nem csak re le váns, ha nem ma ga 
a kér dés fér kõ zik be mû vei ku ta tá sá ba. Nem ért het jük 
meg írá sa it anél kül, hogy õt meg ér te nénk, de ez ku darc ra 
van ítél ve a mun ka so rán. Írá sa i nak fél re ért he tõ sé ge olyan 
Kaf ka-kri ti kát idé zett elõ, amely ben a mû vei olyan be nyo-
má so kat és kép ze te ket kel tet tek, mint a Rorschach-teszt 
tin ta folt jai. Kaf ka nap ló i nak, le ve le i nek, be szél ge té se i nek 
és ve gyes fel jegy zé se i nek meg je len te té sé vel a misz ti kus 
Kaf ka, a kabbalisztikus Kaf ka, a pró fé ta Kaf ka, a tár sa-
da lom kri ti kus Kaf ka, és szá mos más Kaf ka-kép ho má-
lyo sult el, és úgy ol vas hat juk Kaf kát, mint Joseph K. és 
mint Gregor Samsa, aki olyan em ber, aki nek ke ve sebb 

mon dan dó ja van ar ról a vi lág ról, amely ben élt, mint ar ról 
a vi lág ról, amely ben ne élt.

Kaf ka ön ma gát és be teg sé gét olyan szim bó lum ként 
ajánl ja fel, amely rend kí vü li von zal mat gya ko rol a mi 
idõnk ben. A men tá lis be teg ség ugyan is az a ro man ti kus 
kór a mi ko runk ban, mint ami volt a tu ber ku ló zis a múlt 
században.38 Írá sa ve zek lés, bûn hõ dés, vég le tes ön sa nyar-
ga tás em be ri bí rái elõtt, az ön ma ga és az ol va só ja kö zött 
meg te rem tett kö te lék pe dig rész ben a bû nös ség, a tu dat-
ta lan bûn kö te lé ke. Ez azon ban nem ma gya ráz za meg 
nép sze rû ség ét az utób bi pár év ti zed ben. A Kaf ka alak ját 
és mû ve it kö rül len gõ fé le lem mel ve gyes tisz te let és misz-
ti ciz mus azok ra az ér zel mek re em lé kez tet nek, ame lye ket 
va la mely elõ jel sze rû álom éb reszt ben nünk. Ami kor az 
álom vagy a bel sõ élet ese mé nyei a va ló vi lág ban rep ro-
du ká lód nak, haj la mo sak va gyunk az álom hoz és az ál mo-
dó hoz is má gi kus vagy is te ni tu laj don sá go kat ren del ni. 
Tör té nel münk leg utób bi ese mé nyei úgy ját szód tak le 
sze münk elõtt, mint Kaf ka kín zó ál ma i nak tel jes ér té kû 
elõ adá sa. Az ér tel mün ket fe nye ge tõ ve szély je len tõ ség tel-
jes sé tet te Kaf ka írá sa it, ez azon ban – is mer jük el – vég-
képp nem állt szán dé ká ban.

Kaf ka, vé gül, ki szol gál ta tott író ként je le nik meg, egy 
olyan em ber, aki ben a be teg ség és a mû vé szet mor bid sze-
re lem ben egye sült, úgy, hogy egyik sem sza ba dí tot ta fel a 
má si kat. „Die Kunst ist für den Künstler ein Leid, durch 
das er sich für ein neues Leid befreit” – mondta.39 Írá sai 
azt az erõ fe szí tést je le ní tet ték meg egye bek mel lett, hogy 
sza bad dá te gye ma gát a ne u ro ti kus szen ve dés tõl, hogy 
meg is mé tel je és új ra él je azt azért, hogy le gyõz ze. Kaf-
ká nál azon ban min den egyes aj tó mö gött egy má sik aj tó 
volt, mi ként „A tör vény ka pu já ban” szö ve gé nek képanya-
gában.40 Vég te len lán co la tú ese mé nyek ve zet tek vis  sza 
a leg ko ráb bi idõk be, és a ve szély, va la mint a szen ve dés 
le küz dé se sza ka dat lan csa ták so ra volt, amely ben új el len-
ség lé pett a már le gyõ zött ré gi he lyé be, és az új el len ség 
csu pán az elõt te já ró má sa volt.

A rend kí vü li ál mo kat elõ idé zõ be teg ség kó ros ha tást 
gya ko rolt az al ko tó fo lya mat ra is. A szin té zis, az in teg-
rá ció és a har mó nia utá ni só vár gás – egy ép én és egy 
egész sé ges mû vé szet je lei – hi á nyoz nak Kaf ka éle té bõl 
és írá sa i ból. A konf lik tus gyen ge Kaf ka tör té ne te i ben, 
mert az én en ge dé keny; Kaf ka pszi ché jé nek arány ta lan 
erõi sem mi fé le fe szült sé get nem te rem te nek az ol va só-
ban, pusz tán fe le ba rá ti szá nal mat, azo no su lást az író és az 
ol va só kö zött, amely az én leg ma gá nyo sabb ré te ge i ben 
megy vég be.

Tóta Pé ter Be ne dek for dí tá sa

37 Ernst Kris, Psychoanalytic Explorations in Art, New York, International Universities Press, 1952.
38  Sel ma Fraiberg ese té ben ez a ti zen ki len ce dik szá za dot je len tet te, ami azon ban en nek a mon dat nak az el sõ fe lét il le ti, az ta lán a hu szon egye dik 

szá zad ban is igaz le het.
39 „A mû vész nek a mû vé szet: kín, mely ál tal fel sza ba dul egy újabb kín ra.” (Janouch 32).
40  „A tör vény ka pu já ban” A per ré sze „A dóm” cí mû ki len ce dik fe je zet ben. Az elõb bi 1915 õszén je lent meg, az utób bi nem je lent meg Kaf ka 

éle té ben.
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FRIED IST VÁN

„Ál mok ül dö gél nek a bol tok cég táb lá in,
mint pi he nõ madarak…”
(A Krúdy-mû vek álomvi lá ga, álomvi lá gok Krúdy Gyu lá ja)

„Szür ke sze me volt a hölgy nek, mint ha a
ho mok em ber je lent kez ne e te kin tet ben, aki
a gyer me ke ket el al tat ja fa lu he lyen.”

(A nem zet bá ró ja)

„Az álom nem csak a jö võ idõt pél dáz za (…),
ha nem az el múlt idõ ket is, amely ben az
ál mo dó rák mód ján vis  sza fe lé megy azo-
kon a be járt élet uta kon, ame lyek re már nem
is em lé ke zik.”

(Álmoskönyv)1

Alig ha ha gyat koz ha tunk, Krúdy álomvi lá gá ról szól va, 
a már éle té ben két ki adást meg élt Ál mos könyv re, az az 
nem te kint het jük ös  szeg zõ jel le gû és ér vé nyû gyûj te mé-
nyes kö tet nek. Jól le het no vel lá i ból-re gé nye i bõl ve zet út 
az Ál mos könyv irá nyá ba, mi ként az Ál mos könyv egyik 
be val lat lan elõszövege: az író több re gé nye, még több 
el be szé lé se. Az Ál mos könyv adat köz lõ je ként meg ne ve-
zett, le gen dá ba ve szõ, ám a Pa lo tai álmokban2 és no vel-
lák ban ala kot ka pó nagy ma ma, Radics Má ria ket tõs 
sze re pé ben, ti. a mú ló vi lág hi e del me it köz ve tí tõ é ben 
és a re gény fi gu ra ként funk ci o ná ló é ban, an nak az álom-
vi lág nak rep re zen tán sa, aki egy ként ér zi ott hon ma gát 
lé te zé sé nek, szá mí tá sa i nak ta pasz ta la ti va ló sá gá ban és 
azok ban a me ta fo rák ban, ame lye ket álom fej té sei ré vén 
to vább ad. Radics Má ria e mi nõ sé ge i ben szin te nem tesz 
mást, mint az ál mok „nyel vét”, köl tõ i vé vá ló „ké pe it” 
ér tel me zi, le for dít ja a hét köz na pi fel hasz ná lás cél já ból. 
Az Ál mos könyv ben le jegy zet tek sze rint a két fé le nyelv-
nek csak a köl csö nös ér tés tár hat ja föl rej tett je len té sét, 
amely ko ránt sem ki zá ró la gos, hi szen más for rá sok, más 
ál mos köny vek el té rõ ér tel me zé sek kel szol gál hat nak 
– s eze ket oly kor (ma gá ban az Ál mos könyv ben is lát-
juk) töb bek kö zött Krúdy „sa ját jegy zé sei” tel je sí tik ki. 
Csak hogy az Ál mos könyv be fog lalt szó ma gya rá zat ok, 
ér tel me zé sek, tör té net da rab kák, eset ta nul má nyok ugyan 
„nyers anya gát” al kot ják Krúdy több álom tör té ne té nek, az 
e té ma kör be so rol ha tó re gé nyek, el be szé lé sek (ál lít ha tó, 
hogy az élet mû je len tõs szeg men se tar to zik ide) nem csak 
ki bont ják a tör té net té szer ve zõ dõ ér tel me zé si le he tõ sé ge-
ket, ha nem eze ket fe lej tet ve vagy fe led ve, az ön ma ga elõl 
me ne kü lõ, ön nön meg osz tott sá gá ra döb be nõ sze mé lyi ség 
il lú zi ók ba fo gó zá sát, vágy ki ve tü lé se it – a nosz tal gi kus 
hang vé tel be jó ko ra „adag” iró ni át csem pész ve – je le ní tik 
meg. Nem csak a Krúdy-élet mû ben fel buk ka nó álom fej-
tés, álom fej tõk ki fe je zé sek árul kod nak er rõl (1909-es 
pél dá ul Az álom fej tõk cí mû el be szé lés); A bû vész inas, 
1912, hõ se, Hermann mint egy hi va tá sos „álom fej tõ és 
álom csi ná ló”, a Mit lá tott Vak Bé la sze re lem ben és bá nat-
ban, 1919, Kincsemje „ar ról volt hí res, hogy a leg jobb 
álom fej tõ volt a tár sa ság ban. A hang ja olyan volt, mint 
a mesemondóé…” Ki té rés kép pen fi gyel mez tet nék ar ra, 
hogy nem a fre u di Traumdeutung kí sért a cím adás ban, 
ha nem a ma gyar nyel vi örök ség. Czuczor–Fogarasi nagy-

szó tá ra el sõ kö te té ben re giszt rál ja az álom fej tés cím szót: 
„Az álom fé le kép ze le ti tü ne mé nyek nek ked ve zõ vagy 
ked ve zõt len ér te lem ben magyarázása”.3 Meg for dít ha tó a 
té tel: Fre ud mû vé nek ma gyar cím adá sá ra (hogy ti. nem 
Álom-ér tel me zés, nem Álom-ma gya rá zat, ha nem Álom-
fej tés) ta lán Krúdy nyel vi köz ve tí té se is ha tott. Krúdy az 
ál mos köny vek bõl vis  sza kö szö nõ ál mok tól meg kü lön böz-
te ti azo kat, ame lye ket egy so kat mon dó fel so ro lás ban 
a ka lan dok kal és ál mo do zá sok kal együtt em le get (De 
Ronch ka pi tány cso dá la tos ka land jai, 1912), még hoz zá 
Hermann és de Ronch ka pi tá nyé it, me lyek „va ló ban mél-
tó ak vol ná nak a meg örö kí tés re”. A no vel la fü zér le jegy zé-
se, ki adá sa iga zol ja, mi sze rint az iro da lom ba fo ga dás az 
iro da lom ba lé pés, az el be szé lés olyan ka land, tör té net, 
esemény(sor) ele me it tar tal maz za, me lyek egy ál mos-
könyv ben nem rög zít he tõk, vagy me lyek rõl még a so kat 
hi vat ko zott egyip to mi ál mos könyv sem tud hat, nem is 
szól va Justinus Kerner „ro man ti ká”-já ról. Lé nye gé ben a 
Pa lo tai ál mok Radics Má ri á ja is itt té ved meg, itt té veszt. 
S akár jel ké pe sen ért ve, akár a tör té net lo gi ká já ból kö vet-
kez tet ve, a re gény egyip to mi ál mos köny ve nem lé te zik, 
a hi vat ko zá sok és re mé nyek egy fik ció fik ci ó ját él tet ték. 
Ki egé szí té sül an  nyit, hogy má sutt az álom kép il lesz ke dik 
a ka land, az álom, az ál mo do zás mel lé, nemegy szer alig 
meg kü lön böz tet he tõ mó don lesz nek egy más vál to za tai: 
Az ál mok hõ sé ben, 1903, ol vas suk: „Az álom ké pek ko rát 
él jük”; Az utol só ne me si fel ke lés ben, 1904, „Egy tör té nel-
mi álom kép lett a ne mes ség, mint akár Má tyás fe ke te se re-
ge”. Kö ze lít ve ké sõbb ki fej ten dõ gon do lat me ne tem hez, 
idé zem a Kis vá ro si ál mok hõ se, 1914, egy pas  szu sát: „A 
cuk rász ab la ká ban délutánonkint egy fi a tal em ber für tös, 
ezüs tös fe je meg je lent, mint egy álom kép, és a mé la sze-
mek órák hos  szá ig bá mul ták a fel vi dé ki vá ros ház te tõ it, 
me lye ken al ko nyat fe lé vi lá gos volt a hó”.

En nek az idé zet nek a se gít sé gé vel lép he tünk túl a 
szó ma gya rá za ton, ar ra az el be szé lõi mód szer re fi gyel ve, 
ame lyet Krúdy ko rai mû ve i ben a ro man ti ka örök sé gé nek 
át- és új ra gon do lá sa ként fog ha tunk föl, ké sõbb egy en nél 
„mo der nebb” el be szé lõi tech ni ka (is mét) újra-romantizáló 
kí sér le te ként. Még az 1914-es el be szé lés is a lát szat, az 
el/be le kép ze lés és a mû ben meg kép zõ dõ „re a li tás” szem-
be sí té sén alap szik, az „álom kép” (mely – ne fe led jük 
– egy ha son lat ban ke rül elõ) mint egy meg bû völ ni lát szik 
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a te kin te te ket, s eb be az álom sze rû ség be – „mé lá”-zás ba 
– von ja a kis vá rost, a na pon ta lá tot tak nak kü lö nös han gu-
la tot köl csö nöz ve. Más kér dés, hogy már itt je lent ke zik 
az el ide ge ní tõ ef fek tus. A tör té net gro teszk be for dí tá sa 
azon ban a ko ráb ban le ír tak tó nu sát nem ér vény te le ní ti. 
An nál ke vés bé, mert az álom kép be in teg rá ló dik a tár gyi 
vi lág is. Pon to sab ban: a tár gyak más képp, „álom sze rû en” 
kör vo na la zód nak az álom kép ben, hi szen a né zõ pont a 
„mé la sze mek”-é. E szin tag ma nem pusz tán meg idé zi, 
me to ni mi ku san (rész az egész he lyett) jel zi a szem lé lõk 
ér zé keny sé gét, a szó stí lus- és men ta li tás tör té ne ti ér tel-
mé ben, ha nem ezt az ér zé keny sé get (mely rokonulhat az 
ér zé ki ség egy vál to za tá val) vis  sza ve tí ti a tör té né sek re. Így 
a cse lek mény so rán ré szint le lep le zõ dik az ér zé keny ség, 
ré szint az il lú zi ók szét fosz lá sa nyo mán de rül fény ar ra, 
hogy ez a faj ta ér zé keny ség nemegy szer akár élet ha zug-
ság nak is mi nõ sít he tõ vol na.

Ta lán ezt követõleg ér de mes azon töp ren ge ni, hogy 
a föl jebb em lí tett ro man ti kus örök ség mi kép pen mó do-
sul, no ha fel te he tõ leg to vább él Krúdy el be szé lé se i ben. 
Is me re tes, hogy a né met ro man ti ká ban egé szen He i né ig, 
mely ro man ti ka ös  sze füg gés be hoz ha tó Krúdy Vö rös mar-
ty - és Jó kai-ol va sá sá val, de Vö rös mar ty no vel lá i ban is, a 
me se szö vés igény li a me sei ele mek tör té net be szö vé sét. 
Nem csak a „me se funk ci ók” át struk tu rá lá sá ra, iro ni kus 
át ér tel me zé sé re ke rül sor, oly kor gro teszk be for dí tá sá ra, 
ara beszk sze rû tör té net mon dás ra is, leg alább oly mér ték-
ben a (tár gyi) kör nye zet „romantizálás”-ára.

Ami kor a Les ben, Estellára, 1917, „kü lö nös, rej tel mes 
hold vi lá gos éj sza ká”-t em le get, nem túl sá go san ne héz 
a „mondbeglänzte Zaubernacht”-ra (a hold be ra gyog ta 
va rá zsos éj re) gon dol ni. A mot tó ban idé zett ho mok em ber 
E. T. A. Hoffmannra utal, és ha son ló iro dal mi kör nye zet 
de reng het föl ak kor, ami kor az álom tör té ne tek ben az álom 
ré vén szét mo sód nak a ha tá rok a tár gyi és az em be ri vi lág 
kö zött. A tár gyak megszemélyesedése, az el be szé lés sze-
rep lõ i nek ha son ló vá vagy azo nos sá vá lá sa a kör nye zet tel 
a meseiséget, a me se mon dást erõ sí ti, az át vál to zá so kat az 
el be szé lõ mint egy e me sei, me sé be il lõ ál la pot ter mé sze te-
ként mu tat ja föl. „És ma nap ság, ami kor jú ni u si éj je le ken 
a hold alud ni jár a Gellérthegyre…” – ol vas suk A szo bor 
kí sér té sé ben, 1915; „A bar na haj alatt egy cso dá la tos, 
szin te át szel le mült as  szony arc volt lát ha tó. Er dõk le á nya, 
a lát ha tat lan sû rû sé gek meg fi gyel he tet len ál ma, fa le ve lek 
ma gá nyos kép ze lõ dé se az er dõk kö ze pén. Így ál mod ják 
az er dõk a nõ ket.” (A sa ját sá gos nõ, 1916); „A pos ta ko csi 
mé lyen aludt. Bá na ti hi á ba kér dez te az éj ese mé nye i rõl. 
Mit sem hal lott az éj fé li tör té net bõl.” (Bá na ti út ja, 1917); 
„A tor nyok alud ni men de gél tek, úgy lát szik, nem lát ják 
se mer rõl kö ze leg ni a sze rel mest, hogy ér de mes le gyen 
fenn ma rad ni”. (Ta lál ka, 1921) A tor nyok „cse lek vé se” 
elõ re ve tí ti Má ria tör té ne tét, aki meg is mét li azt, ami a tor-
nyok ról el hang zott, hi á ba vár, az tán tá vo zik. A tár gyi és 
em be ri vi lág egy mást ér tel me zi, együt te sen ala kít ja tör té-
net té a meg nem tör tén tet. „A vas úti tiszt egy fél álom ba 
me rült vo nat nak sza lu tált; a vá ró te rem ben nyom ban el ol-
tot ták a lám pá kat, a hor dá rok el tet ték ma gu kat hol nap ra, 
a jegy pénz tár ban alud ni men tek az ös  szes je gyek.” (Az 
úri em ber, aki nagy bõ gõ nek néz te az eget, 1932.) A pél-
dák ból ki tetsz het, hogy Krúdy nem az a gor don ká zó, 
ál ma tag, álom vi lág ba té rõ szer zõ, aki nek még kor tár sai 
egy ré sze is hit te. El be szé lõ je tisz te li és el is me ri az álom 
„jo ga it”, „kom pe ten ci á ját” a tör té né sek ben, de el ha tá ro ló-

dik a sze rep lõi ön ér tel me zé sek tõl, ezek mi att nem ál doz za 
föl el be szé lõi stra té gi á ját az ál ta la egyéb ként ko mo lyan 
vett „álomiság” cse lek mény szer ve zõ dé sé nek. Az álom-
be li lo vag ko rai (1911) Szindbád-történetébe4 ugyan 
hol ha son lat for má já ban, hol egy mel lék sze rep lõ ré vén 
app li ká ló dik Rip van Winkle tör té ne te és az e tör té net bõl 
ké szült si ke res, 1883-ban a Nép szín ház ban be mu ta tott, 
majd ugyan ott 1903-ban fel újí tott ope rett em lé ke. Sok 
Krúdy-mû hi vat ko zik rá: az ope rett és az alap já ul szol-
gá ló re gény a hos  szú ide ig álom ba me rült hõs nek a meg-
vál to zott vi lág ba vis  sza té ré sét vi szi szín re, ezt a Krúdy tól 
mes  sze nem ide gen té mát. A Rip van Winkle ope rett ként 
ré sze a szí nész nõ éle té nek, a szí nész nõ ál mo do zá sa ha son-
ló an fe di el lé té nek és szí ni pá lyá já nak „re a li tá sát”, mint 
az ope retthõs tör té ne téé. Ugyan ak kor más az ope rett és a 
szí nész nõ ál ma be fe je zé se, az el be szé lés be gon dolt ope-
rettszü zsé akár a Krúdy-élet mû egy szeg men se mi se en 
abîme-jának is te kint he tõ lenne.5

Krúdy – ezt vo nom le az ed di gi ek ta nul sá gá ul – roman-
tizálja tör té ne te it, egyút tal azon ban deromantizálja. Mind-
azo nál tal nem ke let ke zik „tö rés” e két, egy más sal el len té-
tes nek vélt el já rás kö zött, hi szen az el be szé lõ in kább a sze-
rep lõk re to ri ká já tól kü lön böz te ti meg a sa ját ját, a no vel lák 
csat ta nói – ha oly kor okoz nak is meg le pe tést – va ló já ban 
elõ ké szül nek a tör té né sek so rán. Krúdy ro man ti ká ja nem 
mel lõ zi a tri vi a li tás ba sül  lyedt „kel lék tár”-at (pél dá ul az 
idé zett no vel la szí nész nõ jé nek meg szó la lá sa i ban). Az 
ál mok, ál mo do zá sok sok min dent in do kol hat nak, ugyan-
ak kor el be szé lõ és sze rep lõ egy más tól el vá ló né zõ pont ja 
le he tõ vé te szi a deromantizáló moz za na tok be ik ta tá sát 
is. Jó pél da er re a szür re a lis ta el be szé lés sel kap cso lat ba 
ho zott Mit lá tott Vak Bé la sze re lem ben és álom ban cí mû 
tö re dé ké ben az a sze rep lõi ér tel me zés, amely a „jobb pol-
gár ság höl gyei”-nek ál ma i hoz fû zõ dik: „min den álom nak 
va la mely ér zé ki es je len tõ sé get tu laj do ní ta nak, mint akár 
a ve lõs csont nak, amel  lyel fér jük nek ked ves ked nek, a jó 
le ve sek nek, ame lye ket meg unt ked ve sük nek fõz nek, a 
fi a tal szol gá ló le ány nak, akit ne megy szer azért vesz nek 
há zuk hoz, hogy öre ge dõ urá nak eszé be jut tas sák a di csõ 
múl tat.” (A ro man ti kus ti rá dá ra em lé kez te tõ elõ adás mód 
le lep le zõ en, szin te sza tí rá ba haj ló an jel zett „tar ta lom”-
nak fe szül el le né be!)

Vis  sza tér ve Az álom be li lo vag hoz, az el len tét nyil ván-
va ló vá lesz ak kor, ami kor a Szindbádra kényszerített sze-
rep ját szás és a „ne ve lõi”-tõl su gallt „sze rep” el té ré sei lát-
ha tó vá lesz nek. A szí nész nõ sze rint Szindbád „Úgy jött, 
úgy ér ke zett, mint aho gyan álom ban szo kás”. A szo kás sá 
lett ak tus azon ban nem a „ka land” ro man ti ká ja sze rint 
va ló, az Ér zel gõs uta zás (1915) Szindbádja mond ja ki: 
„Hisz nem is ér de mes ál mod ni, ha az ál mok meg va ló sul-
nak.” En nek nem mond el lent, hogy nem min dig vá lik 
el egy más tól éb ren lét és álom. A már idé zett Les ben, 
Estellára cí mû no vel la sze rint: „Más nap bá gyad tan, min-
den tag já ban ös  sze tör ve éb redt. Es tig a »Két oroszlán« 
bolt haj tá sos szo bá já ból hall gat ta a kis vá ros idõ kö zi hang-
ja it, és nem tud ta ma gá ban el dön te ni, hogy ál mo dott-e 
vagy éb ren volt az el múlt éj sza ka”. Az el be szé lõ sem 
sze rep lõ jé nek, sem ol va só já nak nem si et se gít sé gé re a két-
sé gek el osz la tá sá hoz. A sze rep lõ, Pong rác ko ráb ban egy 
aj tó nyi kor gást ér zé kel ve „hir te len több fé lét gon dolt”, egy 
íz ben az el be szé lõ el árul ja, Pong rác úgy hi szi, a hely ze tet 
vi lá go san lát ta, te nye rét ki nyújt va egy vér csepp hullt be le, 
majd „meg bû völ ve ál lott az út kö ze pén”. A sok egy mást 
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alig vagy egyál ta lá ban nem erõ sí tõ in for má ci ót követõleg 
vá lik va rá zsos sá az éj sza ka, a sze rep lõ egy nõi tü ne mény 
nyo má ba ered, te tõn át kú szik. Csak hogy nem le he tünk 
bi zo nyo sak: ál mod ja-e mind ezt a fõ hõs – vagy sem. Az 
el be szé lõ mint ha Pong rác as pek tu sá ból kö vet né az ese mé-
nye ket, me lyek el be szé lé se nem ve szé lyez te ti gon do lat me-
net ének ra ci o na li tá sát. A ko ráb ban em lí tett rej tel mes ség 
in do kol hat min den fé le „kép te len sé get”, a „hi he tet len” 
for du la to kat nem ke vés bé, hi szen az éj sza ka „kü lö nös”, 
meg is mét lem, „rej tel mes”. Oly kor egyet len mon da ton 
be lül vi lá go sít föl és hoz za var ba az el be szé lõ. Az Egy 
re gé nyes úr fel sü lé se, 1921, ro man ti zál és deromantizál, 
hoz za ös  sze a me se it, az „ál mos könyv”-it és a szö veg fel-
szín mö gött meg bú vó sze xu a li tást, egy ben (lát szó lag) a 
kép te len be uta sít va a szín re ho zást, nem tel je sen ad va 
föl az ok–oko za ti kap cso la tok ból adó dó ma gya rá za tot. A 
re á lis és az ir re á lis (akár idé zõ jel be is le het ne ten ni mind-
ket tõt) ös  sze füg gés be hoz ha tó, le he tõ ség te rem tõ dik egy 
na iv ol va sat szá má ra, de a „ké pes be széd” se gít sé gé vel 
ös  sze tet tebb je len tés le he tõ ség gel szin tén fel dú sít hat ja az 
ér tel me zés:

„Mert ez a nõ bo szor kány volt, és úgy tu dott iga zod ni 
a fér fi ak leg tit ko sabb ál ma i hoz, mint ha õ lett vol na an nak 
a hold be li ha jós gaz dá nak a fe le sé ge, aki az ál mo kat szál-
lít ja Pest re.”

A Ro zi na ál mai a ha son ló te ma ti ká jú, szin tén 1923-as 
álom no vel lák kö zött már csak azért is meg kü lön böz te tett 
fi gyel met ér de mel, mi vel ar ról ta nús ko dik, hogy lát szat 
és lé te zés, éb ren lét és álom, nap pa li és éj sza kai „élet” 
dichotómiája nem pusz tán a ha son más nak mint ki ve tült 
én nek, mint ön ma ga másikjának ro man ti ká ból örö költ tár-
gya fog la lód hat el be szé lés be, ha nem mint a ro man ti ká ra 
re a gá ló Nervenkunstnak, az ide gek mû vé sze té nek szá zad-
for du lós-mo dern vál to za ta. Ez zel Krúdy meg for dít ja (és 
nem ta gad ja) az álom ba me ne kü lõ, tel je sü let len és tel je sít-
he tet len vá gya it ott bol do gan ki élõ szub jek tu mok tör té ne-
tét. A ri deg hét köz nap ok s a szí nes ál mok kö zött fe szü lõ 
el len té tek he lyett a va ló szí nû leg Ferenczi Sán dor köz ve-
tí tet te lélekelemzés6 szá má ra kí nál eset ta nul mányt. Mint-
ha kór eset le írá sát ad ná Krúdy. Ro zi na élet raj za: ál mai 
vál to zá sa i nak kró ni ká ja. Az el be szé lõ szin te nem mond 
töb bet a tény köz lé sek nél, kí vül ál lá sá hoz ra gasz ko dik. A 
négy rö vid rész bõl ál ló no vel lá ban leg fel jebb egy-egy 
mon dat ban en ged meg ma gá nak egy-egy bi zal ma sabb 
köz lést. Az el sõ két rész ben meg tud juk, mi ket ál mo dott 
Ro zi na tizenötéves ko rá ig, majd húsz esz ten dõ sen. A 3. 
rész foly tat ja az élet raj zot: „Gaz da gon ment férj hez, s 
egész ter mé sze te sen unat ko zott”. Az idõ je len tõ sé ge köz-
ben meg szû nik, meg osz tot tá vá lik a nap pa li élet: Ro zi na 
ott hon cse lé de i vel ve szek szik, ope rai pá ho lyá ban „bál-
vány mo sol  lyal és hó dí tó an” fog lal ja el he lyét. Ál ma i ban 
azon ban elõ tör nek a kí sér té sek, a nap pal so sem lá to ga tott 
hely szí nek, nem is mert fi gu rák je len nek meg. „Ru hát cse-
rélt ron gyos, el ve szett nõk kel, és oly bol dog nak érez te 
ma gát, mint még so ha, ami kor há tá ra ver tek ök lük kel a 
hó hér le gé nyek. Olyan tán co kat járt, ami lye ne ket nap pal 
nem tu dott, és olyan sza va kat mon dott ki szá ján, ame lyek 
nap pal meg éget ték vol na.”

A tizenötéves ko rá ban ál mo dó Ro zi na még „sza lon ka-
bá tos öreg urak kal ál mo dott” (nem egé szen ár tat la nul?), 
húsz esz ten dõ sen éri el az el sõ „rém álom”, a „bál ki rály-
nõ”-t a bálias mo sol  lyal vá la szol ga tó „ün ne pelt hölgy”-et 
ál ma a „Ba kony er dõ sé ge i be” rö pí ti, zsi vány le gé nyek 

ül dö zik a „fé lel me tes er dõ ség”-ben. „Egy szer egy nagy 
ba ju szú és fe ke te in ges disz nó pász tor, aki nél utá la to sabb 
em bert még nem lá tott, utol ér te, ki vet te ké sét, de ré kon 
szúrta…” A disz nó pász tor a bá li urak el len tett je, ezek mint-
ha „vi asz ból és cu kor ból let tek vol na. (…) a leg újabb ope-
rai elõ adá sok ról, a pá ri zsi di vat ról, a tün dök lõ nagy vi lág-
ról cse veg tek”. Amel lett, hogy az „ope rai elõ adá sok” egy 
szint re ke rül a pá ri zsi di vat tal, a cse ve gés ön ma gá ban jel zi 
a fel szí nes sé get, a kon ven ci o ná lis konzum-„kultúrá”-t. 
Ro zi na be val lat lan von zal ma i val a ba ko nyi kon dás ra em lé-
ke zik. A hölgy éle te férj hezme ne te le után sem vál to zik. 
Az „egész ter mé sze te sen unat ko zik” köz lés bõl meg tud ha-
tó, meg ér zi vagy át ér zi éle té nek üres sé gét, de csu pán a 
lé te zés szó sze rint vett és át vitt ér tel mû al vi lá gát ké pes 
ál mod ni, az elõ ke lõ es té lyek nap pa li va ló sá gá val szem ben 
a cse léd bá lo kat, az ebéd re várt te no ris tá val, hí res író val 
szem ben „egy susz ter le gény kül se jû lám pa gyúj to ga tó”-t. 
A nap pa li éle tet az una lom fog ja át, jel lem zõ mó don nincs 
szó ér zel mek rõl, csak fel vett, õszin tét len ma ga tar tás for má-
ról, míg az éj sza kai lét ero ti kus iz gal ma kat ígér. Ro zi na 
meg kí sér li a le he tet lent: át hoz ni va la mit az éj sza ká ból; a 
ki elé gü let len ség s a nap pa li lét el há rí tó me cha niz mu sa 
üt kö zik, itt te hát nem hoz ha tó lét re, még ha torz for má ban 
is, a vágy tel je sü lé se. Ro zi na el kezd tá mo gat ni egy „össze-
nõtt szem öl dö kû, fe ke te kör mû köl tõt, aki szí ve sen el fo-
gad ta tõ le mind azt a pénzt, ame lyet ál má ban ke re sett”. A 
ku darc tel jes lesz: a nap pa li élet ben a köl tõ bó kol párt fo gó-
já nak, a ma zo chis ta álom ban foj to gat ja csu pán a pén zért. 
A két lét szfé ra nem ve gyít he tõ, Ro zi na nem tud és nem 
akar ki lép ni a nap pa li lét bõl, de az alan ta sabb vonz za. Az 
or vo si ke ze lés után „is mét a tün dök lõ úri nõ lett”, de ál mai 
ala po san meg vál toz tak. Öreg as  szony nak ál mod ja ma gát, 
majd kis gyer me ke ket te met. A gyer mek te len Ro zi na – bár-
ho vá bo lyong ál má ban – gyer mek sí rást, -hangokat hall. 
Fel ri ad va ar ra gon dol: „Bár jön ne a kon dás, és meg öl ne.” 
Az el be szé lõ nem egy sze rû en vis  sza csa tol a no vel la má so-
dik ré szé hez, ha nem ki mond ja: nem pusz tán az ef fé le, 
im már or vo sok sza bá lyoz ta élet re mény te len, hi szen a 
ko ráb bi, oly kor aber rált ság ról, el foj tás ról árul ko dó ál mok-
ban leg alább is ide ig le nes me ne dék re lelt, éle te se ké lyes sé-
gét ta gad va. A „tün dök lõ” úr nõt nem elé gí ti ki az a sze-
rep, me lyet kör nye ze te, a tár sa da lom meg kö ve tel tõ le, 
ál ma i ban, kép zel gé se i ben minden nek el len té té tõl lát szik 
bol dog nak len ni. Ha mar ki tet szik, meg va ló sít ha tat lan a 
két fé le lé te zés for ma ki egyen lí té se. A gyer mek te len asz -
szony álomví zi ói és hal lu ci ná ci ói át csap nak a nap pa li 
lé te zés be, fi no man je lez he tik egy tar tal mat lan élet csõd-
jét, a szá zad for du lós – unat ko zó – sze mé lyi ség meg in gott 
biz ton ság ér zé sét (az una lom mint XIX. szá za di ha gyo-
mány: Baude laire, Flau bert és Vö rös mar ty „ha gya té ka”), 
a kül sõ sé ges, élet ha zug sá gon ala pu ló for mák ha mis tu da-
tát. Az el be szé lés vé gé re ma rad a kon dás új ra meg idé zé-
se. Az el be szé lõ azon ban nem en ge di a tör té net le zá ru lá-
sát: „De a disz nó pász tor már mes  sze bal la gott”. Az ige 
utal hat na me sé re, a me se mon dás ra. Eb ben az eset ben ar ra 
a té zis re, mi sze rint az ál mok füg get le ní tik ma gu kat az én 
el ha tá ro zá sa i tól. Ki té rõ kép pen, iga zo lá sul: „Az ál mok nak 
nem le het pa ran csol ni” (A kó csag, 1906). „Mert mi is mer-
jük az ál mo kat, de pa ran csol ni még mi sem tu dunk ne kik” 
– hall juk egy jós nõ tõl (A her ceg nõ és az igaz ság, 1917) 
–, igaz, en nek el len ke zõ jé re is hoz ha tunk pél dát, mint az 
1923-as Álom Bé la be ve ze tõ jét (l. alább). A Ro zi na ál ma it 
zá ró mon dat a tar tam sze rû en szer ve zõ dõ idõ re utal. Hogy 
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a tün dök lõ úr nõ ön ma gát õsz ha jú öreg as  szony nak ál mod-
ja, ki gyer me ke ket te met, gyer mek sí rást hall, el mu lasz tott 
le he tõ sé ge i nek éve it hoz za emlékezetébe.7 A ba na li tás ban 
ki mú ló lét ben so sem akadt „idõ” a lé nye ges re, a tün dök-
lés ben ki me rü lõ for má kon az autenticitás „idõisége” nem 
tu dott át ha tol ni. Ugyan ak kor a disz nó pász tor ál lan dó su ló 
tá vol lé te az el sõ rész éber ál má ra utal hat vis  sza: Ro zi na 
tizenöt évesen Re zsõ trón örö kös be volt sze rel mes. „Saj-
nos a ko ro na her ce get so ha sem tud ta meg idéz ni ál ma i ban. 
Más fe lé volt an nak dol ga, mint a tin tás uj jú is ko lás lá nyok-
nál.” S ha az „álom mun ka” krí zis be csap át, ez ál tal iga zo-
ló dik, Ro zi na én je sem úr a ma ga há zá ban. S mert or vos-
hoz kell for dul nia, be teg ség nek té te le zõ dik, hogy az 
éj sza kai lét igényt tart a nap pa li vi lág tu do má sul vé te lé re, 
he lyet kö ve tel és kap az egy ko ri bál ki rály nõ, az unat ko zó 
úr hölgy lát ha tó éle té ben. Míg más Krúdy-el be szé lé sek-
ben eset leg paj kos célzás8 hoz za szó ba az ál mos könyv bõl 
ki ol vas ha tó je len tést, a Ro zi na ál ma i ban az el be szé lõ nem 
esik ki a tárgy sze rû en tu dó sí tó kró ni kás sze re pé bõl, nincs 
ki té rés, nincs hos  sza dal mas le írás. Éj sza kai ál mok van-
nak, me lyek köz lé se so rán az el be szé lõ az ál mo dó nak is 
le he tõ sé get biz to sít re ak ci ói ki élé sé re, „él mé nyei” tu da to-
sí tá sá ra. Az elõ ke lõ vi lág nem ké pes meg vé de ni az úr höl-
gyet, csak cse veg nek ve le, hagy ják tün dö köl ni. Az una-
lom nak ezek sem mi kép pen nem el len sze rei. Az örö költ 
ma ga tar tás for mák ta lán ele ve is üre sek vol tak, sem mi 
nem tör tént an nak ér de ké ben, hogy tar ta lom mal te lí tõd je-
nek. Az es té lyek, bá lok, tár sas ebé dek, ope ra lá to ga tá sok, 
ve sze ke dé sek a cse lé dek kel: ezek a hét köz nap ok, ez a nap-
pa li lét, de már itt ér zé kel he tõ vé vá lik a sze mé lyi ség 
fe nye ge tett sé ge. Az ugyan is, hogy a ve szély for rá sa nem 
el sõ sor ban egy ag res  szív, kül sõ ha ta lom, még ke vés bé 
anya gi ter mé sze tû. Az én nek ön ma ga a leg fõbb el len sé ge, 
a nem tu da to sult, mert a szo ci a li zá ló dás kö vet kez té ben 
el hall gat ta tott má sik. Aki en nek kö vet kez té ben mit sem 
tö rõ dik a kö te le zõ nek tu dott fe gye lem mel, az il lem mel, a 
nap pa li lét tár sas sza bá lya i val. Éj sza ka fel ol dód nak a gát-
lá sok, s a nap pa li gá tolt sá gok nak alá ve tett én az ál mok 
ki szol gál ta tott ja lesz. Az el be szé lõ sem se gít het raj ta: „A 
disz nó pász tor már mes  sze bal la gott.” Va jon ha láljel kép re 
utal-e ez a zá rómon dat? Az ál mok ból Ro zi na „re a li tás”-
ává vá ló tör té nés azon ban nem fe je zõd het be a meg vál tó 
ha lál lal, a szer elem te len-gyer mek te len, unat ko zás sal 
mú ló lé te zés ben a Krúdy-élet mû fel te he tõ leg lé nye gi mo tí-
vu mai (szerelem/szexus–álom–halál) ré szint hi á nyuk kal 
„van nak je len”, ré szint a nap pa li lé te zés inautenticitására 
fi gyel mez te tõ je le nés ként. A ki ma radt le he tõ sé gek tör té-
nés sé di men zi o ná lód nak, szerelem/szexus–álom–halál 
ös  sze füg gé sé re döb bent az el be szé lõ. Az üveg lo pó 
Szindbádja, 1925, „min den éj sza ka egyik-má sik ré gi sze-
re tõ jé vel ál mo dik, amely álom a köz fel fo gás sze rint ha 
nem is min den eset ben ha lált, de min dig hos  szabb-rö vi-
debb ide ig tar tó be teg sé get je lent”. A ku ta tás az em lí tett 
ös  sze füg gés re célozva9 jog gal utalt Fre ud ra, aki nek té te lei 
va ló ban át ha tot ták a XX. szá zad el sõ év ti ze de i nek ma gyar 
irodalmát.10 Is mét Ferenczi Sán dor köz ve tí tõ te vé keny sé-
ge vol na em lít he tõ. An  nyi azért el mond ha tó, hogy – 
mi ként az oszt rák iro da lom ban Schnitzler – Krúdy ré szint 
a fre u di álom fej té sek tõl füg get le nül, ré szint a ko ráb ban 
em lí tett ro man ti ku sok in dí tá sá ra ala kít gat ta Erosznak és 
Thanatosznak a szá zad for du lós mo dern ség ben új ra-el gon-
dolt ös  sze füg gé se it. A ku ta tás ban ke ve seb bet em le ge tett 
Álom Bé la el be szé lés már címével11 több olyan mû vet 

idéz meg, mely ben az Ál mos könyv kí sér tet-ér tel me zé se 
lesz a cse lek mény kö zép pont ja: „A kí sér tet rõl mind nyá-
jan tud juk, hogy õ nem más, mint ben nünk rej tõz kö dõ és 
vis  sza ván dor ló álom.” Si e tõ sen írom ide a más vo nat ko-
zás ban hi vat ko zott Mit lá tott Vak Bé la sze re lem ben és 
bá nat ban na iv álom ér tel me zé se i nek al le gó ri a ként be fo-
gad ha tó sá gát; kis- és nagyálmosi Ál mos An dor „fa lu si 
tu dós” a Nap ra for gó ban, 1918, te kin ti meg fe le lõ tá vol ság-
ból sze rep lõ tár sai egy más hoz fû zõ dõ kü lö nös kap cso la ta-
it, igaz, õ maga sem men tes az ös  sze füg gé sek ha tá sá tól: 
„Ál mos úr egy na pon meg halt. / Ezt min den esz ten dõ ben 
meg tet te, ami kor Eve lin kis asszonyt hu za mo sabb ide ig 
lát ta, s rá tört a sze re lem, far ka sok kín ja, szél üvöl tõ zú gá-
sa.” Az As  szony sá gok dí ja, 1919, Czifra Já nos te me tés ren-
de zõ jé nek „másik”-ja lép be Álom ként a tör té né sek kö zé 
(„Ötö dik fe je zet, a bé kés pol gár ta lál ko zik az Álom mal”). 
Álom nem csak lel ki is me re te, számonkérõje Czifrának 
(„Gon dol jon a sza vak ra, ame lye ket gya nút lan nõk szá já ba 
adott ál ma i ban”), ha nem lé lek ve ze tõ je is, aki ter mé sze te-
sen éj sza ka a tes ti-lel ki nyo mor al vi lá gá ba ve ze ti a te me-
tés ren de zõt, hogy a re gény vé gén, mi kor ra az Álom ré vén 
és az álom ál tal ta pasz tal tak „be ér nek”, Álom el tûn jön, 
vis  sza sül  lyed jen (?) oda, ahon nan ér ke zett. Hogy Czifra 
el há rí tó me cha niz mu sát kez di-e mû köd tet ni, két sé ges 
le het. Ám az bi zo nyos, hogy ma gá hoz ve szi a meg szü le-
tett gyer me ket, be ava tó dott én jé nek nincs már szük sé ge 
ár nyékén jé re. Egy kur ta sá gá ban so kat mon dó 1983-as 
Márai-naplójegyzet fi gyel mez tet a Krúdy-mû vek nekrofil 
ele me i re. Márai ugyan nem em lí ti cím sze rint az ál ta lam 
meg ne ve zett mû ve ket, de nem le he tet len, hogy a két 
re gény re cél zott. („A haj po ros ba rokk mö gött a ha lot ti 
maszk vi gyo ra.”)

Az Álom Bé la nem csak név adá sá val érint ke zik a föl-
jebb be mu ta tott re gé nyek kel. Ta lán egy 1910-es Kosz to-
lá nyi-kri ti ká ra ala poz ha tunk: „Nem meg fi gye lõ. In kább 
vis  sza ál mo dó. Nem raj zol, ha nem me sél, és ránk bíz za, 
hogy kép ze le tünk kel tel je sít sük ki pe dzett vonalait”.12 
Ez út tal nem is mé tel ném meg azt, amit bi zo nyos Krúdy-
mû vek me sei jel le gé rõl ír tam, csak utal nék Kosz to lá nyi 
pon tos szó hasz ná lat ára, amely a me sél al kal ma zá sá val 
iga zol ha tó. Az el be szé lés ben ar ti ku lá ló dó idõ fel fo gás 
ép pen úgy leng ki a meg ha tá roz ha tó ság és a meg ha tá roz-
ha tat lan ság kö zött (a fa li óra áll, de a szom széd ka ka sa, a 
„sze gé nyek órá ja”-ként, idõ mé rõ ül funk ci o nál), mi ként a 
sze gény sor ra he lye zett tér, a „ré gi ház”, mely ben a „leg-
szebb ál mok” lak nak. Egy fe lõl a ház nõi és fér fi ai ál mod-
ják a ma guk ál mát, mely ben vá gya ik tel je sül nek, más fe lõl 
– a no vel la kö vet ke zõ ré szé ben – ar ról ér te sü lünk, hogy 
Álom Bé la „kel lõ ada go lás sal szét osz to gat ta az ál mo kat 
a la kók kö zött”. Ko ráb ban azon ban a „ré gi ván dor ló” 
(me sei alak?) ren del ke zett, az, aki „az ál mok és ma da rak 
he lyét a föl dön ki je löl te”. Bé la ugyan csak ren del ke zik, 
mely ál mok mely szo bák ba men je nek. A kö vet ke zõk ben 
az el be szé lés Bé la és ál mai tör té net té ala kul ni kép te len 
vi szo nyát be szé li el, Bé la sor sá ba szõ ve azok ál mát, 
kik nek jö ve te lét hi á ba vár ja. Mert az el be szé lõ csak azt 
ta nú sít ja, mi kép pen oszt ja szét a de rût-meg kön  nyeb bü lést 
ho zó ál mo kat a kül vá ro si ház la kói kö zött, a tá vol ban, 
ko csik ban ro bo gó nõk re nem ter jed ki (kép ze le té nek? 
Vá gya i nak? Ál ma i nak?) ha tal ma, meg kell elé ged nie 
az zal, hogy a „gaz dag, elõ ke lõ nõk” „leg fel jebb ál muk-
ban vet ték õt ész re”. Bé la so sem ta lál ko zik ve lük, sem a 
ma ga, sem a nõk ál ma i ban. Sõt: „el küld ték ma guk he lyett 
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öreg any ju kat, szol gá ló ju kat”. Hol? Az álom ban? Ki é ben? 
A gaz dag és elõ ke lõ nõk nem Bé lá val, nem Bé lá ról ál mod-
nak. „Bé la bol dog ta la nul for go ló dott ágyá ban” – hang zik 
az enigmatikus mon dat. Éb ren? Fél álom ban? Álom ban? 
A vá gyott nõk a szo ba moz du lat lan tár gya i vá me re ved-
nek, a sze gény fi a tal em ber gon do la tai csak sze gény és 
jó szí vû nõ ket tud nak meg idéz ni eb ben a fur csa álomiság-
ban. Álom és éb ren lét ugyan úgy ját szó dik egy más ba, 
mi ként tár gyi „va ló ság” és lá to más: a sze gény meg a gaz-
dag nõ az ol va sás so rán ar che tí pus ként jut hat mar kán sabb 
kör vo na la zó dás hoz, lesz az álom vi lág sze rep já té ko sá vá. 
A har ma dik rész ben Bé la „gaz dag öreg em ber”. Ál mai für-
dõ há zak, to ló szé kek kö rül fo rog nak, „és ál má ban pénzt 
ol vas”. A ko ráb ban vá gyott nõk sor ban meg je len nek, a 
miniszterné („Vá rat la nul jött, mint egy gyász je len tés”), 
a ban kár né („be lib bent, mint a leg fris sebb di vat lap, ame-
lyen még ra gad a fes ték”) meg a szí nész nõ („négylo vas 
fo ga ton és trom bi ta szó val”). Több szö ri ol va sást követõ-
leg sza po rod nak az ér vek amel lett, hogy az álo mi ból az 
éb ren lét be for dul át az el be szé lés, de amel lett szin tén, 
hogy az álom to vább tart. Az élénk és ér ze lem tõl fû tött 
pár be széd be álomuta lá sok ik ta tód nak be. Bé la ki uta sít ja 
a nõ ket. A miniszterné: „Ál má ban min dig más fe lé járt” 
– haj dan; a szí nész nõ nek fel hány tor gat ja Bé la: „so ha sem 
ju tott eszé be egyet len hölgy nek sem, hogy ál mom ban fel-
ke res sen”. A szí nész nõ tá voz ta után „Álom Bé la só haj toz-
va a fal fe lé for dult, hogy to vább ál mod jon a hos  szú éle-
tet aján dé ko zó or vos sá gok ról, sö tét üveg csék rõl és bölcs 
or vo sok ról”. Kér dés: az álom az ér tel me zés ben he lyet te-
sít he tõ-e az ál mo do zás sal? Álom ké pek egy más után ja-e 
Bé la éle te? Vagy va ló ban az álomiság je gyé ben be szé li 
el az el be szé lõ Bé la éle tét? Ez zel szem ben egyet len szó 
vagy uta lás nincs ar ról, hogy Álom Bé la föl éb redt vol na, 
s ne if jú ko ri ál mai (kép zel gé sei?) sze rint ala kul ná nak a 
be szél ge té sek a haj dan imá dott höl gyek kel. Más né zõ pont-
ból szem lél ve, fel té te lez he tõ, hogy a há rom nõ fel tû né se 
nem bi zo nyo san az álom mun ka ered mé nye. Ha egy be kez-
dés ek kép pen zá rul: „Ez zel telt el az ál ma”, a kö vet ke zõ 
nem csak idõ ha tárt, né mi tá vol sá got érez tet, ha nem az 
álo mi pas  szi vi tás sal szem ben ak ti vi tást is. „Míg egy szer 
gyász ru há ban meg je lent a miniszterné…” A ban kár nõ 
nem egy sze rû en be lib ben, ha nem lib be né sé vel be lép 
Álom Bé la álom múlt já ba, sza va i val a kép ze let be li azo no-
su lás lát sza tát kel ti, már csak az ál tal is, hogy be szé dé ben 
nem kü lö nül el az álom az éb ren lét tõl:

„Azt aka rom el mon da ni (…), hogy ál mom ban min dig 
a ti ed vol tam. Va ló szí nû leg tu dod, hogy na gyon bol dog-
ta lan éle tet él tem. Sö tét, kis sze gény ut cá kon jár tam éj fél 
után, és re mény te le nül ke res te lek, hogy sír va éb red jek”. 
(A Ro zi na ál ma i ra em lé kez te tõ pas  szus!)

A kö vet ke zõ mon dat, új be kez dés: „Álom Bé la or vos-
sá got vett be ál má ban, és egy ked vû en be szélt.” Kö vet kez-
tet he tünk az álom pe ri ó du sok egy más után já ra, va la mint 
az álom meg sza kí tott sá gá ra. Esze rint a szép as  szony 
álom el be szé lé se és Bé la ál ma egy más ba foly hat, de 
je lez he ti a szét kü lö nü lést is. Az el be szé lõ utóbb a több-
fé le kép pen ér tel mez he tõ „kín zó tü ne mény”-t em le ge ti. 
A há rom nõ meg je le né se Bé lá nál (ál má ban?) há rom, 
egy mást kö ve tõ nap ese mé nye. Bé la azt ró ja föl – idéz-
tem –, ál má ban nem ke res ték föl a nõk, csak ak kor, 
ami kor hí re ment a vá ros ban, hogy „ál má ban pénzt szá-
mol”. Egé szen a zár la tig mint ha szá zad for du lós mû me-
se, pél dá zat vol na az Álom Bé la mû fa ja, amely ben a 

ki ha gyá sok („üres he lyek”), a meg ter ve zett nek tû nõ 
lo gi kát lan sá gok, a vágy tel je sü lé sek, az el há rí tó me cha-
niz mus ös  sze ját szá sá ból lé te sül ne a tör té net. Az azon-
ban el dönt he tet len, hol hú zód nak meg a nap pa li és az 
álo mi lét ha tá rai. A no vel la utol só mon da ta hoz za be az 
álom, a (sze re lem) mel lé har ma dik ként a ha lált, ame lyet 
Bé la már nem uta sít hat ki, mint a nõ ket. Ál ma (fé lál ma? 
éb ren lé te?) szo ron gás sá lesz, egy olyan is mét lõ dés le he-
tõ sé ge, mely if jú ko ri ret te gé sét fo koz za, „re a li zál ja”:

„Ret teg ve né zett az aj tó ra, va jon nem lép be azon 
va la ki, akit fi a tal ko rá ban an  nyit hivogatott? … Az öreg 
ha lál.”

A kér dés re ta lán az el be szé lõ ad hat ná meg a vá laszt, 
ám nem fe je zi be, in kább ab ba hagy ja a tör té ne tet, a szo-
ron gá sos álom be tel je se dé sé nek esé lyét de reng tet ve föl.

Krúdy nak az 1920-as évek pub li cisz ti ká ja, pró zai epi-
ká ja tel je sí ti ki és for dít ja át az Ál mos könyv ben té tel sze rû-
en ös  szeg zett álom szim bo li kát. A pub li cisz ti ká ban a tör té-
ne ti és gaz da sá gi meg ráz kód ta tá sok elõl az álom ba té rõ, 
az ál mok tól re ményt re mé lõ sze mé lyi ség alak ja bon ta ko-
zik ki (L. M. em lék köny vé be, 1921; A pes ti em ber örö mös 
nap ja i ban, 1925), el sõ sze mély ben elõ ad va a szin te ri por-
te ri be szá mo lót, a vál ság tu da tot jel zõ köz na pi ese tek egy-
más ra hal mo zód va fé lel me tes sé nõ nek (Haj na li mi se, 
1922):

„Most már úgy ál mo dom min den nap, mint egy vén asz-
 szony: lyu kas ha ris nyá val, lyu kas ci põ vel, ron gyos nad-
rág gal, öklöndözõ öreg em ber rel, ing ben já rok az ut cán, 
az ágy alatt fek szem, szûk ci põt hú zok – most már úgy 
ál mo dom éj sza ka, min den nap, én Ked ve sem, mint egy 
õrült, aki nek nap jai meg van nak szám lál va”. (A meg idé-
zett nyo mo rú ság ál mos köny vi cél zá sok kal ve gyül, az 
álom lo gi ka a ma ga út ját jár ja.)

A posz tu musz meg je len te tett Purgatorium han gu la tát 
idé zik a föl jeb bi so rok, a re gény har ma dik fe je ze té ben 
ol vas ha tunk a ha lál ese tet jel ké pe zõ álom ról, míg az új ság-
cikkrész let a mo tí vu mok egy más ba szö võ dé sé rõl tu dó sít. 
Ady End ré rõl írt-kö zölt, ta lán az iro dal mi pub li cisz ti ká-
hoz kö ze li cikk so ro za tá ban a kör nye zet raj za su gall ja az 
álomiságot: „Ah, ezek a há zak, ame lyek nap pal fél álom-
ba van nak merülve…”, az „or fe u mi dé mo nok (…) akik 
leg föl jebb ál mos köny vek bõl bo ga rás  szák ki, ha va la mely 
ne ve ze te sebb ál muk volt”. Eb ben a kon tex tus ban ma ga 
Ady is mint ha Krúdy egy re gé nyé bõl lép ne ki, Krúdy be 
is so rol ta a köl tõ tár sat a köd lo va gok kö zé. Ré szint „mély, 
tu dat alat ti ál mai”-t em le ge ti, ré szint egy pár be széd ben 
ad Krúdy-fi gu rá hoz il lõ sza va kat szá já ba; Ady így szól 
Krúdy hoz: „Te ér tesz min den fé le ba bo nás dol gok hoz, 
így az álom fej tés hez is. Mondd meg ne kem, mit je lent az, 
hogy éj jel ál mom ban ve szet tül tán col tam!”

Egy 1925-ös írás ban (Mi lyen re gé nye ket ír nak az 
írók a mai Pest rõl, 1925) a vál to zat la nul ked venc ope-
rettfõ hõ sé re buk kan ha tunk, Rip van Winkle mód já ra 
té ve te gen já ró pol gá ro kat lát tat Pes ten, a Szent és csa-
csi, 1931, még min dig eb bõl az ope rett bõl idéz, az Elõ-
hang egy kis pör költ höz, 1931, Szekond Ir má ja a bu dai 
szín kör ben a Rip van Winklében lép föl, a Mit mu tat a 
szív fo tog rá fu sa, 1932, sze rint „Nem al ha tunk el Rip 
van Winkle mód já ra a völgy ben”. Ez a ra gasz ko dás 
az álom ba té rõ, majd álom ból vis  sza té rõ, az új, meg-
vál to zott vi lág ban he lyét ke re sõ, nem le lõ fi gu rá hoz és 
tör té net hez ta lán an nak az írói hely zet nek és fikcionált 
ma ga tar tás nak ér zé kel te té se, amely nek az 1920-as évek 
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má so dik fe lé ben a kor tár si em lé ke zõk sze rint Krúdy is 
át élõ je, szen ve dõ je volt, s ami lyen nek Márai Sán dor 
meg raj zol ta a múlt vá ro sát ke re sõ alak ját a Szindbád 
ha za megy cí mû re gény ben.

Ez az álomiság, álomlét egy olyan el be szé lõi stra té gia 
ré sze, amely a cse lek mény je len tõ sé gét csök ken ti, az 
ese mé nyek meg íté lé sét el bi zony ta la nít ja, az el lent mon dá-
so kat (me lyek oly kor az el be szé lõ és a sze rep lõk el té rõ 
ér tel me zé se i bõl adód hat nak) nem tö rek szik ki egyen lí te ni. 
Ek kép pen az ol va só nem igen kap hat meg nyug ta tó el iga zí-
tást ol va sá sa mi ként jé hez. „… nem is ér de mes vi tat koz ni 
a kér dés fe lett – ál lít ja az Ál mos könyv –, hogy me lyik iga-
zi éle tünk: a nap pa li vagy az álom be li?” Krúdy az álom fej-
tés mel lett a ba bo ná kat, a te nyér jós lást nem ke vés bé hit te 
– ma így mon da nánk – egy szub kul tú ra ös  sze te võ jé nek, 
mely szub kul tú ra XIX. szá za di re gé nye i bõl sû rûn me rí tett 
ép pen a mo dern re gé nyes ség lé te sít he tõ sé ge ér de ké ben. 
A szub kul tú rá hoz fû zõ dõ vi szo nyát nem csak a mo dern 

kor fel vi lá go so dott író já nak ma ga tar tá sa ha tá roz za meg, 
ha nem azé a szer zõé is, aki a szub kul tú rá ban egy olyan rej-
tett, nem bi zo nyo san ta pasz ta la ti va ló ság ból ere dez tet he tõ 
mû ve lõ dést, tör té net le he tõ sé get lát, amely nek hasz no sít ha-
tó sá gá ra pró zai epi ká ja hoz be szé des pél dát. Az Így volt 
1914-ben (Re ze da Káz mér szép éle te) az álom el be szél-
he tõ sé gé nek hi te les sé gé ben is ké tel ke dik. Jú lia ál mát 
Fru zsi na köz li Re ze dá val, aki em lé ke i bõl bá nyás  sza elõ 
Jú lia álom el be szé lé sét, hogy be il leszt hes se a cse lek mény-
be. Ta lán az ér tel me zés, a tör té net mon dás jel le gét cé loz za 
meg a több szö rös köz ve tí tett ség gel a köz lés, amely ben a 
nap pa li és az álo mi lét a sze re lem/sze xus és a ha lál mo tí-
vu ma i val ját szik el. Há rom, egy más tól jócs kán el té rõ 
sze mé lyi ség in terp re tá ci ós stra té gi á ja ugyan nem olt ja 
ki egy mást, csu pán „meg te rem ti” az ös  sze füg gé sek alig 
át lát ha tó sá gát. „De azért álom az álom, hogy a vég le tek 
ta lál koz za nak”. Ezek rõl a ta lál ko zá sok ról hoz hírt Krúdy 
Gyu la élet mû ve.

JEGY ZE TEK

  1  A Krúdy-idé ze tek és -hivatkozások a Barta And rás vá lo gat ta, saj tó alá ren dez te, a Szép iro dal mi Ki adó ál tal meg je len te tett élet mûso ro zat ból va lók. 
To váb bi szö veg for rá sok: Krúdy Gyu la: Ál mos könyv – Te nyér jós lá sok köny ve. Szerk., szö veg gond., utó szó: Barta And rás. Bp., 1985; Uõ.: Ady 
End re éj sza kái. S. a. r. Fábri An na. Bp., 1989. Az in nen szár ma zó idé ze te ket a to váb bi ak ban kü lön nem hi vat ko zom.

  2  E re gény rész le te sebb elem zé sét más dol go za tom ban vé gez tem el: Li mes 2008/1. Ugyan csak nem is mét lem meg Szom jas Gusz táv ha gya té ka 
cí mû köny vem ben el vég zett elem zé se i met (Bp., 2006).

  3  Czuczor Ger gely – Fogarasi Já nos: A ma gyar nyelv szó tá ra. 1. köt. Pest, 1862. 283. ha sáb, itt: álom fej tés, álom fej tõ, 284. ha sáb: álom je le net, 
álom kép, álom lá tó.

  4  A ko rai Szindbád-elbeszélések (és kö tet) ér tel me zé se ügyé ben Bezeczky Gá bor: Szindbád (Bp., 2003) köny vé hez uta sí tom az ér dek lõ dõt. A szak-
iro da lom ból ez út tal hasz no sí ta ni tud tam még a kö vet ke zõ kö te te ket is: Ke le men Zol tán: Tör té nel mi em lé ke zet és mítikus tör té net Krúdy Gyu la 
mû ve i ben (Bp., 2005); Gintli Ti bor: „Va la ki van, aki nincs”. Sze mé lyi ség, el be szé lés és iden ti tás Krúdy Gyu la re gé nye i ben (Bp., 2005).

  5  Wa shing ton Irwing (1783–1859) Rip van Winkle. A Posthumous Writing of Diederich Knickerbocker-je 1819-ben je lent meg, ma gyar vissz hang-
já ra már 1828-ból van nak ada ta ink a Fel sõ Ma gyar Or szá gi Mi ner vá ból. A Tu do mány tár 1835-ben, a Tár sal ko dó 1843-ban hoz is mer te tést, a 
Di vat csar nok 1854-ben ír a szer zõ rõl és mû vé rõl, a Krúdy ál tal is be csült Anyégin-fordító, Bérczy Kár oly 1855-ben ér te ke zett ró la Müller Gyu la 
Nagy Nap tá rá ban. Jean Robert Planquette (1848–1903) ope rett jé nek õs be mu ta tó ja Lon don volt 1882-ben. A ma gyar nyel vû libretto sú gó köny ve 
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Szín ház tör té ne ti Tá rá ban, MM 5795. sz. jel ze ten ta lál ha tó. Az idé zett Álom be li lo vag ban K. Nagy dú dol ja a 
Rip van Winkle kar da lát, A ré gi hang sze rint „Szindbád min dig ked vel te ezt a szín da ra bot”. Bi zo nyá ra ez az oka an nak, hogy Pethõ Jó zsef is 
szín da rab nak ne ve zi a Rip van Winklét: Krúdy-ta nul má nyok. Bp., 2005. 121. Egy íz ben Krúdy ön ma gát ne vez te Rip van Winklének, s Hatvany 
La jos bé csi ven dé ge ként a kis sé sznob há zi gaz da ré mü le té re ki kö ve tel te, hogy Schönbrunnban te kint sék meg együtt az ope ret tet. Vö. Tó bi ás 
Áron (szerk.): Krúdy vi lá ga. Bp., 1964. 184., 238.

  6  Itt ré szint Ferenczi for dí tói te vé keny sé gé re le het utal ni. A tí zes évek Fre ud-át ül te té sé nek ada tai: Pszi cho a na lí zis. Bp., 1912., 2. ki adás: 1913., 3. 
ki adás: 1919. Az álom ról. Bp., 1915., 2. ki adás: 1919., ré szint Kosz to lá nyi hoz, Krúdy hoz, majd Máraihoz fû zõ dõ szé le sebb kö rû kap cso la ta i ra. 
Vö. rész le te seb ben: Har mat Pál: Fre ud, Ferenczi és a ma gyar or szá gi pszi cho a na lí zis. A Bu da pes ti mély lé lek ta ni is ko la tör té ne te, 1908–1933. Bp., 
1994. Ferenczi és Krúdy kap cso la ta i ról: 70., 209., 251–252.

  7  A do bo gó szív si mo ga tá sa (1925) pa ra pszi cho ló gi ai ele mei szö vik át a hölgy és Szindbád be szél ge té sét, mi köz ben Szindbád álom fej té sé re vár a 
hölgy, hogy az tán el árul ja: gyer me ket vár, s a szü le ten dõ gyer mek im már fö lös le ges sé te szi a ha lott gyer mek éj sza kai lá to ga tá sa it.

  8  Ró zsi „már be szélt a bog lyá ban ál ló fá val, be szélt a ház õr zõ ku tyá val, Reneével, a szom széd ház nem ze tes as  szo nyá val, és min den fé le könyv nél-
kül meg fej tet te an nak ál ma it. (A nem ze tes as  szony sok szor ál mo dik a szél ben lo bo gó, kö té len szá ra dó fér fi alsónemûekkel, amely ál mot kön  nyû 
meg fej te ni.)” Nézd meg az any ját, vedd el a lá nyát, 1932.

  9 Kibédi Var ga Áron: Szer ke zet és je len tés Krúdy re gé nye i ben. In: Uõ.: Sza vak, vi lá gok. Pécs, 1998. 206–220.
10 Har mat: 6. sz. jegy zet ben i. m. 249. Kosz to lá nyi sze rint Ferenczi „Krúdy Gyu lát bá mul ta”.
11 Krúdy név adá sá ról sok ta nul ság gal Pethõ: i. m. 105–125.
12  Kosz to lá nyi De zsõ: Írók, fes tõk, tu dó sok. S. a. r. Réz Pál. Bp., 1958. I. 69. Egy 1907-es írá sá ban „Krúdy Gyu la il la tos, fi nom, ál mok ból és pá rá-

ból szõtt no vel lái”-t em le ge ti. Uo. 66.
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BORIÁN ELRÉD

Ba rokk ál mok

Ha va ló ban meg akar juk ér te ni a ba rokk álom le írá so-
kat, ak kor az élet hely ze tet és a tel jes szö veg kör nye ze tet is 
meg kell fon tol nunk. Anselm Grün, nap ja ink je les ben cés 
te o ló gu sa és pszi cho ló gu sa sze rint az álom a tel jes sze mé-
lyi sé günk meg ér té sé nek egyik esz kö ze, ame lyet se túl be-
csül ni, se alá be csül ni nem ér de mes: „Az álom az Is ten nel 
va ló ta lál ko zás egyik he lye a sok kö zött. Ahogy gon do-
la ta in kat, ér zel me in ket és tes tün ket meg kell fi gyel nünk, 
úgy ál ma in kat is. Ha azon ban ál ma ink ra több fi gyel met 
szen te lünk, mint a va ló di cse lek vé se ink re vagy gon do la ta-
ink ra, ak kor ez is egy me ne kü lé si mód lesz a va ló ság tól és 
az Is ten tõl. Ezért az ál mok kal va ló fog lal ko zást az egész 
lel ki utunk ré szé nek kell tekintenünk.”1

Az an tik vi tás iro dal má ban és a Bib li á ban is sors dön tõ, 
lát szó lag meg old ha tat lan szi tu á ci ók ban sze re pel nek az 
ál mok. Ezt lát hat juk több nyi re a ba rokk kul tú rá ban is. A 
ka to li kus hit leg na gyobb szó no ka, Páz mány Pé ter Szent 
Már ton na pi be szé dé ben – sok szor A ke resz tény vi té zek 
kö te les sé gé rõl cí men ol vas hat juk – Szent Már tont mint 
Krisz tus ka to ná ját ál lít ja a hall ga tó ság elé. Ho gyan le het 
az erõ sza kot el ve tõ evan gé li u mot a tö rök kor ban és a val-
lás há bo rúk vi lá gá ban mér ték nek te kin te ni? A ki rály bi zal-
ma sa, a Ki rá lyi Ma gyar or szág bí bo ro sa a ma gyar vi té zek-
nek a „Sabariá-ban szü le tett Szent Már tont” aján lot ta, 
aki té len egy me zí te len kol dus nak aján dé koz ta kö pe nye 
egyik fe lét. „És no ha ezt so kan társai-közzül megneve-
ték, de Christus oly ked ve sen fogadá, hogy kö vet ke zõ 
éj jel megjelenék né ki a kuldusnak adott folt ban öl töz ve 
és azt mondá, hogy Már ton ad ta reá azt a kön töst. Ez zel 
az is te ni je le nés nek és ta ní tás nak vi lá gos sá gá val fel in-
dít tat ván Szent Már ton, elhagyá a föl di vi téz ke dést és 
éle té nek fo lyá sát is te ni szol gá lat ra szentelé.”2 Páz mány 
tisz tá ban van az zal, hogy a ha da ko zá sok „min den fe ne 
ál la tok nál kegyetlenbé tészik” az em bert, ezért Már ton 
pél dá já val akar ja rá be szél ni a hall ga tót, az ol va sót az er köl-
csös ha da ko zás ra. Re to ri ka i lag ezt a kis rész le tet egy részt 
captatio benevolentiae-nek, a hall ga tó ság meg nye ré sé nek 
fog hat juk fel, más részt az evan gé li u mi élet és a ka to na-
ság egy sé gé re mu ta tó pél dá nak. Egy min den ki ál tal tisz-
telt szent se gít sé gé vel ve ze ti fel a ke resz tény fe je del mek, 
ural ko dók kö zött dú ló har minc éves há bo rú és a tö rök kel 
va ló küz del mek ide jé nek alap kér dé sét: mi kor jog sze rû és 
ho gyan il lik ha da koz nia egy ke resz tény vi téz nek?

Páz mány be szé de bi zo nyá ra ha tott Zrí nyi Mik lós ra, 
aki a Vi téz had nagy ban (1650–53) ön ma gát õsök kel ál mo-
dó nak fes tet te le. Ál mát szin tén be ve ze tés ként, „dedica-
tio”-ként al kal maz ta: „Ma gyar vi té zek nek di csõ ség gel 
föld ben te me tett csont jai és azok nagy lel ke i nek árnyékjai 
[…] nem hagy nak né kem alunnom, […] még étszakabéli 

el mém ben is elõmben tün tet nek, mond ván: Ne alud jál, ne 
ke resd a gyönyörûséget!”3 Zrí nyi hos  szú ide ig ki adat lan 
pró zá já ban a po li ti kai dön té sek, ta ná csok meg ala po zá sát 
szol gál hat ta a ví zió fel tá rá sa, akár csak az óko ri tör té ne ti 
mun kák ban. A ka to li kus hor vát bán pro tes táns ba rá tai az 
er dé lyi fe je de lem ud va rá ba is el vit ték a Vi téz had nagy kéz-
ira tát, Zrí nyi alig tud ta vis  sza sze rez ni.

A Vi téz had nagy má so dik ré sze az álom lá tás sal is fog-
lal ko zik. Zrí nyi – a hu ma nis ta-ba rokk in terp re tá ci ó nak 
meg fe le lõ en – Ta ci tus egy mon da tá hoz, amely egy ha lott 
ve zér kép ze let be li meg szó la lá sá ról szól, hoz zá fû zi töp ren-
gõ gon do la ta it. Az ál ta lá no san el fo ga dott am bi va lens fel-
fo gást fej ti ki: „Az álom sok szor Is ten aka rat já ból va gyon, 
sok szor csak az ét kek nek füs töl gõ emész tet len sé gé bõl. 
Akár hon nan va gyon, va gyon. Az bi zony do log, hogy az 
em be rek nek ked ves, nagy ha tal ma va gyon. Ma gam ról 
mon dom, hogy sok szor jövendõkrül iga zán ál mod tam, 
sok szor az álom mi att konturbáltattam [meg szé gye nül-
tem] és ked vem ben meg vál toz tam. Mi né künk, kik ke resz-
tyé nek va gyunk, nem sza bad az álom nak hin nünk, mél tán 
is, mert sok szor az álom min ket go nosz ra vezérlene, és az 
Is ten imádásátul is el von na. Mind azo nál tal az bi zo nyos, 
hogy a lé lek ben nünk nem alu szik, ha nem fáradoz, és sok-
szor az Is ten mu tat né künk oly láttatot, aki vel int, hogy tér-
jünk meg és ol tal maz zuk ma gun kat a veszedelemtõl.”4

Örök tit ka a ba rokk epo szok min tá já nak, az Ae ne is-
nek, hogy Anchises, mi u tán az Al vi lág ban meg mu tat ta 
fi á nak az el jö ven dõ Ró ma nagy ja it és a vi lá got meg hó-
dí tó Augustust, mi ért a ha mis ál mok („fal sa insomnia”) 
ele fánt csont ka pu ján en ge di ki Ae ne as-t és Sibyllát? 
Vagy mi ért „ha lál hoz ha son ló” ál mok ár nyai száll nak 
az Al vi lág ban („consanguineus Leti Sopor” – Aen. VI. 
278), ame lyek mel lett ott ta lál ha tók a „lé lek ha mis örö-
mei” („mala mentis Gaudia”)? Ae ne as – Odüs  sze usz hoz 
ha son ló an – nem tud ta át ölel ni ap ja test te len kép má sát, 
az há rom szor sik lik ki ke zé bõl, ha son ló an „a kön  nyû 
szél hez” és „az el szál ló álom hoz” (vö. Odüs  sze ia, XI, 
204–222.). Va jon Ver gi li us a ha ta lom ban va ló bi za ko dás 
hi ú sá gát is ki fe je zi ez zel a je le net tel?

Az álom (somnium) Arany Já nos sze rint az epo szi „fél-
cso dás” kel lé kek kö zé tar to zik. A Szi ge ti ve sze de lem ben 
(1651) Juranicsot és Radivojt si ra tó De li Vid lá to má sa a 
ba rokk imi tá ció gyö nyö rû pél dá ja. Radivoj fegy ver ben 
és vér tõl áz va je le nik meg De li Vid elõtt, mint Hek tor 
Ae ne as ál má ban (vö. Ae ne is, II. 276–295) vagy Tasso 
epo szá ban Armidának a meg halt édes any ja lel ke (vö. A 
meg sza ba dí tott Je ru zsá lem, IV. 49.). Radivoj „mez te len 
lel ke” biz tat ja De li Videt, majd el tû nik az õt há rom szor is 
át ölel ni vá gyó, még test ben élõ tár sa elõl:

1 Aselm Grün OSB: Träume auf dem geistlichen Weg, Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach, 1989, 51. Münsterschwarzacher Kleinschriften 52.
2  Páz mány Pé ter, Vá lo ga tás mû ve i bõl, Pré di ká ci ók, II., Szent Ist ván Tár su lat, Bp., 1983, 300. – Páz mány pré di ká ci ó it 1636-ban ad ták ki Po zsony-

ban, a vá ros ko ro ná zótemp lo má nak Szent Már ton a vé dõ szent je.
3 Zrí nyi Mik lós ös  szes mû vei, Kor társ Könyv ki adó, Bp., 2003, 257. Ma gyar Re mek írók Új Fo lyam.
4 Uo., 16. Álom lá tás, 295.
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 „Sem mit ne ir tóz zál, De li Vid, éntûlem;
 Nem sok üdõ mulván leszesz eggyütt ve lem,
 Mert mártyromságot né ked is az Is ten
 Mind uras tul együtt ren delt, s helyt az ég ben.
 
 Ne fe lejt kez zél el azért vitézségrül,
 És ne is ret tenj meg az po gány töröktül,
 Én erõt te né ked kérök az Istentül;
 Is ten lé gyen ve led, ma radj meg vi té zül.”

 Igy mon da, s eltünék, mint gyors szél elõt tem,
 Mint egy kön  nyû ár nyék az le ve gõ ég ben;
 Heában utánna fu tok, hogy ölel jem
 Há rom szor, de csak esék ke zem sem mi ben.
 (IX. 93–95)

Dido ki rály nõt álom ké pek („insomnia”) gyö tör ték a 
már meg halt el sõ fér jé hez kö tõ hû ség és Ae ne as irán ti 
sze rel me mi att. Dido va ló já ban nem gyõ zõ dött meg ar ról, 
hogy Ae ne as hû sé ges lesz hoz zá, nem is mer te meg elég-
gé a fér fi sor sát, ezért csa lód nia kel lett ben ne és ön ma gá-
ban. Igaz, Venus min dent meg tett, hogy Dido sze rel mes 
le gyen fi á ba, és Ae ne as fel tû nõ en kön  nyen en ged te ma gát 
le be szél ni a to vább in du lás ról. Ju pi ter azon ban még a sze-
rel mes éj sza ka haj na lán Ae ne as-t tá vo zás ra uta sí tot ta. Az 
ön gyil kos Dido ár nya az Al vi lág ban el for dult, nem né zett 
rá az is te ni sors ra hi vat ko zó, kön  nye zõ Ae ne as -ra.

Zrí nyi nél is ta lá lunk pél dát csa ló dást kel tõ sze rel mi 
ál mok ra az Arianna sí rá sa cí mû köl te mé nyé ben. Zrí nyi 
az ovi di u s-i me ta mor fó zist is imi tál ja, és az epo sza után 
kö vet ke zõ köl te mé nyé ben az el ha gyott Arianna alak já ba 
öl tö zik. Arianna ál má ban még örült hit ve sé nek, pe dig 
Teseus már el ha jó zott:

Tebrus vi ze men ti ben szép Ariánna
Nyug szik vala kegyessen fel vont sá tor ba,
Mert Cu pi do örö möt mu tat ál má ba;
Azt tud ja, hogy Teseus fek szik ágyá ba.

Gyön gyö si Ist ván, a fõ úri ud va rok köl tõ je éne kel het te 
meg a Thö köly Im re és Zrí nyi Ilo na há zas sá ga cím mel 
ki adott eposzt (1683), amely egyet len pél dány ban ma radt 
fenn. A cím la pot a köl tõt fél tõ utó kor vagy már ma ga a 
po li ti kai né ze te it vál to ga tó po é ta tün tet te el, mert a ha di-
sze ren cse vál to zá sa mi att rend kí vül ve szé lyes lett vol na 
rá néz ve ez a po li ti kai tar tal mú költemény.5 Gyön gyö si-
nek eb ben az epo szá ban is Venus és Mars „tár sal ko dik”, 
szö vet ke zik. Venus rá be szé li egy részt Thö kölyt Ariadna, 
va gyis Zrí nyi Ilo na sze rel mé re, más részt a szép öz ve gyet 
az if jú gróf, a buj do sók ve zé re és Fel sõ-Ma gyar or szág 
fe je del me sze rel mé re. A há zas ság után ál muk ban Her-
mész lá to gat ja meg õket, és meg pró bál ja a Sas sal, va gyis 
a Habs burg-ki rál  lyal va ló szö vet ség re rá bír ni a há zas tár-
sa kat. De Venus éber, és a sze rel me sek éj sza kai ál má ban 
a Hold dal – az osz mán ha di jel kép pel – va ló szö vet ség re 
be szé li rá õket. Gyön gyö si Ist ván 1683-ban nem hitt 
ab ban, hogy a Bécs el len in du ló fé lel me tes tö rök–ta tár 
se re get meg le het ál lí ta ni:

Mert ösmérem én is az Sas nak erejit,
Azki ki is szít ta so kak nak velejit,
De most bal Fá tu ma hoz ta oly idejit,
Hogy ma ga is fél ti koppadástúl fe jit. (437. vsz.)

Az szép aranyüdõt vas szok ta csi nál ni,
Azmelyet it ten is vég re fel ta lál ni,
De az kez dett útbúl nem kell már ki áll ni,
Mert más kép pen az méz mé reg gé kezd vál ni.

Így fe lel vén Venus Hermes be szé di re,
Az is újabb vá laszt vett vala nyel vi re,
De azon ban az Nap, ül vén szekerire,
Jól fel jött vala már az ég mezejire.6

(468, 469. vsz.)

Bécs ost ro má nál Ka ra Musztafa nagy ve zér az örök 
di csõ sé get ke res te, ezért az osz mán-ta tár had se reg szá zez-
re ket ölt meg, vitt rab ság ba. A már ma gu kat gyõz tes nek 
hi võ ost rom ló kat azon ban So bi es ki len gyel ki rály és 
Lotharingiai Kár oly egye sült se re gei egész na pos küz de-
lem ben le gyõz ték, vis  sza vo nu lás ra kész tet ték. A po li ti kai 
táv la tot né zõ Thö köly Im re és Zrí nyi Ilo na ti tok ban fo lya-
ma to san tar tot ta So bi es ki vel a kap cso la tot, és a len gyel 
ki rály ezért véd te õket Béc  csel és az er dé lyi fe je de lem-
mel szem ben. A tö rök had ve zé rek meg döb ben ve lát ták, 
hogy Thö köly se re ge nem se gí tet te iga zán a vis  sza vo nu ló 
se re gü ket. A szul tán pa ran csá ra Thö kölyt 1685-ben Nagy-
vá ra don el fog ták. A Por tán azon ban ha ma ro san rá jöt tek, 
hogy ez hi ba volt, Bécs nem köt ve lük bé két, és sza ba don 
en ged ték, sõt had ve zér nek tet ték meg a gró fot. Tör té nel-
münk ben Zrí nyi Ilo na nem lett Dido, sem Thö köly Ae ne-
as. Thö köly hû sé ges ma radt a hõs lel kû Zrí nyi Ilo ná hoz, 
aki két évig véd te Mun kács vá rát, majd Bécs be vit ték fi á-
val, II. Rá kó czi Fe renc cel és Julia lá nyá val együtt.

A Habs burg Bi ro da lom ban csa ló dó er dé lyi kan cel lár, 
Beth len Mik lós (1642–1716) egy aránt el len sé ges ér zel mû 
volt Thö köly Im re és a Rá kó czi csa lád iránt. Egy ál né ven 
ki adott röp ira tá ban ki fej tet te, hogy egy né met pro tes táns 
fe je del met kel le ne hív ni az Er dé lyi Fe je de lem ség élé re, 
aki nek csa lád ja örök le te sen ural ko dik. A II. Rá kó czi 
Fe renc zász ló bon tá sa után kü lö nö sen is ve szé lyes írás 
szer zõ jét 1704-ben el fog ták, és Beth len Mik lóst vas ra 
ver ték, ké sõbb Bécs be szál lí tot ták. A bé csi fog sá gá ban 
írt, év szá zad okig kéz írás ban ma radt Ön élet írá sá ban 
(1708–1710) né hány kü lön le ges álom ról is ol vas ha tunk. 
Az 1688. év re em lé kez ve öt ös  sze füg gõ ál mát ír ja le: a 
ha lál és a fé le lem kü lön le ges ké pe it (II. könyv, 18. rész). 
Beth len a há zi fog sá gá ban je gyez te le õket, ezért le het né-
nek ok ker esõ fik ci ós ál mok, de mi ért lett vol na ér de ke 
ki ta lál ni ál mo kat? Ta lán ab ban re mény ke dett, hogy kéz ira-
ta meg hat ja az ud var ve ze tõ kö re it? Alig hi he tõ.

Az el sõ álom egy fõ úr fe le sé gé nek ha lá lá ra vo nat ko-
zik: „Ál mot nem hü ve lye zek, de egy eb ben az esz ten dõ-
ben Fogarasban lá tott ál mo mat le írom. Én csak egye dül 
meg áll ék a fogarasi nagy pa lo ta kül sõ aj ta já ban, s lá tom, 
hogy az ott jobbkézre lé võ ke rek bás tyá ból, a Naláczi 

5  Zrí nyi Mik lós test vér ét, Pé tert, a hor vát bánt a bé csi ud var ki vé gez tet te. Lá nya, Zrí nyi Ilo na el fo gad ta Thö köly Im re ud var lá sát, és má sod szor is 
férj hez ment (1682). – Thö köly elõ ször Te le ki Mi hály lá nyát akar ta el ven ni, de fel bon tot ta az el jegy zést.

6  Gyön gyö si Ist ván: Thö köly Im re és Zrí nyi Ilo na há zas sá ga – Pa li nó dia. A szö ve get gon doz ta és a jegy ze te ket ír ta: Jankovics Jó zsef és Nyer ges 
Ju dit, Ba las si Ki adó, Bu da pest, 2000, 63, 67. Ré gi Ma gyar Könyv tár, For rá sok 11. 
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Ist ván szál lá sá ról hoz nak egy fe ke té vel bévont ko por sót 
bézárva, és Naláczi he ted ma gá val kí sé ri. Ma gá nak és tár-
sa i nak egy-egy kis kur ta fe ke te lo bo gós föld re le for dí tott 
kopia vagy dár dács ka vál lán s ke zé ben, s lekísérék a grá-
di cson s ki a ka pun a ko por sót. Ez en nek az álom nak 1. 
scenája, 1. actusa.”

Az el sõ há rom álom hat hé ten be lül be tel je se dett: „Hat 
hét sem telék be lé, Naláczi a fe le sé ge tes tét ko por só ban, 
négy fia, két me nye és így he ted ma gá val, kíséré ki a meg írt 
lá tás szerént. A fe je de lem as  szony, és azu tán a fe je de lem is 
meg ha lá nak. A fe je de lem tes tét a lá tás szerént mü ta nács-
urak zá rók, pe csé te lõk a bás tyá ba; és így a há rom el sõt a 
do log ha mar megmagyarázá.”7 – Ezek hez az ál mok hoz 
ha son ló Pekry Já nos ál ma, aki Szász Já nos – Johannes 
Zabanius – el fe ke te dett tes tét lát ta, amint két desz kán 
vi szik. A Beth lent is gya lá zó szók kal il le tõ Szász Já nos 
pol gár mes tert né hány hó nap múl va el fog ták, és ször nyû 
bû nei mi att kivégezték.8

A ne gye dik – sok kal el von tabb – álom ma gya rá za-
tát Beth len csak gya nít ja, de szin tén két fõúrral hoz za 
kap cso lat ba, akik hez ve gyes ér ze lem fûz te. Te le ki 
Mi hályt tisz tel te, de sok min den ben nem ér tett ve le 
egyet. Thö köly tõl félt, és Er dély egyik meg ron tó já nak 
tar tot ta. Beth len a ne gye dik álom ban a pa lo ta ér tel met-
len át ren de zé sét lát ja: „Menék is mét a nagy pa lo tá ba 
csak egye dül; a pa lo tá ban sem vala csak egyet len egy 
em ber is; né zek széj jel, hát a ke men cét tet ték a po hár-
szék [tá la ló szek rény] és ezt vi szont a ke men ce he lyé re, 
és a po hár szék ke rí té sét bévonták ép pen föl dig ama 
dur va fá tyol lal, mel  lyel a né me tek gyá szol ni szok tak.” 
Vá rat la nul han go kat hal lott, el bújt a „fá tyol” mö gé, és 
azt lát ta, hogy egy öreg em ber jön hat szol gá ló lán  nyal, 
akik az egész pa lo tát vö rös füg gön  nyel be von ták, hogy 
ne le hes sen be lát ni.

Beth len álom fej té se sze rint eb ben Te le ki Mi hály és 
Er dély bu ká sát sej ti. Álom fej té se sze rint a hat lány alak ja 
hat nem ze tét jel ké pez he ti: „né met, tö rök, ma gyar, er dé lyi, 
ha vas al föl di, mol do vai. A szent írás ban is az or szá gok, 
nem zet sé gek le á nyok nak ne vez tet nek. Po hár szék, ke men-
ce contra rationem va ló el for dí tá sa és a nagy hall ga tás a 
vár ban, nem a kö vet ke zett politia s regimen vál to zá sát 
jelentette-é?” A szul tán Thö kölyt 1690-ben Er dély fe je-
del mé vé tet te. Li pót csá szár és ud va ra ezért volt elég gé 
en ge dé keny a Beth len Mik lós ál tal ve ze tett kül dött ség 
iránt, és már 1690-ben lét re jött a meg ál la po dás, a Dip lo-
ma Leopoldinum, amely biz to sí tot ta Er dély kü lön ál lá sát a 
Bi ro dal mon be lül, és a pro tes táns több ség elõ jo ga it. Thö-
köly Im re azon ban – Han ni bált utá noz va – át kelt se re gé-
vel egy jár ha tat lan nak ítélt hegy szo ro son, és Zernyestnél 
1690-ben le gyõz te a né met se re get. Heissler tá bor no kot 
is el fog ta, aki ért cse ré be ki ad ták ne ki fe le sé gét, Zrí nyi 
Ilo nát. Thö köly ka to nái Te le ki Mi hályt, Er dély leg te kin-
té lye sebb fõ urát meg öl ték, mert egy sze rû fe ke te ru há ban 
volt, mi vel Apa fi fe je del met gyá szol ta. Az Ön élet írás ban 
az álom le írás elõtt Te le ki és a né met had ve zé rek egyez-
ke dé sé rõl ol vas ha tunk. Te le ki Caraffával volt jó ban, aki 
vi szont Beth lent na gyon nem szí vel te.

Az ötö dik álom ön ma gá ra vo nat ko zott: ál má ban egy 
idõs as  szony egy fi a talt ho zott elé je, és ar ra kér te, hogy 
ve gye fe le sé gül. Er re azt fe lel te: nem ve he ti el, mert van 
már fe le sé ge. De a gyász ba öl tö zött as  szony rá be szé lés-
re – gond vi se lés cél já ból – át vet te a lányt, és meg ígér te, 
hogy férj hez fog ja ad ni, ha ta lál hoz zá il lõt. Beth len ál ma 
fe lõl meg kér dez te Horti püs pö köt is, aki at tól félt, hogy ez 
az álom Beth len be teg fe le sé gé rõl és egy új há zas sá gá ról 
szól. „De azon az úton az ed dig bé nem tölt. Ha az üdõ 
meg ma gya ráz za va la mi seriummal [ko moly ok], jó, ha 
pe dig nem, sem mi ká ra sen ki nek ben ne.”

7  Ke mény Já nos és Beth len Mik lós mû vei, Szép iro dal mi Könyv ki adó. Szö veg gon do zás és jegy ze tek: V. Windisch Éva, Bu da pest, 1980, 806–809. 
Ma gyar Re mek írók.

8 Uo., II. könyv, 26. rész, 942.

Középkori freskó
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A szö veg kör nye ze tet hív hat juk se gít sé gül az álom 
meg ér té sé hez. Beth len köz vet le nül az ál mok elõtt má so-
dik fe le sé gé rõl írt, aki a ke mény té len na gyon meg fá zott, 
majd nem be le halt a szü lés be, és olyan sú lyos be teg sé gei 
tá mad tak, mint el sõ fe le sé gé nek. „Ha volt va la ki nek ezen 
a vi lá gon ke se rû sé ge, bi zony volt né kem, hogy ez a má so-
dik, jó, és még az el sõ nél szebb, if jabb fe le sé gem szin tén 
azon nya va lyá já val és ha lá lá val ke se re dem meg, mint az 
el sõ be; ma ga is meg ke se red vén mond ta: Jaj lel kem, csak 
úgy jár ke gyel med én vé lem, mint az el sõ as  szon  nyal. 
Bi zony, majd meg bo lon dul tam. Még is az Is ten osztán 
megszáná õtet is, en ge met is ben ne, s meggyógyítá…”. 
Az idõs as  szony ta lán Beth len el sõ fe le sé gét je len ti, aki 
ar ra kér te, hogy ha lá la után új ra nõ sül jön meg, a fi a tal 
lány pe dig a má so dik fe le sé ge, aki gond vi se lés re szorul.9 
Az idõs as  szony mond ja ki, old ja fel a Beth len lel ké ben 
le võ ag gó dást fi a tal fe le sé gé ért.

A Pan non hal mi Fõ apát ság gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó 
Willem de Poorter (1608–1649) fest mé nye: Jó zsef meg-
fej ti a fá raó ál mát. Poorter Remb randt ta nít vá nya volt, ez 
a fény tech ni ka ke ze lé sé ben elég gé szembetûnõ.10 Poorter 
fest mé nye Az ikon tól az ins tal lá ci ó ig cí mû pan non hal mi 
idõ sza ki ki ál lí tás el sõ mû tár gya. „A ki ál lí tást Jó zsef nyit-
ja: szét húz za a füg gönyt, át ve zet ben nün ket az osz lop-
so ron, és meg fej ti a fá raó álmát.”11 A Poorter-festmény 
kö zép pont já ban is egy ha tal mas, fé lig le en ge dett füg göny 

lát ha tó. A füg göny a ba rokk ké pe ken ál ta lá ban a „szent 
szín ház” (theatrum sacrum) je le, amely fel tár ja a szent ala-
ko kat, ese mé nye ket. Ezen a fest mé nyen iga zá ban nincs 
kö zép pont; a fény a ba rokk kön tös be, tö rö kös tur bán ba 
bur ko ló zó fá raó ar cá ra, va la mint a szin te még gyer mek 
Jó zsef ar cá ra esik, aki a fá ra ó hoz ve ze tõ ma gas lép csõ 
elõtt áll. A bí bor füg gönyt mint ha va la ki fel húz ná, szin te 
egy elõ adás kez de tét lát juk. Jó zsef ezt mond ta a Bib lia 
sze rint: „Az álom meg fej té se nem de Is ten dol ga? De azért 
mond já tok el!” (Ter 40,8) A fest mé nyen Jó zsef ki nyúj tott 
kar ja egy föl dön fek võ, nyi tott könyv re mu tat, amely re 
fény esik. A fá raó böl csei elõtt zár va ma radt az élet köny-
ve, Jó zsef elõtt fel tá rult. Ta lán azért, mert már meg szen-
ve dett ér te. Báty jai ugyan is a di csek võ en elõ a dott ál mai 
mi att ne hez tel tek meg rá, mert úgy érez ték, hogy ön ma gát 
föl ma gasz tal va meg ve ti õket. (Ter 37,5–11) A bör tön bõl 
ki ho zott Jó zsef a fá raó elõtt már alá za to san tár ta fel az 
el jö ven dõ hét bõ és hét szûk esz ten dõ re vo nat ko zó ma gya-
rá za tát.

Anselm Grün a kö vet ke zõ ta nul sá got von ja le a Jó zsef-
tör té net bõl: „Ha Is ten álom ban szól hoz zánk, ak kor azt 
csak Is ten tud ja ne künk meg ma gya ráz ni, hogy mit akar az 
álom kép pel mon da ni. Imád ság ra van szük sé günk, hogy 
meg ért sük az ál mot. Nem pszi cho ló gi ai köny ve ket kell 
la poz nunk, ha nem az Is ten nel kell ar ról be szél nünk, hogy 
va ló já ban mit akar ne künk üzenni.”12

  9  Jung egyik álom le írá sa ér de kes ös  sze ve tés re ad hat al kal mat. Jungnak ál má ban meg je lent ha lott fe le sé ge: „Éle te vi rág já ban volt, úgy har minc éves 
le he tett, és azt a ru hát vi sel te, ame lyet sok-sok év vel az elõtt az uno ka hú gom, az a bi zo nyos mé di um varrt ne ki. Ta lán a leg szebb ru há ját, amit va la-
ha is hor dott. Arc ki fe je zé se nem volt öröm te li, de szo mo rú sem: tár gyi la gos tu dást és bölcs hely zet meg íté lést fe je zett ki a leg cse ké lyebb ér zel mi 
re ak ció nél kül, mint aki túl van már az in du la tok kö dén. Tud tam, hogy ez nem õ, ha nem egy ál ta la elém ál lí tott vagy ösz tön zött kép. Ben ne volt 
kap cso la tunk kez de te, há zas sá gunk har minc öt évé nek tör té ne te és az õ éle té nek vé ge is. Egy ilyen ös  szes ség lát tán az em ber nek el áll a sza va, 
mert alig ké pes fel fog ni.” C. G. Jung: Em lé kek, ál mok, gon do la tok, Fel je gyez te Aniela Jaffé, Eu ró pa Könyv ki adó, Bp., 1987, 357.

10  „Remb randt kez det tõl fog va his tó ria fes tõ nek ké szült. Fes tõi és gra fi ku si mun kás sá gá nak leg na gyobb ré sze ó- és új tes ta men tu mi áb rá zo lás. Kü lö-
nö sen ked velt té má it – Áb ra hám, Já kob, Jó zsef, Esz ter, Tó bi ás tör té ne tét és Jé zus éle té nek epi zód ja it – idõ rõl idõ re új ból elõ vet te, és min dig 
va la mi más mo men tum ra he lyez te a hang súlyt.” Gerszi Te réz: Be ve ze tés, in: Remb randt 400, Réz karc ok és raj zok, Ki ál lí tás a mû vész szü le té sé nek 
400. év for du ló já ra, Szép mû vé sze ti Mú ze um, Bp., 2006. jú ni us 29–szep tem ber 25.

11 Adéle Ei sen ste in: Hi tet len Ta más nak, in: Az ikon tól az ins tal lá ci ó ig, szerk.: Adéle Ei sen ste in, Pan non hal mi Fõ apát ság, 2008, 15.
12 Anselm Grün OSB: I. m., 15.

Willem de Poorter: József megfejti a fáraó álmát



GE LEN CSÉR GÁ BOR

Az ere den dõ más hol
Filmálommásolatok

„A mo zi ele ve el ér he tet len mó don ad ja [ti. a szín ház ma te ri á lis adott sá-
gát – GG], egy ere den dõ másholban, egy vég te le nül csak vágy ha tó ban 
(= egy so ha sem bir to kol ha tó ban), egy má sik szí nen, amely nem más, 
mint a tá vol lé té, s amely a tá vol le võt még is min den rész le té ben le ké pe-
zi, ily mó don na gyon is je len le võ vé té ve azt.” (Christian Metz)11.

Az álom és a mû vé szet kap cso la tá nak vizs gá la ta kor 
leg gyak rab ban a szür re a liz mus fo gal má ba bot lunk, ért ve 
ez alatt irány za tot és stí lust egy aránt. Kü lö nö sen így van 
ez a film mû vé szet vo nat ko zá sá ban, amely el sõ nyel vi for-
ra dal mát, még a né ma film ko rá ban, az 1920-as évek ben, 
épp az irány zat meg szü le té sé vel, majd leg in ten zí vebb 
idõ sza ká val pár hu za mo san ér te meg. Sõt, ta lán nem túl-
zás azt ál lí ta ni, hogy a szür re a liz mus egyik leg fon to sabb 
mû vé szi mé di u ma a film volt. Mi ért? – te het jük fel a kér-
dést, s a ké zen fek võ vá lasz pa ra dox mó don töb bet árul el 
a film nyel vi ter mé sze té rõl, mint a szür re a liz mus ról vagy 
– egy nemrég be mu ta tott si ke res film cí mé vel szól va 
– „az álom tu do má nyá ról”.

Az aláb bi ak ban nem az ál mok meg je le ní té sé nek kü lö-
nös fil mes meg ol dá sa it kí vá nom vizs gál ni, jó val in kább 
a fil mi köz lés mód ele ve adott álom sze rû sé ge mel lett 
sze ret nék ér vel ni. Az álom meg je le ní té sét tág for ma tör té-
ne ti ös  sze füg gés ben át te kin tõ, az egye te mes és a ma gyar 
film tör té ne ti fo lya ma to kat egy aránt váz la to san érin tõ gon-
do lat me net vé gén egy olyan, ke vés bé is mert mû re hí vom 
fel a fi gyel met, amely né ze tem sze rint a film nyel vi ter mé-
sze té rõl egye te mes tör té ne ti szin ten is fon tos ál lí tá so kat 
fo gal maz meg. Mind eköz ben rá adá sul nem te kint el at tól 
a föld raj zi és tör té nel mi kö zeg tõl sem, amely ben lét re jött, 
s nem utol só sor ban azok tól, akik az álom re konst ruk ci-
ók meg va ló sí tá sát le he tõ vé tet ték: a fo lya ma tos ön- és 
va ló ság is me ret vá gyá val meg ál dott-meg vert örök ál mo-
dók tól.

Er dély Mik lós 1977-ben ké szült Álom má so la tok 
cí mû ex pe ri men tá lis film jé nek ter ve zé si, meg va ló sí tá si 
fo lya ma tát, al ko tói ref le xi ó it és nyel vi kö ze gét fo gom 
vizs gál ni, el sõ sor ban for ma nyel vi, s nem pe dig az álom-
áb rá zo lást elõ tér be ál lí tó szem pont ból. Még pe dig azért, 
mi vel – s er re épp Er dély film je hív ja fel a fi gyel met 
– nem csak az álom áb rá zo lás ki tün te tett kö ze ge a film, 
ha nem a fil mi köz lés mód vizs gá la tá nak ki tün te tett al kal-
mai a „filmálommásolatok”.

An nak ér de ké ben, hogy Er dély film jé nek sú lyát kel lõ-
kép pen ér zé kel jük, ér de mes rö vi den át te kin te ni álom és 
film kap cso la tá nak leg fon to sabb egye te mes és ma gyar 
film tör té ne ti ös  sze füg gé se it.

2.

A szür re a liz mus ki tün te tett kö ze ge a va ló ság és a 
kép ze let köz tes te ré ben meg je le nõ álom, amely a tu dat 
va ló ság gal kap cso la tos él mé nye i bõl, il let ve tö rek vé se i bõl 

épít kez ve te rem ti meg sa ját vi lá gát. Az álom ele mei te hát, 
leg alább is a szür re a liz must meg ter mé ke nyí tõ fre u di ta nok 
alap ján, a tu dat alat ti ba sül  lyedt tar tal mak meg je le ní té se, 
az ún. álom mun ka so rán jön nek lét re. Ezt a mo ti vá ció sort, 
tud ni il lik, hogy az álom min dig va la mi fé le ok ból, va la mi 
cél lal jön lét re, s így meg fejt he tõ, a fil mek el be szé lés mód-
ja is tük rö zi, ahogy a még oly „szür re á lis” álom szek ven ci-
ák is ál ta lá ban be ta go lód nak a narráció szo ros kro no lo gi-
kus és ka u zá lis lán co la tá ba. Film és álom kap cso la tá nak a 
kom mu ni ka tív (a tu dat alat ti üzen a tu da tos nak) és nar ra tív 
(az ál mot az éb ren lét ese mé nyei mo ti vál ják) ter mé sze te 
mel lett azon ban fon tos ki emel ni e vi szony rep ro duk tív 
ka rak te rét: film és álom fe no me no ló gi ai ha son la tos sá gát.

A fre u di álom te ó ri á val és a szür re a liz mus sal gya kor la-
ti lag együtt szü le tõ moz gó kép ad dig so ha nem lá tott va ló-
sze rû ség gel tud ta meg te rem te ni a va ló ság il lú zi ó ját. A 
hang súly itt a va ló ság il lú zi ó já ra, az az a két lát szó lag egy-
más nak el lent mon dó fo ga lom együt te sé re, a min den na pi 
va ló ság ta pasz ta lat kéz zel fog ha tó, pon to sab ban szem mel 
lát ha tó (majd ha ma ro san fül lel hall ha tó) meg je le ní té sé re 
ke rül. Az az egy olyan va ló sze rû ta pasz ta la té ra, mint ami-
lyen az álom. Nem vé let le nül ter jedt el a film/álom me ta-
fo ra olyan szé les  kö rû en, s fon ta át a film rõl va ló be szé det 
a köz na pi tól a tu do má nyos dis kur zu sig. Gon dol junk csak 
– hogy né hány igen tá vo li ana ló gi át em lít sünk – az álom-
gyár ki fe je zés re, a mo zi zás és az ál mo dás pszi cho fi zi kai 
ál la po tá nak ös  sze ha son lí tá sá ra (sö tét ben né zünk egy fény-
lõ folt fe lé), az éber álom, az ál mo do zás, a kép ze let és a 
film kap cso la tát már el mé le ti sí kon vizs gá ló, a mot tó ban 
idé zett Christian Metz ta nul má nya i ra, a pszi cho a na lí zis 
vagy a fe mi niz mus és a film el mé let le het sé ges kap cso la tá-
nak el mé le ti kö vet kez mé nye i re.

A leg tá vo lab bi, ám még is fi gye lem re mél tó ös  sze füg-
gést a fe no me no ló gi ai gon dol ko dás vet he ti fel, amely re 
itt csu pán utal ni sze ret nék. Az el kép ze lés és az ész le lés 
fo gal mát ku ta tó vizs gá la tok lé nye gé ben a film és az 
álom stá tu sá ra em lé kez te tõ hely ze tet ír nak le, ami kor is 
egy szer re van je len az ész lelt do log ké pe, az az egy tárgy 
és a ró la al ko tott kép. A moz gó kép, ahogy már Hevesy 
Iván lé nyeg re tö rõ en meg fo gal maz ta, „a konk rét va ló ság 
reprodukciója”,2 te hát szük ség sze rû en egy szer re lát ha tó 
raj ta az áb rá zolt tárgy és az áb rá zo lás mód ja; nem kép-
zel he tõ el az egyik a má sik nél kül: az áb rá zolt do log a 
be mu ta tás mód ja, il let ve a be mu ta tás mód ja az áb rá zolt 
do log nél kül. A fe no me no ló gia szá má ra ha son ló mó don a 
meg fi gye lés köz tes sé ge, a va ló ság hoz va ló kö tõ dés és az 
at tól va ló el té rés meg ra ga dá sa áll a vizs gá lat kö zép pont-

1 Metz, Christian: A kép ze let be li je len tõ. Film tu do má nyi Szem le, 1981/2. 80. Józsa Pé ter for dí tá sa. (Ki eme lés az ere de ti ben.)
2 Hevesy Iván: A film já ték esz té ti ká ja és dra ma tur gi á ja. Ma gyar Film in té zet – Mú zsák Köz mû ve lõ dé si Ki adó, Bu da pest, 1985, 20.



já ban. S több mint fi gye lem re mél tó, hogy már Edmund 
Husserl egy 1912-es szö ve gé ben a le ké pe zés kü lön fé le 
for mái kap csán a „kinematografikus le ké pe zés” is szó ba 
kerül.3 Az álom ra is ki tér Eugen Fink 1930-ban ki adott 
Meg je le ní tés és kép. Ada lé kok a nem-va ló ság fe no me no ló-
gi á já hoz cí mû ta nul má nyá ban, de egyút tal jel zi e té ren a 
fe no me no ló gia ha tá ra it, ame lyek az ál mo dó én, il let ve az 
al vás fe no me no ló gi ai el mé le té nek hi á nyos sá ga i ból fakad-
nak.4 (S ez zel az álom vizs gá la tá ban a fe no me no ló gi á nak 
imp li cit mó don át kell ad nia a he lyét a pszi cho ló gi á nak, 
ahogy er re Jean-Paul Sartre egy írá sá ban köz vet le nül is 
figyelmeztet,5 s ahogy ezt a szür re a liz mus pszi cho ló gi ai 
ér dek lõ dé se is mint egy iga zol ja.) Fink azon ban ta nul má-
nyá ban az álom mel lett a mo zi ra is utal, mint a kör nye zõ 
vi lág egyik kép tár gyá ra. Fink – és a fe no me no ló gia – már 
az intencionálisan elõ ál lí tott ké pet meg ala po zó kép tu dat 
ket tõs sé gé re hív ja fel a fi gyel met: „A kép azon ban – elõ-
ször té zis sze rû en fo gal maz va – a re á lis hor do zó és az ál ta-
la hor do zott kép vi lág egy sé ges, ér tel mi leg ös  sze tar to zó 
egé sze. Ér tel met len ség és a kép tu dat intencionalitásának 
tel jes fél re ér té se, ha fel té te le zik, hogy a kép vi lág kü lön-
ál ló an is lé tez het. Nem, a kép vi lág min dig és a lé nye-
gé bõl kö vet ke zõ en együtt for dul elõ va la mi lyen re á lis 
hordozóval.”6

Vis  sza tér ve a hú szas évek szür re a lis ta in dít ta tá sú 
álom áb rá zo lá sa i hoz, a film ki tün te tett mediális hely ze tét 
el sõ sor ban an nak kö szön het te, hogy a fo to gra fi kus moz gó-
ké pi köz ve tí tett ség ré vén va ló sze rû en tud ta meg je le ní te ni 
az ál mok vi lá gát. Mind ez ak kor el sõ sor ban az álom va ló-
sze rû sé gét, s nem a film álom sze rû sé gét ál lí tot ta elõ tér be, 
no ha a ket tõ nem vá laszt ha tó el egy más tól, s ma már ta lán 
fon to sabb nak gon dol juk a ko rai fil mek álom sze rû sé gét, 
mint a fil mek álom szek ven ci á i nak va ló sze rû sé gét.

3.

Ér de mes ezen a pon ton el vá lasz ta ni egy más tól az 
ál mok áb rá zo lá sá nak és el be szé lé sé nek sa já tos sá ga it, a 
ket tõ ugyan is leg gyak rab ban kü lön-kü lön te rem ti meg a 
fil mek „álom sze rû sé gét”. Amen  nyi ben az áb rá zo lás tar tal-
maz egy va ló sze rût len ele met, úgy az el be szé lés lo gi ká ja 
va ló sze rû ma rad, ek képp te remt ve meg az álom egy szer-
re va ló sá gos és va ló sze rût len, avagy „szür re á lis” ha tá sát. 
Így mû kö dik pél dá ul a fan tasz ti kus fil mek több sé ge már 
Georges Mélies Uta zás a Hold ba cí mû õs film jé tõl kezd-
ve. Itt épp csak az uta zás és a Hold meg je le ní té se va ló sze-
rût len, egyéb ként az ese mé nyek el be szé lé se ugyan azt a 
lo gi kát kö ve ti, mint ha egy eg zo ti kus föld részt fe de zett vol-
na fel a je les tu dós tár sa ság, aki ket csi nos lá nyok bú csúz-
tat nak még itt a Föl dön, hogy az tán fu ra lé nyek fo gad ja-
nak oda fent a Hol don. Rit káb ban ugyan, de az „álmos-
filmek” kö zött is ta lá lunk er re a meg ol dás ra pél dát. René 
Clair el bû vö lõ en já té kos Pá rizs al szik cí mû, 1923-as film-
jé ben egy fan tasz ti kus ta lál mány ha tá sá ra min den ki azon-
mód „Csip ke ró zsi ka” álom ba me rül, ki vé ve az Eif fel-

to rony vi dám la kó it, akik egy da ra big él ve zik ki vált sá gos 
hely ze tü ket az al vó vá ros ban, de az tán in kább meg pró bál-
ják élet re kel te ni a moz du lat lan, ha lott vi lá got. A film 
amel lett, hogy a moz gó kép nagy sza bá sú me ta fo rá ja, el sõ-
sor ban nem a fan tasz ti kus ta lál mány ból fa ka dó ese mé nyek-
re, ha nem az ezek nek kö szön he tõ szür re á lis lát vány ra kon-
cent rál. Így a ki me re ví tett vá ro si élet ké pek jó val in kább 
álom sze rû, sem mint fan tasz ti kus ha tást kel te nek.

Ugyan eb bõl az idõ szak ból szár ma zik a szür re a liz mus 
el nyû he tet len alap film je, Az an da lú zi ai ku tya (1928), 
amely ben az áb rá zo lás va ló sze rût len sé ge ös  sze fo nó dik 
az el be szé lés va ló sze rût len sé gé vel. A ké pi mo tí vu mok 
álom sze rû sé gét te hát eb ben a film ben az el be szé lés „álom-
sze rû sé ge” tel je sí ti ki. Nem vé let len az al ko tók – ta lán 
szin tén szür re a lis ta gesz tus nak mi nõ sü lõ – ki je len té se: „A 
for ga tó köny vet nem egé szen egy hét alatt ír tuk meg, egy 
na gyon egy sze rû sza bály alap ján, me lyet mind a ket ten 
el fo gad tunk: egyet len olyan öt le tet, egyet len olyan ké pet 
nem ve he tünk be, me lyet ra ci o ná lis, pszi cho ló gi ai vagy 
kul tu rá lis ala pon meg le het magyarázni.”7 Ahogy az sem 
vé let len, hogy Dalí és Buñuel film je hív ja a mai na pig a 
leg ki tar tóbb „álom fej tés re” az elem zõ ket (lásd leg utóbb 
pél dá ul Sza bó Z. Pál könyvét).8 S vé gül az sem le het 
vé let len, hogy minden nek el le né re ez a film fi gyel mez tet 
a leg kér lel he tet le neb bül a mû vé szet ér tel me zé sé nek vég te-
len, nyi tott, be fe jez he tet len folyamatára…

Buñuel élet mû ve ugyan ak kor át kö tést je lent a fil-
mi álom meg je le ní tés mo der nis ta fej le mé nye i hez. Az 
an da lú zi ai ku tya még nem csak el be szé lés mód já ban, 
pon to sab ban az el be szé lés kon ven ci o ná lis ok–oko za ti 
és idõ ren di lo gi ká já nak fel rú gá sá ban, vagy ha tet szik, 
„álom sze rû vé té te lé ben” kap cso ló dik a szür re a lis ta 
álom lo gi ká hoz, ha nem motivikusan is két ség te le nül 
ele mez he tõ a fre u di álom fej tés me to do ló gi á ja alap ján. 
A to vább lé pést Buñuel és a film mû vé szet szá má ra, 
to váb bá a szür re a liz mus mint moz ga lom dog má já nak 
el ha gyá sát, ám a szür re a lis ta szem lé let mód mint stí lus 
fenn tar tá sát a ren de zõ majd’ fél év szá zad dal ké sõb bi 
mû vei va ló sít ják meg. Az öl dök lõ an gyal, a Tristana, 
A nap szé pe szür re a lisz ti kus moz za na tai után az utol só 
há rom film tel je sí ti ki az élet mû és a mo dern film mû vé-
szet álom te ma ti ká ját. A bur zso á zia diszk rét bá ja, A sza-
bad ság fan tom ja és A vágy ti tok za tos tár gya egy aránt 
az el be szé lés lo gi ká já ban, s nem az egyes mo tí vu mok 
„fan tasz ti ku má ban” ér vé nye sí ti az álom sze rû sé get. 
Minden nek kö vet kez té ben e fil me ket in kább ab szurd-
nak, rém álom sze rû nek érez zük, sem mint szür re á lis nak, 
nem utol sósor ban azért, mert Buñuel ke zé ben a fil mi 
nyelv ma gá tól ér te tõ dõ mó don vá lik az álom ab szurd 
lo gi ká já nak ki fe je zõ jé vé.

E het ve nes évek ben ké szült mû vek ben már nem az 
ál mok va ló sze rû sé gé re cso dál ko zunk rá, ha nem a fil mek 
álom sze rû sé gé re. S ez zel pár hu za mo san a szür re a liz mus 
pa ra dig má já ból át lé pünk a mo dern film pa ra dig má já ba. 
(Igen ki vé te les kö rül mény a film mû vé szet tör té ne té ben, 

3  Husserl, Edmund: Fan tá zia, kép tu dat, em lé ke zet. A szem lé le ti meg je le ní té sek fe no me no ló gi á já hoz. In: Ba csó Bé la (szerk.): Kép, fe no mén, va ló-
ság. Ki já rat Ki adó, Bu da pest, 1997, 27.

4 Fink, Eugen: Meg je le ní tés és kép. Ada lé kok a nem-va ló ság fe no me no ló gi á já hoz. In: Ba csó Bé la (szerk.): Kép, fe no mén, va ló ság, i. m. 87.
5 Sartre, Jean-Paul: A kép in ten ci o ná lis szer ke ze te. In: Ba csó Bé la (szerk.) : Kép, fe no mén, va ló ság, i. m. 141.
6 Fink, Eugen: Meg je le ní tés és kép. Ada lé kok a nem-va ló ság fe no me no ló gi á já hoz. In: Ba csó Bé la (szerk.): Kép, fe no mén, va ló ság, i. m. 93.
7 Buñuel, Luis: Utol só le he le tem. Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1989, 114.
8 Sza bó Z. Pál: Lá za dás a ha lál el len. Áron Ki adó, Bu da pest, 2003.



hogy ezt a jó ko ra utat rá adá sul egyet len al ko tó élet mû vé-
nek se gít sé gé vel te het jük meg.)

A mo dern film mû vé szet egyik meg ha tá ro zó for mai 
tö rek vé se a szub jek tív tu dat fo lya ma tok ki ve tí té sé ben 
rejlik.9 A han gos film meg szü le té sét kö ve tõ re a lis ta irány-
za tok, min de nek elõtt a neo re a liz mus ál tal meg te rem tett 
nyel vi le he tõ sé gek nyo mán és ezek el len re ak ci ó ja ként 
ke rült a mo dern olasz film, majd az új hul lá mok, el sõ-
sor ban a fran cia új hul lám ér dek lõ dé sé nek elõ te ré be a 
tu da ti fo lya ma tok le írá sá nak igé nye. Nem a va ló ság, 
jó val in kább a tu dat lát ha tat lan fo lya ma ta i nak lát ha tó vá 
té te le volt te hát a cél, amely mö gött egy szer re mun kált 
az em be ri sors kül sõ fel té tel rend sze ré nek bel sõ vé vá lá sa 
és a vi lág meg ra gad ha tó sá gá nak is me ret el mé le ti ké te lye. 
Mind két kö rül mény, il let ve a ket tõ ös  sze füg gé se pon to-
san, szin te lé pés rõl lé pés re re konst ru ál ha tó Mi che lan ge lo 
Antonioni mû vé sze té ben, az „el ide ge ne dés-tet ra ló gi á tól” 
(A ka land, Az éj sza ka, Nap fo gyat ko zás, Vö rös si va tag) 
a Na gyí tá son át a Fog lal ko zá sa: ri por ter cí mû fil mig. 
Ha az álom/kép ze let mo tí vum szem pont já ból gon dol juk 
vé gig õket, ak kor a Vö rös si va tag tól kezd ve le ír ha tók úgy 
is, mint egy-egy tu da ti tö rek vés ki ve tü lé sei, pon to sab ban 
e fil mek meg en ge dik, mi több, fel szó lí ta nak a va lós/tu da-
ti, meg tör tént/vi zi o nált ka te gó ri ák kö zöt ti me rev vá lasz fa-
lak le bon tá sá ra.

A va ló ság el bi zony ta la no dá sá tól (Akira Kuroszava: A 
vi har ka pu já ban) a tér–idõ és ok–oko za ti ság ös  sze füg gé-
se i nek el ol dá sá ig (Alain Resnais: Ta valy Marienbadban) 
a mo dern tu dat film nem „le fil me zi” az ál mot, ha nem 
álom sze rû vé te szi a fil met. Mind ezt pon to san jel zi a fo lya-
mat, ahogy e fil mek már nem egy-egy, a va ló ság tól jól 
el kü lö ní tett, „szür re á lis” álom szek ven ci át tar tal maz nak, 
ha nem a film egé sze vá lik álom sze rû vé, amely ben nem 
de rül ki, med dig tart a fik ció va ló sze rû sé ge, s mi kor for-
dul át a va ló ság álom sze rû be.

A kor társ film a mo dern iz mus nak ezt az alap ve tõ en 
a nar ra tív kon ven ci ót érin tõ in ven ci ó ját al kal maz za – és 
gyak ran vált ja ap ró pénz re –, ami kor a „va ló sá gon tú li” 
tar to má nyok ban hív egyéb ként leg több ször igen csak föld-
höz ra gadt ka lan dok ra.

4.

A ma gyar film „ál mos könyv ében”, úgy tû nik, több 
la pot töl te nek be a tu da ti fo lya ma to kat meg je le ní tõ 
ké pek, mint a szür re a lisz ti kus in dít ta tá sú álom szek ven ci-
ák. Ta lán ez az egyet len po zi tív kö vet kez mé nye an nak 
az egyéb ként sú lyos film tör té ne ti vesz te ség nek, ame lyet 
a hú szas évek ki ma ra dá sa okoz a ma gyar film tör té ne té-
bõl. Az el sõ vi lág há bo rút, majd a Ta nács köz tár sa sá got 
kö ve tõ emig rá ci ók (Ker tész Mi hály tól Ba lázs Bé lá ig, 
Kor da Sán dor tól Moholy-Nagy Lász ló ig) kö vet kez té ben 
az egye te mes film mû vé szet leg fon to sabb stí lus kor sza ka it, 
így a szür re a liz must is élet re hí vó pe ri ó dus mind ke res ke-
del mi, mind mû vé szi ér te lem ben gya kor la ti lag hi ány zik 
film tör té ne tünk bõl. A film mû vé szet el sõ for ra dal ma te hát 
egy sze rû en Ma gyar or szág rész vé te le nél kül zaj lik le a 
vi lág film mû vé szet ében, a má so dik for ra da lom ide jén, 

a mo dern iz mus kor sza ká ban vi szont már a ma gyar film 
is be tud kap cso lód ni az újabb tö rek vé sek be. Igaz, ki csit 
meg kés ve és ke vés bé ra di ká li san, il let ve a ra di ká lis for-
mai meg ol dá so kat a pe ri fé ri á ra kény sze rít ve.

Mind ezek a kö rül mé nyek leg in kább épp a szür re a lisz-
ti kus áb rá zo lás mód ha gyo má nyá nak át vé te lé vel, il let ve a 
tu dat fil mes tö rek vé sek kel ír ha tók le. Az elõb bi re pél dát 
egy részt Sza bó Ist ván ko rai film je i ben ta lá lunk. Sza bó nál 
a szub jek tív lá tás mód szem lé le ti-for mai fel erõ sí té sé nek 
esz kö ze ként je len nek meg a szür re á lis álom szek ven ci ák, 
elõbb az Apá ban mint a gyer me ki kép ze let ki ve tü lé se, 
majd a Tûz ol tó ut ca 25.-ben mint a kol lek tív em lé ke zet 
tör té nel mi ké pei. Ke vés bé a szub jek tív ön ki fe je zés re, 
mint in kább a szub jek tu mon be lül le zaj ló drá mai küz de-
lem re le het nek pél dák a szür re a lis ta lá tás mó dot in kább 
exp res  szív be át for dí tó Fábri Zol tán mû vé sze té nek tör té-
nel mi krí zi se ket ki fe je zõ (rém)álomszekvenciái, a Han ni-
bál ta nár úr tól az Utó sze zo non át a 141 perc a Be fe je zet-
len mon dat ból és Az ötö dik pe csét cí mû fil me kig. Eb bõl 
a so ro zat ból kü lö nö sen a leg am bi ci ó zu sabb, ám ke vés bé 
si ke rült Utó sze zon za var ba ej tõ holokausztvízióját ér de-
mes ki emel ni.

A tu dat fo lya ma tok nyo mon kö ve té sét, a va ló ság és a 
kép ze let köz tes te rét fel tá ró tö rek vé sek az eu ró pai mo der-
n iz mus hoz ké pest kis sé meg ké sett, de a ma gyar film tör té-
ne té ben mér föld kõ nek szá mí tó iker da rab ja Makk Kár oly 
Sze re lem és Huszárik Zol tán Szindbád cí mû filmje.10 Az 
elõb bi tár sa dal mi, az utób bi böl cse le ti, s a ket tõ kö zös 
pszi cho ló gi ai lá tás mód ja még több het ve nes évek ben 
ké szült film ben is fel tû nik, min de nek elõtt a két ren de zõ 
to váb bi mun ká i ban (Macs ka já ték, il let ve Csontváry), 
va la mint egy-egy, a va ló ság és a kép ze let ha tá ra it le bon tó 
film ben, így pél dá ul Maár Gyu la ko rai ka ma ra já té ka i ban 
(Dé ry né, hol van?, Te ke tó ria).

Mind ezek a fil mek azon ban el sõ sor ban te ma ti kus-gon-
do la ti meg fon to lá sok ból jut nak el az álom szek ven ci ák 
be ha tá rolt vagy át tet szõ vé tett be épí té sé hez az alap ve tõ en 
kon ven ci o ná lis narratívába, il let ve a narráció kon ven ci o-
ná lis alap ja i nak fel ol dá sá val (tér-idõ) ke rül nek kö zel a 
tu dat fil mes for má hoz. E for ma film nyel vi tu da to sí tá sát, 
nyel vi ala po zá sú meg va ló sí tá sát – nem el sza kad va a tár-
sa dal mi-böl cse le ti je len té sek tõl – a het ve nes-nyolc va nas 
évek ex pe ri men tá lis, jó részt pe ri fé ri á ra szo rí tott, ül dö zött 
vagy akár be til tott film jei vég zik el.

5.

A het ve nes évek ma gyar film nyel vi experimentaliz-
musa nem a klas  szi kus mo dern film szür re a liz mu sá hoz 
(ahogy álom szek ven ci á i nak stí lu sá ban Fábri vagy Sza bó), 
nem is a mo der nis ta tu dat film hez (mint Makk és Huszárik) 
kap cso ló dik, ha nem po é ti kai és po li ti kai ér te lem ben egy-
aránt sa já tos és ere de ti úton jár. A tu dat fil mes irány zat hoz 
ez a tö rek vés leg fel jebb oly mó don ke rül kö zel, hogy meg-
pró bál ja ön tu dat ra éb resz te ni a ma gyar fil met mind nyel-
vi-po é ti kai, mind tár sa dal mi-po li ti kai ér te lem ben. E ket-
tõs ség a het ve nes évek experimentalizmusának fon tos jel-
lem vo ná sa; en nek kö szön he tõ en úgy tud egye te mes ér vé-

  9 Ko vács And rás Bá lint: A mo dern film irány za tai. Az eu ró pai mû vész film 1950–1980. Palatinus, Bu da pest, 2005, 87.
10  A két film pár hu za mos elem zé sét lásd: Ge len csér Gá bor: A Titanic ze ne ka ra. Stí lu sok és irány za tok a het ve nes évek ma gyar film mû vé szet ében. 

Osiris, Bu da pest, 2002, 60–89.



nyû film nyel vi kon zek ven ci ák ra jut ni, hogy nem sza kad 
el a tár sa dal mi-tör té nel mi adott sá gok tól, ugyan ak kor nem 
ra gad be le a he lyi ér de kû pro vin ci a liz mus ba.

A nyel vi-tár sa dal mi ér te lem ben vett ön tu da to sí tás 
ugyan ak kor a leg fon to sabb mû vek ben köz ve tet ten vagy 
akár köz vet le nül is az álom sze rû ség hez, az ál mok vi lá-
gá hoz: a fan tasz ti kus hoz, a szür re á lis hoz, az ab szurd hoz 
kap cso ló dik, még hoz zá oly mó don, hogy nem ve szí ti el 
kap cso la tát a tár sa dal mi vagy tör té nel mi ér te lem ben vett 
va ló ság gal. Az Álom má so la to kat for ga tó Er dély Mik lós 
mel lett a va ló ság és kép ze let mediális köz tes sé gét ku tat ja 
el mé le ti szö ve ge i ben és film je i ben Bódy Gá bor, il let ve 
ta lál rá er re a köz tes ség re Je les And rás.

Bódy mind há rom egész es tés já ték film jé ben jól fel-
is mer he tõk azok a for mai meg ol dá sok, ame lyek kel a 
film re a lisz ti kus ké pi és nar ra tív kon ven ci ó it igyek szik 
le rom bol ni, a kép nek vagy a tör té net nek a tu da tát ál lít va 
ez ál tal elõ tér be (s nem el ta kar va-ki ik tat va ez zel a kép tár-
sa dal mi-tör té nel mi ér te lem ben vett tár gyát és je len té sét). 
Ily mó don imi tál az Ame ri kai anzix egy 1865-bõl, te hát 
a film fel ta lá lá sa elõt ti idõ szak ból ránk ma radt „ar chív” 
anya got. Ek képp tá gít ja ki Nár cisz és Psyché élet tör té-
net ét a ma gyar pol gá ro so dás fo lya ma tát vé gig kí sé rõ, a 
fel vi lá go so dás tól a protofasizmus ko rá ig íve lõ 150 év re, 
mi köz ben hõ se in az idõ mú lá sa lát ha tó an nem hagy 
nyo mot. S vé gül ezért nyo ma té ko sít ja a Ku tya éji da la 
va la men  nyi koc ká ja a lát vány és a tör té net te rem tett sé gét, 
mes ter kélt sé gét, csi nált sá gát, ha mis sá gát – a film ugyan is 
nem le het más mi lyen, hi szen ha „va ló sá gos” vol na, ak kor 
len ne iga zán ha mis!

Je les And rás ke vés bé nyelv tu da tos mó don, jó val 
in kább a lé te zés eg zisz ten ci á lis adott sá gá nak és eset le-
ges sé gé nek együt tes, egy más ba for dí tott meg mu ta tá sa-
ként jut el gyak ran a konk rét álom sze rû sé gig. Gon dol-
junk A kis Valentino „ab szurd dokumentarizmusára”,11 
vagy „a min den na pi élet fantasztikumát”12 meg mu tat ni 
aka ró al ko tói szán dék ra; a film egyes epi zód ja i nak szür-
re a lisz ti kus-ví zi ó sze rû jel le gé re (pl. az elõ szo bán lán go-
ló slaf rok ban vé gig vo nu ló Amá lia és a tó par ti ét te rem 
gro teszk je), vagy az álom-ál mo dás lét hely ze tét ké pi leg 
is meg ra ga dó je le net re, ami kor a fõ hõst las sí tott-koc ká-
zott fel vé te len lát juk mint egy „tes tet le nül” le beg ni a tó 
ví zén. A be til tott Álom bri gád cí mû film re és az em be ri-
ség tör té ne tét Ádám ál ma ként el be szé lõ Az em ber tra gé-
di á ja-át irat ra (An gya li üd vöz let) pe dig úgy gon do lom, 
elég, ha csu pán uta lok.

A ké pi meg je le ní tés sel kap cso la to san minden nek, 
ahogy ko ráb ban lát tuk, a film mint mé di um ese té ben 
meg van a fe no me no ló gi ai alap ja, amely be fo ga dói szem-
pont ból nyi tott a pszi cho ló gi ai ér tel me zés fe lé. A re a lis ta, 
majd a struk tu ra lis ta el mé le te ket kö ve tõ en ezt az el moz du-
lást ír ja le töb bek kö zött a kor szak ban Pier Paolo Pasolini 

és Christian Metz, akik re Bódy és Er dély egy aránt hi vat-
ko zik. Ezek nek a gyak ran el mé le ti meg fon to lá so kat is tar-
tal ma zó gon do la tok nak és fõ képp fil mek nek a hát te ré ben 
azon ban egy jó val köz vet le nebb, a ko ra be li ma gyar mû vé-
szet, s ezen be lül el sõ sor ban a film tár sa dal mi és for mai 
ha gyo má nyát érin tõ kér dés áll. A het ve nes évek al ko tói 
szá má ra ugyan is a leg fon to sabb fel adat oly mó don túl lép-
ni a já ték fil mek hi te lét vesz tett fik ci ó in és kon ven ci ó in, a 
do ku men tum film kri ti kát lan „va ló ság”-fo gal mán és mód-
szer ta ni igénytelenségén,13 hogy köz ben ne ve szít sék el a 
va ló ság meg ra ga dá sá nak a film ál tal kü lö nö sen adek vát 
le he tõ sé gét, s ugyan ak kor ne mond ja nak le a film szük-
ség sze rû en je len lé võ for mai adott sá ga i nak hasz ná la tá ról. 
A fil mi köz lés mód nak egy va ló sá gos tárgy szem lé le té ben 
meg ra gad ha tó alap vo ná sa te hát, amely mi att a film kép a 
fe no me no ló gia szá má ra is az ész le lés mi ben lét ét le író pél-
da le het, s amely a fil met oly al kal mas sá te szi az álom, 
az az nem a va ló sá gos, csak a va ló sze rû vé tett kép ze let 
meg je le ní té sé re, a fen ti ek tõl nem füg get le nül, ám más 
ös  sze füg gé se ket fel vet ve, do ku men tum és fik ció ket tõ s-
é gé ben je le nik meg. Nem fe no me no ló gi ai, nem nyel vi, 
ha nem for mai kér dés ként; azt a fen ti ek tõl is mé tel ten nem 
füg get len kö rül ményt hang sú lyoz va, hogy a do ku men tum 
(a rep ro du kált tár gyi va ló ság) és a fik ció (e tár gyi va ló ság 
szem lé le te) min den egyes film kép alap tu laj don sá ga; hogy 
a do ku men tum- vagy fik ci ós fil mek meg kü lön böz te té sé re 
(ha le het sé ges egy ál ta lán), csak e két film tí pus hoz kap cso-
ló dó for ma nyel vi kon ven ci ók alap ján va gyunk ké pe sek. 
„Nem a fik ció, nem is a do ku men tum bi zo nyul a film 
köz pon ti ka te gó ri á já nak, ha nem, ere den dõ en esz té ti kai 
szer ve zett sé gû ki fe je zés mód lé vén, a for ma töl ti be ezt 
a szerepet.”14

A het ve nes évek ex pe ri men tá lis fil me sei er re az 
el mé le ti kö rül mény re hív ták fel a fi gyel met – me rõ ben 
gya kor la ti ok ból. Õk ugyan is a hat va nas évek ki ürült 
kon ven ció rend sze rét, fik ci ós – az az fik tív, nem va ló sá-
gos! – köz meg egye zés ét igye kez tek le lep lez ni az zal, 
hogy fel tár ták a fik ci ót kép zõ me cha niz mu so kat a 
dokumentarizmus, a dokumentarista vo ná so kat pe dig 
a fik ció te rén. Mind ez a nyel vi ön tu dat ra éb re dés nem 
volt te hát füg get len a kor tár sa dal mi adott sá ga i tól, mi 
több, az hív ta elõ. Ezért is fed he tett le ez a tö rek vés 
oly szé les spekt ru mot a het ve nes évek film tör té ne té-
ben, a dokumentarizmus kü lön fé le alak vál to za ta i tól 
(szi tu á ci ós do ku men tum fil mek, dokumentarista stí lu sú 
já ték fil mek, fik ci ós do ku men tum fil mek, az az a Bu da-
pest Is ko la film jei) a Bódy, Er dély, Je les ne vé vel fém-
jel zett ex pe ri men tá lis dokumentarizmuson át15 egé szen 
a nyolc va nas évek kö ze pén meg je le nõ „új ér zé keny sé-
gig”. Utób bi fan tasz ti kus sá sti li zált én-köz pon tú sá ga 
szin tén le ve zet he tõ a het ve nes évek ön tu da tos, ref lex ív 
dokumentarizmusából.16

11  Ko vács And rás Bá lint: „Ön tu dat lan ré te gek”. Áb rá zo lá si kon ven ci ók át ala ku lás a het ve nes évek ma gyar film jé ben. In: Ko vács A. B.: A film 
sze rint a vi lág. Palatinus, Bu da pest, 2002, 209.

12 Bár sony Éva: For ga tás köz ben: A kis Valentino. Be szél ge tés Je les And rás sal. Film szem, 1978/12. 14. 
13 Vö. Bódy Gá bor: A fi a tal ma gyar film út jai. In: Bódy Gá bor: Egy be gyûj tött film mû vé sze ti írá sok. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 2006, 113.
14 Lá nyi And rás: Gon do la tok a film ter mé sze té nek vizs gá la tá hoz. Film kul tú ra, 81/1. 67. 
15  Bódy Gá bor ha tá roz ta meg egy in ter jú ban ez zel a fo ga lom mal a film je it. (Zsu gán Ist ván: A film nyel vi kí sér let tõl az új narrativitásig. Be szél ge tés  

Bódy Gá bor ral. In: Zsu gán I.: Szub jek tív ma gyar film tör té net 1964–1994. Osiris – Szá zad vég, Bu da pest, 1994, 439-446.)
16  Vö. Milarepaverzió. Az „új ér zé keny ség” ha tá rai [Ke rek asz tal-be szél ge tés]. Film vi lág, 85/7. 18-27. Kü lö nö sen Ko vács And rás Bá lint hoz-

zá szó lá sa.



6.

Ha az ön tu da to sí tás fo lya ma tát ál lít juk elõ tér be, ak kor 
el sõ sor ban a leg ra di ká li sabb, a fil mi kon ven ci ók leg alap-
ve tõbb, ugyan ak kor leg tá vo lab bi pont jai kö zött kap cso-
la tot lé te sí te ni igyek võ Er dély Mik lós mû vé sze té re kell 
hi vat koz nunk.

Er dély gon dol ko dá sát és mû vé sze tét vé gig kí sé ri a mon-
tázs és a tu dat film – vagy ahogy õ ne vez te, a kog ni tív film 
– fo gal má nak vizs gá la ta. A fil men kí vü li mû vé sze tek re 
is ki ter jesz tett mon tázst olyan szer kesz té si elv nek tart ja, 
„mely ben a konk rét és az esz mei egy szer re, di a lek ti kus 
egy sé gé ben érvényesülhet”.17 A mon tázs alap ve tõ szem-
lé le ti jel le gét, amely te hát meg ha lad ja bi zo nyos konk rét 
ha tá sok, je len té sek meg fo gal ma zá sát, ép pen a ko rai avant-
gárd fil mek, sõt a szür re a liz mus gya kor la ta el le né ben 
hang sú lyoz za. A mon tázs nak ugyan is nem a gon do la tot, 
ha nem a gon dol ko dást kell lát ha tó vá ten nie (vö. kog ni tív 
film), már pe dig a szür re a lis ta mon tázs a gon do la tot ál lít ja 
elõ tér be – még ha ez a gon do lat a tu dat ta la né is. „A szür-
re a lis ta mon tázs ez zel a to tá lis nyi tás sal [ti. a da da iz mu sé-
val – GG] szem ben vis  sza lé pés nek te kint he tõ. Ha tá ro zott 
prog ram mal lé pett fel és Fre ud tól ins pi rál va az ösz tö nök 
fel sza ba dí tá sát tûz te zászlajára.”18 Er dély szá má ra te hát 
a mon tázs, s így az álom áb rá zo lás nem a szür re a liz mus 
ál tal szor gal ma zott tu dat ta lan fel tá rá sát cé loz za, ha nem a 
gon dol ko dás le írá sát.

A kí sér le ti vagy kog ni tív film meg ha tá ro zá sa kor a 
mon tázs di a lek ti ká ja után Er dély a mon tázs ele me i nek 
va ló sá gos sá gát eme li ki. „A va ló ság ön vizs gá la tá nak 
– ami az em be ri múlt ban me het csak vég be – nél kü löz he-
tet len – nem esz kö ze – fá zi sa a film. (…) A ta pasz ta lat azt 
mu tat ja, hogy amit a film tud, azt a va ló ság is tud ja; más-
kép pen: a film nem tud hat olyant, ami a va ló ság ban nem 
lé te zik, így a film meg is me rõ funk ci ó ja erõ sebb lesz, mint 
a mû vé szi, a szó ha gyo má nyos ér tel mé ben, il let ve min den 
azon mú lik, mit fog nak a jö võ ben mû vé szi nek ne vez ni. 
(…) A kí sér le ti vagy kog ni tív film ön ma gát ku tat ja, mint 
a va ló ság egy olyan rep ro duk ci ó ját, amely át ren dez he tõ, 
el fo gu lat la nul per mu tál ha tó és kö vet ke zés kép pen a vi lág 
ana lí zi se is el vé gez he tõ raj ta. Te hát nem va la mi is mer tet 
vagy át ér zet tet akar ki fe jez ni, ha nem mint is me ret len 
je len ség cso port lét re ho zó ját vizs gál ja önmagát.”19 Nos, 
rész ben ezen el mé let – a ta nul mány 1976-ban je lent meg 
– gya kor la ti meg va ló sí tá sa lesz 1977-ben az Álom má so la-
tok, amely ben a film „mint is me ret len je len ség cso port [ti. 
az álom – GG] lét re ho zó ját vizs gál ja ön ma gát”.

7.

A 78 per ces Álom má so la tok négy rész re ta gol ha tó. Az 
el sõ há rom ban egy-egy álom re konst ruk ci ós kí sér le tét 
lát juk, ahogy az ál mo dó meg pró bál ja egy faj ta „ren de-
zõ ként” a ka me ra elõtt lé pés rõl lé pés re, kép rõl kép re a 
va ló ság ban (újra)jelenvalóvá ten ni az ál mát. A re konst-
ruk ci ók ter mé sze te sen si ker te le nek ma rad nak, hi szen az 

álom ahogy „meg va ló sul”, ép pen köz tes, kép zet sze rû 
álom jel le gét ve szí ti el. Az álom re konst ruk ció re konst-
ruk ci ó ja vi szont si ke res lesz, hi szen a film, füg get le nül 
at tól, hogy a „té má ja” ép pen egy álom, ele ve a va ló ság 
és a kép ze let köz tes, kép zet sze rû, álom jel le gû di men zi ó já-
ban mo zog. Er dély te hát a film nek er re a fe no me no ló gi ai 
alap já ra épít. A konceptualista alap ve tést azon ban még 
stí lus esz kö zök kel is meg tá mo gat ja: az álom re konst ruk ció 
bi zony ta lan, el aka dó, új ra ne ki ru gasz ko dó, is mét lõ dõ és 
elõ re ira mo dó, csa pon gó, bi zony ta lan tu dat moz gá sát ké pi 
és han gi esz kö zök kel erõ sí ti fel. (Las sí tá sok, gyor sí tá sok, 
koc ká zá sok, ki me re ví té sek, egy-egy koc ka ki na gyí tá sa, 
hang tor zí tá sok, a hang for rás el bi zony ta la ní tá sa, kép-hang 
aszinkronitások stb.). A ne gye dik, hos  szabb rész ben az tán 
(meg õriz ve a film ad di gi au di o vi zu á lis stí lu sát), ahogy 
Er dély a film is mer te tõ jé ben fo gal maz, „a nem tel je sen 
egész sé ges pszi chi kum”, aki el té vedt „a má so la tok nak 
eb ben a labirintusában”,20 me sél ál ma i ról, majd a meg-
idé zett ál mok he lyett egy álom sze rû szi tu á ci ó ba ke rül. A 
kü lö nös hely zet ben a fér fi az il lú zi ót va ló sá gos nak vé li 
– csak úgy, mint az ál mo dó az ál mot al vás, avagy a né zõ a 
fil met ve tí tés közben…

Er dély több fel jegy zé sé ben is fog lal ko zik a film ter-
vé vel; ér de mes te hát re konst ru ál nunk az „álom re konst-
ruk ci ó val” (ez volt a film ko ráb bi cí me) kap cso la tos 
gon do la ta it.

A film két mot tó ja kö zül a Hé rak lei tosz -tö re dék már az 
el sõ film terv élén fel tû nik:

„Az éb ren le võk nek egy, még pe dig kö zös vi lá guk van, 
szun  nya dás köz ben azon ban min den ki a ma gáé fe lé for-
dul.”

A má sik mot tót vi szont csak a film be fe je zé se után 
ké szült is mer te tõ tar tal maz za:

„So kat ta pasz talt az em ber.
Sok égit már meg ne ve zett,
Mi ó ta be szél ge tés let tünk
És hal la ni tud juk egy mást.”

(Hölderlin)

E mot tók fi lo zó fi ai ér tel me zé se he lyett ez út tal a film 
szo ro sab ban vett for ma nyel vi ka rak te rét kí vá nom szem-
ügy re ven ni, an nál is in kább, mert Er dély ter ve ze tei ez zel 
ös  sze füg gés ben is fel vet nek lé nye ges, az álom áb rá zo lás 
moz gó ké pi ha gyo má nyát, a szür re a liz mus tól a tu dat film 
fe lé tör té nõ el moz du lás szük sé ges sé gét fel ve tõ gon do la-
to kat.

Az el sõ film terv ta nú sá ga sze rint Er dély a film hez 
még nem az ott idé zett Hé rak lei tosz -tö re dé ket szán ta 
mot tó ként, ha nem Dziga Vertov Em ber a fel ve võ gép pel 
cí mû film jé nek rész le tét: a mo sa ko dás-tö rül kö zés után 
pil lo gó szem pár és a nyí ló zsa lu gá te rek vál ta ko zó mon-
tá zsát. Így akart em lé kez tet ni a film ké szí tés el ha nya golt 
fel ada tá ra, „hogy moz gé kony esz kö ze i nek se gít sé gé vel a 

17 Er dély Mik lós: Mon tázs gesz tus és ef fek tus. In: Er dély M.: A film rõl. Ba las si – BAE Tar tós hul lám – Intermedia, Bu da pest, 1995, 157.
18 Uo. 143.
19  Er dély Mik lós: A fil me zés ké sõi fi a tal sá ga. Az underground film moz ga lom ki ala ku lá sá nak tár sa dal mi hát te re. In: Er dély M.: A film rõl, i. m. 

183–184. (Ki eme lés az ere de ti ben.)
20 Er dély Mik lós: Álom má so la tok. In: Er dély M.: A film rõl, i. m. 191.



bel sõ fo lya ma to kat rá is mer he tõ vé te gye, objektivizálja, 
a tu dat mû kö dést mint egy szem be sít se önmagával”.21 A 
vert ovi mot tó te hát az éb re dés át me net ét je le ní ti meg 
a mon tázs ha son lat és a pár hu za mos mon tázs di na mi-
ká já nak se gít sé gé vel. Nem az ál mot, majd az éb re dést, 
ha nem azt a bel sõ fo lya ma tot, ahogy a tu dat mû kö dés 
„mint egy szem be sül ön ma gá val”. Ép pen ezért Er dély itt 
is el uta sít ja a szür re á lis álom áb rá zo lást: „Az álom áb rá-
zo lás ban szo ká sos szür re á lis mo tí vu mok fel hasz ná lá sá-
tól tar tóz kod ni kell, hi szen az ab szurd hely ze tek rit kán 
sa já tít ják ki az álom ké pe ket; az álom vi gyáz ar ra, hogy 
»illúziókeltõ« maradjon.”22

Az el sõ anyag – amely a vég le ges vál to zat utol só ré sze 
lett – le for ga tá sa után szü le tett, a film cik lus foly ta tá sát cél-
zó újabb terv is mét hang sú lyoz za a szür re a liz mus mö göt ti 
fre u di álom szim bo li ka el uta sí tá sát: „Mi kor a kö vet ke zõ 
rész ben álom re konst ruk ci ót aka runk el vé gez ni, nem 
szán dé ko zunk kö vet ni Fre ud út ját, jól le het a vál lal ko zást 
ha son ló tö rek vés fûti.”23 Ehe lyett azon ban Er délyt nem az 
álom, ha nem az ál mo dás – nem a fil mi gon do lat, ha nem 
a fil mi gon dol ko dás – ér dek li. Így foly tat ja film ter vét: 
„Az álom olyan ese mény, mely nek egyet len szem ta nú ja 
van: min dig ma ga az ál mo dó. Ha egy ilyen szem ta nú nak 
le he tõ sé get adunk, hogy a »helyszíni szemlét« le ve zes se, 
ha mód ja van el sõ sor ban a hely színt meg ke res nie, ha a 
min den rész let re ki ter je dõ inst ruk ci ó it ka me rá val kö vet-
jük, fõ leg, ha a so ro za tos kor rek ci ó kat is rög zít jük, ak kor 
a kor rek ció so ro zat ha tár ér té ke ként meg je len het, vagy 
leg alább is fel de reng het a »saját« ese mény, a »saját világ« 
szerkezete.”24 Majd kö vet ke zik a ter ve zet, de ta lán az 
egész élet mû, sõt a het ve nes évek dokumentarizmusának 
leg fur csább mon da ta: „Az él mény fel tá rá sá nak min den 
fá zi sát kö vet ve, do ku men tum fil met pró bá lunk ké szí te ni 
egy álomról.”25

8.

Er dély meg fo gal ma zá sa nem pusz tán meg le põ, ha nem 
pon tos is: „do ku men tum fil met pró bá lunk ké szí te ni egy 
álom ról”. A meg va ló sult film is mer te tõ szö ve gé ben már 
így fo gal maz: „Az álom fil mi re konst ruk ci ó ja sok szo ros 

má so lat, így az ere de ti ál la pot lé pés rõl lé pés re fa kul. (…) 
Ter mé sze te sen a leg na gyobb vesz te ség az álom ké pet a 
tu da to sí tás és az el me sé lés fo lya mán éri. Mint ha fény 
ha tá sá ra el fe ke ted ne az em lék emul zió, és csak az elõ hí vó 
kö zeg bõl va ló hir te len ki rán tás és fo gal mi fi xá lás ment het-
ne meg né hány fol tot. A ki lá tás ta lan res ta u rá ci ós mun ka 
és az el gyö tört mo dell alap ján va ló re konst ruk ci ós kí sér le-
tek do ku men tá lá sa újabb má so la to kat termel.”26

Még Er dély ih le tett le írá sa sem ké pes vis  sza ad ni a tu da-
to so dó, a sze münk elõtt szer te fosz ló, a meg nem szü le tett-
ség ben meg szü le tõ álom má so la tok ké pi meg je le ní té sét! 
Va gyis azt, ahogy a mon tázs mel lett Er dély a kí sér le ti 
vagy kog ni tív film má sik, ép pen a va ló ság ön vizs gá la ta 
szem pont já ból nél kü löz he tet len esz kö zét, a trük köt al kal-
maz za. Er dély film jei ugyan is a trükk asz ta lon nye rik el 
vég le ges for má ju kat, ta lán a vá gás al ko tó fo lya ma tá nál is 
szem lé le te seb ben ki fe jez ve, hogy a film a rög zí tett va ló-
ság szem lé le te (az az át ala kí tá sa) ál tal jön lét re. Az álom 
csak má so lat ban lé tez het, a má so lat azon ban csu pán il lé-
kony le nyo ma ta az ere de ti nek, ahogy a va ló ság is csak a 
szem lé let eset le ges sé gé ben, a do ku men tum pe dig a fik ció 
ke re té ben je len het meg.

Er dély Mik lós az Álom má so la tok ban nem pusz tán a 
bi zony ta lan nyo mo kat tár ja fel ne ki-ne ki ló du ló, el aka-
dó, is mét lõ dõ, le las su ló, majd fel gyor su ló ho má lyos, 
rasz te res, re me gõ fekete–fehér–szürke ké pe in, ha nem e 
bi zony ta lan kép tu dat-ál la pot alap ját is. A „nem tel je sen 
egész sé ges pszi chi kum” za va ra a film ne gye dik ré szé ben, 
a fér fié, aki hos  szas be szél ge tést foly tat a ve le szem ben 
ve tí tett ké pen meg je le nõ lán  nyal, egyút tal a mi énk is. 
Csak hogy elõt tünk nem sza kad szét a vá szon, nem lép 
elõ a ve tí tett be szél ge tõ társ mö gül a va ló di, s nem fog ja 
meg egy pil la nat ra a ke zünk. Be szél ge tés lettünk…? Ám 
ez is csak il lú zió, má so lat, hi szen ne fe led jük: mi még min-
dig a fil met lát juk – amint ép pen a szó szo ros ér tel mé ben 
le lep le zi ön ma gát.

„A né zõ hely ze te ro kon a tu dat za var ban szen ve dõ é vel. 
A film ké szí tõ fel ada ta er re a za var ra rá mu tat ni, ke zel ni és 
fel hasz nál ni; má so la tot ké szít õ is, de a ko pá sok for má i-
nak új je len tést tu laj do nít, mi ál tal ki ter jesz tet tebb je len tés-
ben nye ri vis  sza azt, ami elveszett.”27

21 Er dély Mik lós: Egy Hé rak lei tosz -tö re dék. Szi nop szis egy rö vid film hez. In: Er dély M.: A film rõl, i. m. 161.
22 Uo.
23  Er dély Mik lós: Álom re konst ruk ció. Fel ter jesz tés az Egy Hé rak lei tosz -tö re dék cí mû film etûd-cik lus foly ta tá sá hoz. In: Er dély M.: A film rõl, i. 

m. 164.
24 Uo. (Ki eme lés az ere de ti ben.)
25 Uo. (Ki eme lés tõ lem – GG.)
26 Er dély Mik lós: Álom má so la tok. In: Er dély M.: A film rõl, i. m. 191.
27 Uo. 192.

Gaál József grafikája
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JÁSZ AT TI LA

a meg le pe tés sza bad sá ga.
Al ki mis ta 

szín(bólum)bontogatások
Ko vács Me lin da fény ké pei

„Va la men  nyi, lá tás ban gyö ke re zõ mû vé szet

ön nön csúcs pont ját vég sõ ha tá rán,  a ze né ben éri el.”

(Ru dolf Kassner)

(a meg le pe tés ere je) Ko vács Me lin da ké pei te le van nak meg le pe tés sel. A fi nom ki dol go-
zás és a vá rat lan kép(zelet)társítás esz kö ze i nek meg ter ve zett (vagy ta lán meg ál mo dott) 
kont raszt ja ad ja a MEG LE PE TÉS ütés sze rû ere jét.

Idõn ként már-már „al pá ri an”, te hát ízig-vé rig szür re á lis/lis ta mó don lát tat va a meg-
ál mo dott szim bó lu mo kat. Azo kat a va la mi ket, ami ket mind an  nyi an is me rünk, lát tunk 
már kol lek tív ál mo do zá sa ink so rán, de még sem tel je sen így. Tu laj don kép pen ez len ne a 
szim bó lum iga zi je len té se. Jel, ami azo nos akar len ni ön ma gá val, mint jel zet tel, de per-
sze még sem le het az. Ezért több a szim bó lum meg je le ní té se pusz ta áb rá zo lás nál. Ezért 
álom sze rû – majd nem min dig – a mû vek meg va ló su lá sa, így je len eset ben is. Azt, hogy 
va ló ban egy me se sze rû ÁLOMVILÁG-ba csöp pen tünk, ab ban já runk-ke lünk a ké pe ket 
néz ve, mi sem tá maszt ja job ban alá, mint sö tét álom szí nei, me lyek ki vé tel nél kül jel lem-
zik ké pe it. 

„Az álom szim bó lu mok nem a gye rek vi lág õs ké pei” – ál lít ja a leg mé lyebb meg gyõ-
zõ dés sel Ke mény Ka ta lin, és Ko vács Me lin da ké pei elõtt áll va, ha tá ro zot tan iga zat kell 
ad nunk ne ki. A legszigorúbban(!) fel nõtt ME SÉK meg ál mo dó ja és me sé lõ je te hát, 
ép pen úgy, ahogy egy ko ráb bi so ro za tá nak ih let adó, ver ses Pi linsz ky -me séi is tel jes ség-
gel ért he tet le nek a gye re kek szá má ra. (Ám, mint tud juk, Pi linsz ky e mû vei nem is azért 
szü let tek...) Ahogy Me lin da ké pei is ne künk, me sé re vá gyó [majd nem el ír tam: mi sé re 
vá gyó], ám ki áb rán dult, fel nõ ni kép te len gye re kek nek szól nak. Õszin te ke gyet len sé gük-
kel szó ra koz tat nak.

Kovács Melinda alkotása
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(õszin te ke gyet len ség) Ko vács Me lin da va ló já ban egy nõi Kaf ka, a nagy író ön mar can-
go ló, ke gyet len sé gig pre cíz áb rá zo lástech ni ká já val és egy rop pant ér zé keny nõi lé lek 
fi noms ága i val meg áld va. (És nyil ván meg ver ve is – a vi lág gal szem ben.) De a ké pe ken 
– szá munk ra – csak az ÁL DÁS (a tisz ta ság, a tisz tu lás ke re sé se) lát szik. Bár men  nyi re 
bru tá li san meg döb ben tõ és egy ben rend kí vül igé nyes le gyen is a meg kö ze lí tés.

Az ezüst bá rány sze mé bõl vér kön  nyek szi vá rog nak. Hagy juk most azt, hogy az pi ros 
fes ték, nem az! Ez jól lát szik majd egy má sik kép kom po zí ci ón is, ahol vér tó csá ban né zi 
ma gát egy má sik BÁ RÁNY, és vér pi ros po cso lyák ban to cso gó, fáj dal ma san esz té ti kus 
hús hal mok közt za rán do kol.

Fel ka va ró an és örökkévalóan ak tu á lis, a ba na li tás sal ko ket tá ló szak rá lis áb rá zo lá-
sa KRISZTUS-nak (imitatio Christi), a jé zu si (szen ve dõ) em ber nek. Aki rõl (hogy ne 
megint a ké zen fek võ Pilinszkynket kell jen idéz nem) Weöres Sán dor is így írt: „Sze rin-
tem csak egyet len em ber lé te zik, és ez Jé zus. A töb bi em ber an  nyi ban van vagy an  nyi-
ban nincs, amen  nyi re Jé zus sal azo nos vagy nem azonos… em be rek – ez az én szá mom-
ra nem lé te zik.” Vá la szol ta va la mi kor a hat va nas évek ben Cs. Sza bó Lász ló kér dé sé re 
(ter mé sze te sen Nyu ga ton), majd ki egé szí tet te sa ját ma gát: „Jé zus lé te zik, és bár ki ben 
lé te zik, ami ben ne vagy be lõ le Jé zus sal azo nos.” 

(a va ló ság mû vé sze te) A jé zu si al ko tó ele met ku tat ja, ke re si és te rem ti új já Ko vács Me lin-
da is szim bó lum kí sér le te i ben. Hi á ba, hogy élet te len vi lá go kat mu tat, épít fel mik ro kör-
nye zet ként ta lált és tá lalt tár gya i hoz, ak kor is em be ri VISZONY-ainkról szól nak ezek az 
egye di ké szí té sû, (több nyi re) szí ne zett fo tók.

Or dí ta nak né mán, hogy ve gyük már ész re. Vi szo nya ink ve sze del me sek. 
A jé zu si as pek tus el tû nõ ben van be lõ lünk, az em be ri mél tó ság mé lyen a fel szín alá 

szo rul vis  sza. Ko vács Me lin da ké pei pe dig ép pen ez alá a fel szín alá akar nak be pil lan-
tást en ged ni. Ho gyan? Úgy, hogy egy tö ké le te sen va lót lan (makett)világot épít fel ma ga 
kö ré, és ab ba egy tö ké le te sen oda nem il lõ dol got he lyez, de úgy, hogy az pon to san oda 
va ló le gyen, és ez ál tal ös  sze áll jon Egy Má sik Va ló ság. Ami per sze nincs, de ép pen ez 
a ti tok, ez az üze net. Csak egy VA LÓ SÁG lé te zik. És az eb bõl a fel is me rés bõl fa ka dó 
fe szült ség érez he tõ a ké pe ken. 

Ez a fe szült ség át ra gad ránk, né zõk re is. Nem te he tünk sem mit a ké pek, ha tá suk el len. 
E pszi cho lo gi zá ló, BÛNTUDAT-ébresztõ ké pek ter ro ri zál nak, zak lat nak és kí sér nek el 
min ket még so ká ig. Fi gyel me ztet nek. Hogy a ké pek nem csak meg szó lít hat nak, ha nem 
meg is szó lal nak, har mó ni á kat su gá roz va, va gyis ze nét. És aki azt hin né, hogy ál lí tá-
sa im erõs túl zá sok Ko vács Me lin da világ-újra-teremtõ szán dé kát il le tõ en, an nak hadd 
idéz zem vé ge ze tül Marsilio Ficinót, egy 16. szá za di új pla to nis ta te o ló gust, aki sze rint a 
mû vész deus in terris, va gyis: „a lé lek a mû vé szet ben Is ten ve tély tár sa”. 

Kovács Melinda alkotása
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MÓSER ZOL TÁN

Álommá so la tok
Jungnak, cse ré be

„A vis  sza té rõ álom fi gye lem re mél tó je len ség. Van nak olyan eset ek, 
ami kor az em be rek gye rek ko ruk tól kezd ve ké sõ fel nõtt ko ru kig ugyan azt 
az ál mot ál mod ják. Az ilyen jel le gû álom ál ta lá ban kí sér let ar ra, hogy 
az ál mo dó az élet hez va ló vi szo nyu lás ban mu tat ko zó ön nön hi bá ját kom-
pen zál ja. Az ilyen álom sa já tos elõ í té le tet ered mé nye zõ traumatikus idõ-
pont tól da tá lód hat. Né ha fon tos jö võ be li ese ményt is an ti ci pál hat.”

C. G. Jung1

„Az em be ri ség tör té nel me: ál mok nak so ro za ta. Az 
Ótestámentumban Áb ra hám ál mo dik. (...) A ré gi Egyip-
tom, Szí ria, In dia ál mai tel ve ti tok za tos sá gok kal, ame lyek 
kö zött a csil lag vizs gá ló se tud el iga zod ni. Pi ra mi so kat 
épí te nek az Álom tisz te le té re. Könyv tá rak tel nek meg az 
Álom tu do má nyá val. Aki a vi lág min den ál mát ös  sze gyûj-
te ni akar ná, hét szer be utaz hat ná a ten ge re ket, szá raz föl de-
ket, még is el hul laj ta na egy-egy ál mot va la hol, ame lyet 
nem vett ész re, és mû ve cson ka vol na.

Ily nagy mun ká ra nem is vál lal koz ha tunk. Ha zánk ban 
ma ra dunk, a ma gyar em ber ál ma it pró bál gat juk meg fej te-
ni a ren del ke zé sünk re ál ló esz kö zök kel” – ír ta Krúdy Gyu-
la 1917 te lén a Ma gyar em ber ál ma cí mû es  szé jé ben.

Én most en nél is ke ve sebb re vál lal ko zom: pon to sab-
ban be gyûj tök, de nem elem zek. Te he tem, mert köny ves-
pol co mon ott van Bertha Bulcsúnak az a há rom kötete,2 
ame lyek a Je len kor ban meg je lent in ter jú it tar tal maz zák. 
(Ezek re azért is em lék szem jól, mert an nak a so ro zat nak 
a fo tó sa én vol tam.)

„Ál mod ni szok tál, van nak vis  sza té rõ ál ma id? – ezt a 
ké rdést tet te fel majd két tu cat író nak. 

Cse res Ti bor rö vi den azt vá la szol ta, hogy õ igen, 
gyak ran ál mo dik, és fog lal ko zik az álom je len sé ge i vel. 
A Ménesgazda szer zõ je, Gál Ist ván nem ál mo dott, Si mon 
Ist ván is azt mond ta, hogy õ „nyu god tan al szik, so ha 
sin cse nek ál mai”. La dá nyi Mi hály szin tén nem szo kott 
ál mod ni, mert tel je sen mé lyen al szik. Fo dor And rás azt 
val lot ta, hogy „pon to san vis  sza té rõ ál ma im nin cse nek. 
Az ál ma im kor sza kon ként má sok. Szo ron ga tó ál ma im is 
vol tak vál sá gos idõk ben, ami kor ros  szul ment a sor som”. 
Il  lyés Gyu lá nak sem vol tak vis  sza té rõ, jel leg ze tes ál mai, 
és éven te csak egy szer-két szer ál mo dott. Vi szont fi a tal ko-
rá ban ren ge teg éber ál ma volt.

A töb bi meg kér de zett író majd mind egyik é nek van nak, 
vol tak ál mai. Töb ben a vis  sza té rõ, sok szor nyo masz tó 
álom ról is be szél tek. Eze ket ve szem most sor ra.

Dar vas Jó zsef: „So kat ál mo dok. Egy van, ami új ra 
és új ra vis  sza szo kott jön ni. Hát ugye, az éle tünk sze-
gény sé gé rõl már be szél tem. A ke nyér mel lett min dig a 
tü ze lõ meg szer zé se volt a leg na gyobb gond. Em lék szem, 
egy szer a fa lu szé lén a fá kat ha tó sá gi lag leg al  lyaz ták. Az 

ága kat le he tett vin ni. Iszo nyú ver seny fu tás kez dõ dött. 
Húz tuk. Egyet len ko moly be teg sé gem, a tü dõ csúcs hu rut 
ak kor tört ki raj tam. Holt fá rad tan fe küd tem esz mé let le nül 
he te kig. Ha ál mo dok, azt ál mo dom, hogy ro ha nok, ci pe-
lek va la mit fá rad tan.” 

Galgóczi Er zsé bet: „Egy foly tá ban, min den éj jel ál mo-
dok. Szo ron gá sos ál ma im ból öt ször-hat szor fel éb re dek 
egy éj jel. A ha mu tar tó ban öt-hat csikk van reg gel re. Át iz-
za dom a há ló ru há mat. El szí vok egy ci ga ret tát, az tán el al-
szom. Még nem tud tam rá jön ni, hogy mi hasz na van ezek-
nek a szo ron gá sos ál ma im nak, de ha írok egy kis re gényt, 
és nem tu dom a meg ol dá sát, reg gel úgy ke lek fel, hogy 
tu dom a meg ol dást. Az ál ma im min dig fe ke te-fe hé rek. 
Csak egy szer volt szí nes, ami kor Csontváryt má sod szor 
néz tem meg. Ál ma im rend kí vül plasz ti ku sak. Ta valy elõtt 
õs  szel ott hon vol tam Ménfõcsanakon, no vem ber 25., 
anyu ka név nap ja. Kü lön szo bám van, de ami ó ta agy vér zé-
se volt, ve le al szom. Ál mom ban a Rudics-tagról jöt tünk 
gya log, õsz volt, fújt a szél, le ve le ket ka pott fel, fe ke te 
fel hõ ket so dort. Jött ve lünk egy ló is. Meg be te ged tünk 
inf lu en zá ban, és egy szer re hal tunk meg mind a ket ten. És 
én ál mom ban ki szá mí tot tam, ha egy szer re ha lunk meg, és 
anyu ka 95 éves, hány éves va gyok ak kor én? Hat van év 
jött ki. Na gyon meg nyu god tam, mert van még 15 évem, 
és az un tig elég ah hoz, hogy meg ír jam, amit meg kell 
ír nom. Az ál mok az én éle tem re óri á si be fo lyás sal vol tak. 
Nem va gyok ba bo nás, de ti zen nyolc éves ko rom ban meg-
ál mod tam, hogy szer pen ti nen me gyek fel egy ideg gyógy-
in té zet be. Ké sõbb, fõ is ko lás ko rom ban meg tör tént. Csak 
né zem: én itt már jár tam, ezen a szer pen ti nen... Reg ge lig 
öt-hat ál mot meg ál mo dok, csu pa víz a pi zsa mám, min dig 
oda ké szí tek egy má si kat.”

Csoóri Sán dor: „Vis  sza té rõ ál ma im nem igen van nak, 
de majd nem min den éj sza ka ál mo dom. Mu lat sá gos, más-
kor cif ra vagy gro teszk dol go kat. Meg fi gyel tem, hogy 
ál ma im ban sok kal több ön iró ni ám van, mint a va ló ság-
ban. Le is szok tam gyak ran ír ni az ál ma i mat reg ge len te, 
ugyan olyan mód szer rel, mint a vers tö re dé ke ket ezek be a 
fü ze tek be. Ka pó ra jö het. Utá lom azo kat a re gény rész le te-
ket, ahol tettenérhetõ, hogy ki ta lált ál mot ír meg va la ki. 
Az ál ma im ugyan olyan vál to za to sak, mint a nap pa la im. 

1 A tu dat ta lan meg kö ze lí té se (Az ál mok funk ci ó ja). In C. G. Jung: Az em ber és szim bó lu mai. 1993. 49.
2 A ki rály mez te len, 1972., Írók mû he lyé ben, 1975., Dél utá ni be szél ge té sek, 1978.
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Min den le het sé ges sé vá lik. Po li ti ka, uta zás Svéd or szág-
ba, majd szak szer ve ze ti ve ze tõk rõl ké szült mell szob rok 
ke rül nek elém, ala csony re pü lés hol land tá jak fö lött. Disz-
nót ölök, ott hon va gyok. So ha nem lá tott nõk nek ud va ro-
lok, ba rá tom ver sét ol va som, nyolc-tíz sza ka szos ver set 
is. Ez az, amit leg ke vés bé ér tek. Tel jes ver set. Nem rég 
azt ál mod tam, egy ga lamb be jött a szo bá ba, s rá szállt a 
ke zem re. De ahogy fe lém for dult, ba goly ar cot vá gott. 
Az tán meg szó lalt: Bo csás son meg, azt hit tem, tu dok va la-
mit mon da ni ma gá nak. És el re pült.”

Her ná di Gyu la: „Nem na gyon szok tam ál mod ni, il let ve 
na gyon gyor san el fe lej tem, amit ál mo dok. Egy vis  sza té rõ 
ál mom van évek óta. Egy beat ze ne kar fegy ver rel el fog-
lal egy ter met. Nem ej te nek túszt, csak el fog lal ják. Én is 
köz tük va gyok, de nem fegy ver rel. Az tán el jö vök on nét, 
és le me gyek az al só, óri á si te rem be. Egy szer csak az óri-
á si nagy te rem nek a men  nye ze tén ki raj zo ló dik egy nagy 
négy zet, ez az el fog lalt te rem nek a pad ló ja: És az egész 
fel sõ te rem le zu han a nagy al só te rem kö ze pé re, bú to ros-
tól, beat ze né szek kel együtt, és már csak azt lá tom, hogy a 
vér zõ em be re ket ki eme lik a ro mok alól. És ál lan dó an azt 
ér zem, egy per ce még ott vol tam köz tük. Mi ért jöt tem el 
on nét, és õk mi ért fog lal ták el a ter met?”

Kar dos G. György: „Szok tam ál mod ni, de in kább csak 
fél álom ban. Ha föl ri a dok és nem tu dok el alud ni, ar ra gon-
do lok, hogy ké zi grá ná tot biz to sí tok ki és el do bom. Ak kor 
el tu dok alud ni. Nem tu dom, mi lyen sza dis ta in du lat ból 
ered ez, ta lán ab ból, hogy ka to na ko rom ban min dig ál mos 
vol tam. Egyéb ként is ak ná ról ál mo dom, rob ba ná sok ról. 
Fél álom ban is er re gon do lok. Mi an gol ké zi grá ná tot hasz-
nál tunk, ami két sze re sen volt biz to sít va. Gya kor la to kon 
ki kel lett biz to sí ta ni és grá nát tal a kéz ben sza lad gál ni. 
Né gyig szá mol tunk, hét re rob bant.”

Kor mos Ist ván: „Sok szor ál mo dom olyan pá ri zsi 
ut cák ról, ahol so se jár tam. Pá rizs ban va gyok, és a 
kö vet ke zõ na pon vagy az nap vis  sza kell utaz nom Pest-
re, de va la kit még nem lá to gat tam meg. Ezt a va la kit 
olyan ut cá ban ke re sem, ahol so ha nem jár tam. Va la-
mit vá rok tõ le, amit nem kap tam meg, vagy új ra meg 
aka rom kap ni. Vá rok va la mit, de nem pénzt, au tót, 

ha nem va la mi olyant, amit éb ren is vár hat nék. Éb ren 
még sincs hi ány ér ze tem, mert úgy ér zem, min de nem 
meg van.”

Csu ka Zol tán: „Vis  sza té rõ ál ma im most már nin cse nek. 
De 1955-ben, ami kor ha za jöt tem, ne megy szer a fe le sé gem 
rá zott fel ál mom ból, mert ki a bál tam. De ez már el múlt... 
Nagy rit kán, ha vis  sza tér. Né ha vis  sza ál mo dom ma ga mat 
Bács ká ba, fi a tal va gyok, la pot ala pí tok, szer ve zek.” 

Garai Gá bor min dig ros  sza kat szo kott ál mod ni: „Le zu-
ha nok a ma gas ból, vagy a fi am mal van va la mi baj... De ezt 
vers ben is meg ír tam. Ha min den rend ben van, sze ren csé re 
nem ál mo dok sem mit. Va la ha ré gen vol tak jó ál ma im is. 
A jó most már leg fel jebb a va ló ság ban je lent ke zik.”

Zelk Zol tán: „Sok vis  sza té rõ ál mom van. Há rom éve 
vis  sza té rõ ál mom, hogy Ba bits Mi hály na gyon öreg, itt él 
a vá ros ban, és to vább szer kesz ti a Nyu ga tot, csak épp a 
nyil vá nos ság ki zá rá sá val. Ál mom ban min dig szo rong va 
ké szü lök kéz ira tot vin ni eb be a most meg je le nõ Nyu gat ba. 
Ezek bõl az ál mok ból tud tam meg, hogy mi lyen ki mond ha-
tat la nul na gyon sze ret tem és sze re tem Ba bits Mi hályt.” 

Tatay Sán dor: „Fo lya ma to san ál mo dom, és na gyon 
so kat be szé lek, ki a bá lok ál mom ban. Nem hor tyo gok, még-
sem jó ve lem egy szo bá ban alud ni. Olyan is volt, hogy 
a szom szé dok be csön get tek, mert se gít sé gért ki a bál tam 
ál mom ban. Ad dig csen get tek, amíg fel nem éb red tem. 
Nem va gyok szo ron gó al ka tú em ber, de na gyon szo ron ga-
tó ál ma im van nak.”

Tatay Sán dor nagy any ja vis  sza té rõ ál má ról is be szélt: 
„Gyer mek ko rom ban a csa lád ban be szél tek a nagy anyám 
ál má ról, aki ak ko ri ban hal ha tott meg, ami kor én szü let-
tem. Egy sár ga ke zû as  szony ról ál mo dott. Ez a sár ga ke zû 
as  szony a prob lé má im mal ös  sze füg gés ben má ig is meg je le-
nik ne kem. Ret te ne tes, fé lel me tes. Mind ez azért van, mert 
a nagy anyám mal so kat fog lal ko zom, akit va ló já ban nem is 
is mer tem. Gon do la ta im ban töb bet fog lal ko zom ve le, mint 
ál ma im ban. Ál ta lá ban az egész kör nye ze tem gyen ge szí vû 
em be rek bõl állt, így a nagy anyám em lé ke ze te, aki szi go rú, 
ke mény anya volt, ál lan dó an ott le be gett a csa lád fe lett. 
Az tán ál mom ban sok szor meg je le nik Tolsz toj. Tolsz toj is 
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ab ban az év ben halt meg, ami kor szü let tem. A pró za írók 
nagy ré szé re ir tó za tos ha tás sal van Tolsz toj, eb ben nem 
ál lok egye dül. An  nyi ra át él tem Tolsz tojt, hogy ami kor 
Jasznaja Poljanába ke rül tem, szin te is me rõs volt ott min-
den, pe dig ezek álom be li ké pek vol tak.” 

Nagy Lász ló: „Na gyon gyö nyö rû e ket szok tam ál mod-
ni. Ros  sza kat is. Ép pen a múlt hé ten ír tam meg vers ben 
né hány ál mo mat. Il let ve vers sze rû pró zá ban. So ha még 
ál mo mat nem ír tam le. De négy-öt éve haj nal ban fel-
éb red tem és azon nal le ír tam há rom ol da lon, hogy mit 
ál mod tam. Eb ben benn van a rö pü lés is. Na gyon so kat 
rö pü lök ál mom ban. Má so kat meg szok tam kér dez ni, 
ho gyan rö pül nek. Ál ta lá ban azt fe le lik, mint ha úsz ná-
nak. Én meg úgy rö pü lök, hogy a kö nyö kö met az ol da-
lam hoz szo rí tom, és me gyek föl fe lé... És erõl kö döm. 
Mi nél job ban erõl kö döm, an nál gyor sab ban me gyek 
föl. Pró bál gat tam meg fej te ni, hogy mi ért így rö pü lök. 
A rö pü lés rõl tu do má nyos mun ká kat nem ol vas tam még, 
de azt hi szem, akik úgy rö pül nek, mint ha úsz ná nak, 
azok tud nak is úsz ni. De én nem tu dok, mert gyer mek-
ko rom ban be le foj tot tak a víz be a le gé nyek, így víz iszo-
nyom van. Még haj mo sás kor is csak nem meg ful la dok. 
De más lel ki, bi o ló gi ai oka is le het.”

Ju hász Fe renc: „Gye rek ko rom ban rend kí vül szo ron gá-
sos vol tam, és ál lan dó an ál mod tam. Volt egy fo lya ma tos 
ál mom, de nem ké pek ben. Pszi chi á ter ba rá ta i mat is meg-
kér dez tem er rõl, mi vel vis  sza té rõ ál la pot volt esz ten dõ-
kön át... Ál mom ban min den ös  sze volt gyûr ve. Kép zelj 
el egy szo bát, ahol min den ös  sze volt gyûr ve, az asz tal, a 
szék, a szek rény, a szõ nyeg, a le ve gõ. Ami kor ál mom ban 
a tár gyak, csön dek ki si mul tak, és meg kap ták va ló sá gos 
fe lü le tü ket, ak kor ol dó dott fel a szo ron gá som... Gya ko ri 
vis  sza té rõ ál mom volt a má sik is... Nagy, vi rá gos me zõn 
kör ben sza lad egy pet  tyes ló és rám ne vet. Ez ma ga volt a 
meg tes te sült bol dog ság.” 

Láz ár Er vin ugyan sze re pel az egyik kö tet ben, de  
Bertha Bulcsú õt ak kor nem kér dez te ál mai felõl. Vi szont 
a té len meg je lent Nap ló já ban egy kü lö nös álom ról ír: „Ma 

ven dé gek vol tak ná lunk, el me sél tem, hogy ál mom ban fel-
éb red tem, el kezd tem a Him nuszt, de nem tud tam foly tat-
ni. Tud já tok, me lyik sor nem ju tott eszem be? Bal sors akit 
ré gen tép. Zs. azt mond ta, nem vé let len, ki akar ja lök ni 
az em lé ke ze tem. Le het, mond tam, gye rek ko rom ban is 
ki hagy tam a köny vek bõl a vesz tes csa tá kat.”

Az 1756-iki Ál mos Könyvetske író ja hi vat ko zik Ci ce-
ró ra, aki sze rint „az em be rek nek, akik mér ték le te sen és 
jó za non él nek, ál muk rend sze rint be tel je se dik, ami kor 
an nak ide je el ér ke zett”. Ez tör tént ve lem is a kö zel múlt-
ban – bár „il lõ mó don” nem ép pen így –, ezért be fe je zés-
ként ma gam ról val lok. 

Rög tön el kell mon da nom, hogy évek óta na gyon 
rossz al vó va gyok, nin cse nek ál ma im. Nem is em lék-
szem, hogy mi kor vol tak. Ki vé ve egyet. Ka rá csony 
elõt ti na pon Sze ge den meg szü le tett har ma dik uno kánk. 
Az ün ne pe ket ott töl töt tük a gye re kek nél. Ka rá csony 
má so dik nap ján ott hagy va a csa lád töb bi tag ját, si et-
ve (vág tat va) el in dul tam ha za fe lé, mert azt ál mod tam 
– évek óta so ha, sem mit –, hogy be tör tek a la kás ba. 
Sze ren csé re ez nem tör tént meg. Más nap át men tem 
egy ba rá tom hoz va cso rá ra. Mi kor ké sõ es te ha za ér tem, 
kü lö nös volt, hogy az aj tót nyit va ta lál tam. Ha za jött 
va la ki? Az nem le het. Ami kor vil lanyt gyúj tot tam és 
pár lé pést men tem be fe lé, ész re kel lett ven nem, hogy 
bi zony az álom be tel je sült. Nem fosz tot tak ki, csak a 
(ke vés) pénzt vit ték el, egy díj ként ka pott aranygyû rût, 
és az ös  szes szek rény ki pa kol va, a fi ó kok föl for gat va. 
Min den, a ru hák, fe hér ne mûk, ne ga tí vok, gé pek, kéz ira-
t ok a föl dön he ver tek, de nem vit tek el sem mit ab ból, 
ami ne kem ér ték volt.

Éj fé lig jár tam egye dül föl s alá, mert nem ér tet tem, 
mi ért? Meg hogy most mit te gyek? Ki nek szól jak, vagy 
ne szól jak? Nem csi nál tam sem mit, csak a zá rat cse rél tem 
ki egy hét tel ké sõbb. Bár azt is tu dom, hogy új zár ide, 
biz ton sá gi zár oda, ha akar nak, megint be tör nek a la kás ba. 
Ezért egy ke vés pénzt új ra a szo kott hely re tet tem, ab ban 
a re mény ben, hogy hát ha csak azt és an  nyit visz nek el.

Dehát én itt nem a pénz rõl, ha nem az álom ról akar tam 
szól ni. A ma gyar írók ál ma i ról.

Móser Zoltán fotója
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TÓTA PÉ TER BE NE DEK

III. Ri chárd fel ri ad álmából•
– III. Ri chárd álom él mé nye Morus és Shakes peare írá sa sze rint –

„Az álom a gyo mor ból jön.”
Fre ud

Ex ten zív rumináció: egy él mény – is mét lõ dõ álom

Morus Ta más (1478. feb ru ár 6. – 1535. jú li us 6.) tör té net írá sa sze rint III. Ri chár dot 
(1452. ok tó ber 2. – 1485. au gusz tus 22.), a szo ros ér te lem ben vett ró zsák há bo rú já nak 
(1455–1485) utol só ural ko dó ját, aki a Plantagenet ki rá lyok so rát (1154-1485) zár ta, mi u-
tán ha tal mi fél té keny ség bõl meg ölet te báty ja s egy ben elõd je, IV. Edward két fiú gyer-
mek ét, meg ko ro ná zá sát (1483. jú li us 6-át) kö ve tõ en – trón ra lé pé sé tõl kezd ve – gyak ran 
is mét lõ dõ gyöt rel mek kí noz ták.

„… ret te ne tes tet te után so ha nem lelt nyu gal mat lel ké ben, so ha nem hit te ma gát 
biz ton ság ban … éj sza ká it nyug ta la nul töl töt te, hos  szú ide ig fe küdt éb ren és 
töp reng ve, rop pant ki me rül ten az emész tõ dés és vir rasz tás mi att, in kább csak 
szen der gett, sem mint aludt, fé lel me tes ál mok zak lat ták, gyak ran hir te len fel ri adt, 
ki ug rott ágyá ból és fel-alá jár kált a szo bá ban, nyug ta lan szí ve en  nyi re sza ka dat-
lan hány ko ló dott a kín zó be nyo más és vész ter hes em lék mi att ret te ne tes tet te 
nyomán.”1

A be kez dés nyi le írás ke re té ben meg is mét lõ dõ tett – a ha ta lom fél tés bõl el kö ve tett 
gyer mek gyil kos ság –, il let ve a tett re tör té nõ ki mon dat lan/ki mond ha tat lan uta lás a III. 
Ri chárd szá má ra vis  sza té rõ ese mé nyek – köz tük az álom él mény – ki vál tó oka. A tett 
ál tal ki vál tott „so ha” meg nem szû nõ és „sza ka dat lan” ta pasz talt ha tás a be kez dés ke re-
tén be lü li ke ret be fog lalt kép le tes hely szí nen – a gon dol ko dó lé lek ben: az el mé ben, il let-
ve a szív ben: az ér zõ lé lek ben – sû rû sö dik, amely az em lé ke zet szék he lye is, ahon nan 
az álom ébred.2

Morus an go lul és la ti nul meg szö ve ge zett pár hu za mos tör té net írá sá nak s egy ko ráb bi 
kre a tív for dí tá sá nak szó kész le te ezt a kép le tes hely színt – lé lek-el me, minde (CW2 87/
12); szív-lé lek, herte (CW2 87/19) – a nyelv for du la ta i val ké pes nyel ven értelmezi.3 A 

•  Ez a ta nul mány az OTKA 62008 szá mú pá lyá za ta ide jén (2006–2009) ké szült. A tá mo ga tá sért kö szö ne tet 
mon dok. TPB

1  A Morus-szövegre tett uta lá sok kö vet he tõ sé ge ér de ké ben leg alább láb jegy zet ben jöj jön az ere de ti sza-
kasz:

„… after this abhominable deede done, he neuer hadde quiet in his minde, hee neuer thought him-
self sure … he toke ill rest a nightes, lay long wakyng and musing, sore weried with care & watch, 
rather slumbered then slept, troubled wyth fearful dreames, sodainly sommetyme sterte vp, leape 
out of his bed & runne about the chamber, so was his retles herte continually tossed & tumbled wt 
the tedious impression & stormy remembrance of his abominable dede.”

    The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 2: The History of King Richard III, ed. Richard S. Sylvester, 
New Haven: Yale UP, 1963, 87/11–21. (TPB for dí tá sa. A ké sõb bi ek ben: CW2, il let ve CW2L[atin] oldal/
sor[ok].) Morus Ta más – a ke let ke zés tör té net bi zony ta lan sá ga mi att fel té te lez he tõ en – va la mi kor 1513 
és 1521 kö zött mint leg tá gabb idõ ha tár ok kö zött vet het te pa pír ra azo kat a be fe je zet le nül ha gyott an gol, 
il let ve la tin nyel vû pár hu za mos tör té net írá si szö ve ge ket, ame lyek nek köz pon ti alak ja III. Ri chárd. (Vö., 
CW2 lxiii-lxv; és The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 1: Eng lish Poems, Life of Pico, The Last 
Things, ed. Anthony S. G. Edwards, Katherine Gardiner Rodgers and Clarence H. Mil ler, New Haven: 
Yale UP, 1997, lx és lxiii, n1 és n2 [a ké sõb bi ek ben CW1 ol dal/sor]; va la mint Ali son Hanham, Richard 
III and His Early Historians, Ox ford: Clarendon, 1975. 217–218.)

2  „Két ség te len fel is me rés szám ba me het …, hogy mind az az anyag, ahon nan az álom tar tal mát me rí ti, va la mi-
kép pen él mé nye ink bõl szár ma zik, az álom ban rep ro du ká ló dik; hogy te hát em lé ke zünk.” (Sigmund Fre ud, 
Álom fej tés (1899), [H. n.]: He li kon, 1985, 21. A ké sõb bi ek ben: Álom fej tés ol dal.)

   „Min den to váb bi ra néz ve fo gad juk el elõ fel té te lül, hogy az álom nem tes ti, ha nem lel ki je len ség.” (Sigmund 
Fre ud, Be ve ze tés a pszi cho a na lí zis be (1917), Bu da pest: Gondolat–Talentum, 1994, 81. A ké sõb bi ek ben: 
Be ve ze tés ol dal.)

3  Er re a ki egé szí tõ és ki se gí tõ ki té rõ re azért van szük sé günk, mert a ki in du lá sul vá lasz tott be kez dés nyi 
idé zet Morus an gol szö ve gé nek ab ban a ré szé ben ol vas ha tó, amely nek már nem ké szült el a pár hu za mos 
la tin vál to za ta.



CW2 87/12-ben le írt minde, a gon dol ko dó lélek-elme-szellem Morus szö ve ge i ben gyak-
ran sze re pel. En nek a hely színt je lö lõ fo ga lom nak a ké pes ér tel mét úgy kö ze lít het nénk 
meg, ha a III. Ri chárd ról szó ló, két nyel ven meg írt tör té net nek al ko tó elõz mé nye ként 
la tin ból an gol ra for dí tott Morus-féle Pico-szöveggyûjtemény4 gya kor la tát is meg fi gyel-
jük.

Pico élet tör té net ének ös  sze ál lí tá sá ból meg tud juk, hogy õ „szen ve dé lyes lé lek kel 
(mynde-animo) sa já tí tot ta el a hu ma nis ta tu do má nyo kat” (CW1 55/11–12; 296/25–26); 
mi u tán rá esz mélt kön  nyel mû élet mód já ra, ki csa pon gás ba me rült lel két (mynd-animum) 
meg za bo láz ta és Krisz tus hoz té rí tet te (vö.: CW1 59/14–16; 302/28–29); a dis pu ták ról 
azt tar tot ta, hogy ak kor iga zán hasz no sak, ha bé kés lé lek kel (mynde-animo) vesz nek 
részt ben ne az igaz ság ke re sé se vé gett (vö.: CW1 61/17–19; 318/6–7); „lel ke (mynde-
animus) Is te nért lo bo gott” (CW1 63/15; 320/16–17); ami kor ha lá lán volt, Kár oly fran cia 
ki rály, aki nek „ne mes fe je de lem ként jó aka ra tú a lel ke (mynde-animus),” sa ját or vo sa it 
küld te el hoz zá, mi köz ben a Ná po lyi ki rály ság el len vo nult (CW1 72/27–73/7);5 bé két és 
bol dog sá got je lent a lé lek nek (mynd-animi), ha sem mi sem nyo maszt ja az em ber lel ki is-
me ret ét, és ha sem mi rej tett bûn el tit kolt lekiismeret-furdalása nem ré misz ti (vö.: CW1 
79/21–24; 342/29–31); a Szent írás köny ve i nek ele ven ere je az ol va só lel két (mynde-
animum) cso dá la to san Is ten sze re te té be olt ja (vö.: CW1 84/4–9; 348/5–9); a fi lo zó fu sok, 
mi vel nem szen ved he tik a ha tal ma sok büsz ke mo do rát, és így szol gál ni sem tud ják õket, 
ön ma gu kon ural kod nak, s elé ge dett ség gel töl ti el õket sa ját lel kük (mynde-animi) bé ké-
je (vö.: CW1 87/4–6; 350/22–24); job ban sze re ti a cel lá ját, a ta nul má nya it, a köny vei 
ad ta örö met, a lel ke (mynde-animi) nyu gal mát és bé ké jét, sem mint a ki rá lyi ud va ro kat, 
a köz ügyek for ga ta gát, a di csõ ség és ha szon haj há szá sát (vö.: CW1 87/21–24; 350/34–
36). Morus la tin ról an gol ra for dí tó gya kor la tá ból meg tud hat juk, hogy a szel le mi-lel ki, 
ér tel mi-ér zel mi, aka ra ti-jel lem be li, spi ri tu á lis-mo rá lis él mény, va la mint az ön ura lom és 
arány tu dat köz pont ja la ti nul az animus, an go lul a mynd(e).

Ha ugyan eb ben a szö veg gyûj te mény ben azt is meg néz zük, hogy a la tin animus 
mi lyen an gol meg fe le lõt kap hat még, ak kor a fi a tal, pá lyá ja kez de tén fel lé põ Pico sze-
mé lye kap csán azt is meg tud hat juk, hogy „na gyon gyors, okos és ügyes volt a vi ták ban, 
és nagy örö met lelt ben nük, mi köz ben fel fu val ko dott ben sõ je (animus-stomak)” (CW1 
316/25–26; 61/3–4). A fel fu val ko dott ben sõ – hye stomak (CW1 61/4) – a fenn hé já zás, 
a büsz ke ség, a gõg, az ön telt ség ké pe. Be pil lant va Morus asz ké ti kus el mél ke dé sé be, 
amely ben a vég sõ dol gok ról ér te ke zik, a fõ bû nök gyö ke rét és ne to vább ját a gõg ben ha tá-
roz za meg Morus. (CW1 153/13–14) A va gyon, a kor mány zás, a ha ta lom, a szép ség, 
az okos ság, az erõ, a tu do mány s más is te ni ado má nyok kap csán a gõg kö rül írá sa ként 
egy jel zõs szer ke ze tet hasz nál: hye mind(e), (vö.: CW1 153/23–25 és 155/36; va la mint 
még: high mind ed [CW2 90/10]). Eb bõl a min ta vé tel bõl az tû nik ki, hogy az animus 
mint kö zös ne ve zõ ré vén a mind és a stomak ro kon ér tel mû le het az em ber szel le mi-lel ki 
meg nyil vá nu lá sai kö ré ben. Ugyan ezt al kal maz za Morus a III. Ri chárd ról szó ló tör té net-
írás ban is a ha ta lom vágy mi att „nagy ét vá gyú és tel he tet len ben dõ jû” (animo-stomacke) 
Ri chárd és test vé rei be mu ta tá sa kor (vö.: CW2 6/25–27).

Amen  nyi ben a szív-lé lek, herte (CW2 87/19) pon to sabb il lesz ke dé sét ke res sük az 
imén ti tar ta lom hoz, III. Ri chárd his tó ri á já ban az ér zés és ér te lem fog la la tá nak te kint he tõ 
mell kas sza vá ra ta lá lunk, amely nek a je len té se a szí vet is ta kar ja a ke dél  lyel, a szel lem-
mel és a lé lek kel együtt. Ami kor IV. Edward ha lá la után az ud var tag jai so ra i kat ren de-
zik, fel me rül an nak a kér dé se, hogy a hir te len kikényszerített bé ke és ba rát sá gi szer zõ dés-
nek, amely alig ha tart két hé tig, mé lyen kel le ne-e ben sõ jük ben (pectoribus-stomakes) 
meg te le ped nie. (CW2L 15/22, 15/24) Lát hat juk, hogy a lé lek-el me és a szív-lé lek kö zös 
ne ve zõ je – a tá gabb s szû kebb szö veg kör nye zet ben, va la mint a nyelv vál to za tok át ala ku-
lá sa i ban – a ben sõ, vagy még in kább a ben dõ, ti. a gyo mor, a stomak.

Morusnak a III. Ri chárd ról szó ló tör té net írá sa így egy re to ri ka i lag ös  sze tett gyo mor-
ként mû kö dik, amely a sa ját fi zi o ló gi ai tör vény sze rû sé ge i nek meg fe le lõ en a té má ját 
gyak ran is mét lõ dõ en új ra gon dol ja – sok szor a mik ro or ga niz mu sai, a le xi kai ele me i nek 
át ala ku lá sát kö vet ve. Ez sû rû sö dik a ta nul mány ele jén idé zett, több szö rös ke ret be fog lalt 
be kez dés nyi szö veg több szö rö sen ös  sze tett gyo mor ként mû kö dõ egé szé ben. Az álom él-
mény a fel ri a dás sal együtt így ke rül fel dol go zás ra, mint egy a rá gód va ké rõ dzõ mód já ra 

4  Morus Pico-antológiájának ke let ke zé sét egyes ku ta tói fel té te le zé sek 1504 és 1510 kö zé he lye zik, a kri ti kai 
ki adás azon ban nem ta lál ja in do kolt nak a kö rül be lül 1510 elõt ti dá tu mot. (CW1 xxxvii-xxxix.)

5  Pico 1494. no vem ber 17-én halt meg, VIII. Kár oly 1495 feb ru ár já ban fog lal ta el Ná polyt. (CW1 226.) A 
‚jólelkû hó dí tó’ benn fog lalt iró ni á já tól, ha tu dunk, te kint sünk el.
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emész tõ gyo mor ban. Ez az emész tés egyút tal emész tõ dés is: li dérc nyo más ként, ri asz tó 
rém álom ként meg fek szi a gyomrot.6

A gyöt rõ, nyug ta la ní tó, zak la tó, emész tõ tett – a ha ta lom fél tés bõl el kö ve tett gyer-
mek gyil kos ság – mi nõ sí té sé re Morus egy la tin ere de tû mel lék ne vet hasz nál, amely nek 
ere de ti alak ja abominabilis, je len té se un do rí tó, meg bot rán koz ta tó, för tel mes, ir tó za tos, 
vis  sza ta szí tó, ki bír ha tat lan, fel há bo rí tó – er köl csi leg és/vagy fi zi ka i lag. Morus an gol 
szó hasz ná la tá ban a kö zép kor ban gya ko ri, a ho mo fran ci ás át hal lá sán ala pu ló át ala kult 
be tû ve tés sze re pel, abhominable (CW2 87/11), amely nek az át hal lás át vé te lé vel át ala-
kult je len té se em ber te len, s ez fel erõ sí ti az er köl csi és/vagy fi zi kai ér ték íté le tet. Az ilyen 
szö veg al ko tói el já rás – akár csak az uta lás ban benn fog lal tan ér vé nye sü lõ is mét lés s ve le 
együtt az ab ban meg nyil vá nu ló szel le mi új ra hasz no sí tás, amely ala ki, for mai, va la mint 
je len tés be li, tar tal mi, az az já ru lé kos és lé nye gi több le tet ad – meg fe lel an nak az õsi ere de-
tû in tel lek tu á lis tech ni ká nak, amely nek a ne ve rumináció.7 A ruminációnak kö szön he tõ 
újabb és több let je len tés azon ban sû rít ve, egy szer re em lé ke zik a szö veg kez de ti és szó-
tör té ne ti ki in du lás ál la po tá ra (CW2 87/21: abominable). Az ere de ti ala kú mel lék név az 
abominari ál szen ve dõ igé bõl szár ma zik, ami vel meg utál és meg át koz va la mit az em ber, 
ami vel azt fe je zi ki, hogy va la mi lyen vész jós ló elõ jel el tá vo lí tá sát kí ván ja el ér ni. Ez a 
je len tés mé lyé re ivó dott in tõ jós lat – az omen – je len tõ ség tel jes jö võ ké pét ve tí ti elõ re 
(ominari), amely a lé lek mé lyé be rág ja ma gát.

Ezt a meg emészt he tet len, ám el emész tõ tényt mint egy elõ vé te le zi III. Ri chárd szin te ve ge-
ta tív szo ká sa, hogy – míg a düh tõl hab zott a szá ja – „a szá ja szé lét rág ta” (CW2 47/17),8 
mi e lõtt a fõ ka ma rás, Hastings ha lá lát kí ván ta, mond ván, hogy „ad dig nem eszem ebé det, 
míg nem lá tom a fe jed le üt ve”. (CW2 49/13) Mind ez jú ni us 13-án, pén te ken (CW2 46/
28) 9 óra kö rül kez dõ dött (CW2 (47/3), s a nagy pén te ki pa ró di át csak ará nya i ban ci zel-
lál ta, hogy III. Ri chárd a vé res fej hús elõtt a fe je del mi fõ fo gás után ra Ely püs pö ké tõl 
di é tás de li ka tesz ként pi ros bo gyós gyü möl csöt, ep ret ren delt (CW2 47/6–8), amely ser-
ken ti az emész tést. Sor rend ben: eper és fej, pi ros és vé res, a száj szél rá gá sa ön ma gá ban 
és sür ge tõ vá ra ko zás az ét ke zés re. In tõ je lek és be tel je sült jós la tok konk ré tu ma bont ja 

6  „Hogy álom in ge ren és álom for rá son mit ért sünk, meg ma gya ráz hat ná a né pi es szó já rás: ‚Az álom a gyo mor-
ból jön.’” (Álom fej tés 28.) „Nyil ván va ló an kö zöm bös az, va jon mi za var ja meg az al vást és mi kész te ti a 
lel ket az ál mo dás ra. Ha nincs min den eset ben kí vül rõl ha tó ér zék szer vi in ger, eset leg a bel sõ szer vek bõl 
ki in du ló úgy ne ve zett tes ti in ger lép het a he lyé be. Ez a föl te vés na gyon ké zen fek võ és meg is fe lel az ál mok 
ke let ke zé sé re vo nat ko zó leg nép sze rûbb vé le mény nek. Az álom a gyo mor ból jön …” (Be ve ze tés 76.)

7  A rumináció, a ké rõ dzés alap ve tõ fon tos sá gú az ál lat élet tan ban és az em be ri táp lál ko zás vi lá gá ban. A 
rumináció emész té si fo lya ma ta sa já tos több let hez jut tat ja a ké rõ dzõ ket a nem ké rõ dzõk höz ké pest. A 
ké rõ dzõk ké pe sek meg emész te ni – le bon ta ni és szin te ti zál ni – olyan nö vé nyi ös  sze te võ ket, ami re a nem 
ké rõ dzõk nem ké pe sek. A ké rõ dzõk még azo kat a fe hér je for rá so kat – pél dá ul a ké rõ dzõk ös  sze tett gyom-
rá ban a gaz da ál lat tal sza bá lyos szim bi ó zis ban élõ mik ro or ga niz mus ok, a bak té ri u mok és az egy sej tû ek 
el emész té sé vel együtt az ál ta luk ter melt fe hér jét – is as  szi mi lál ni tud ják, ame lye ket a nem ké rõ dzõk nem 
tud nak, és az így fel épü lõ fe hér je fo ko zott bi o ló gi ai ér té kû és ma ga sabb ener gia tar tal mú, mint a nem ké rõ-
dzõk ál tal elõ ál lí tott fe hér je. A ké rõ dzõk élet ta ná val és emész té si fo lya ma tá val kap cso lat ban dr. Bozzay 
Lász ló tól kap tam tá jé koz ta tást; se gít sé gét há lá san kö szö nöm. To váb bi tá jé ko zó dá som for rá sa i ként a kö vet-
ke zõ ál lat or vos-tu do má nyi mun kák sze re pel tek: Potsubay Já nos–Szép Iván, Há zi ál lat ok ana tó mi á ja és 
élet ta na, Bu da pest: Me zõ gaz da sá gi, 1968. 249–250.; Ke mény Armand, Élet tan ál lat or vos tan-hall ga tók 
és ál lat or vos ok szá má ra, Bu da pest: Me zõ gaz da sá gi, 1974. 432–441.; Karsai Fe renc, szerk., Ál lat or vo si 
kór élet tan, Bu da pest: Me zõ gaz da sá gi, 1982. 200–242.; Szaj kó Lász ló, szerk., Sza ko sí tott tej ter me lés, 
Bu da pest: Me zõ gaz da sá gi, 1984. 132–136. Clarence M. Fraser, et al., eds., The Merck Veterinary Manual, 
Rahway, NJ,: Merck, 1986. 1486–1487. A ruminációnak az an tik vi tás tól a kö zép ko ron át a je le nig tar tó 
ér vé nyes sé gé vel kap cso lat ban pél dá ul a kö vet ke zõ írá sok ad hat nak el iga zí tást. Fidelis Ruppert, „Meditatio 
– Ruminatio. Zu einem Grundbegriff christlicher „Meditation.” Erbe und Auftrag. 53 (1977) 2:83–93. 
Douglas Burton-Christie, Scripture and the Quest for Holiness in the „Apophthegmata Patrum”, Ann 
Arbor: U of Michigan P, 1988.; Douglas Burton-Christie, The Word in the Desert: Scripture and the Quest 
for Holiness in Early Christian Monasticism, („Introduction: Toward a Desert Hermeneutic”, 3–32) New 
York: OUP, 1993. Jeremy Driscroll, „Exegetical Procedures in the Desert Monk Poemen”, in Mysterium 
Christi: Symbolgegenwart und Theologische Bedeutung, eds. Magnus Löhrer and El mar Salman, Ro ma: 
Pontificio Ateneo S Anselmo, 1995. 155–178.A rumináció kö zép ko ri je len tõ sé gé rõl és gya kor la tá ról a 
kö vet ke zõ mun ka ad hat szin te rend sze re zõ tá jé koz ta tást: Mary J. Carruthers, The Book of Memory: A Study 
of Memory in Medieval Culture, Camb rid ge: CUP, 1990; stomach-memory metaphor (a gyo mor-em lé ke zés 
me ta fo rá ja): 50, 161, 165–167; digestion-rumination metaphor (az emésztés-kérõdzés/rágódás/ruminálás 
me ta fo rá ja): 219–220; reading-meditation and composition (ol va sás-el mél ke dés és kom po zí ció/szö veg szer-
kesz tés): 164–169, 172, 174, 192, 194.

8  Lukianosz Zsarnokölõ cí mû gö rög nyel vû szó no ki be szé dé nek la tin ra tör tént le for dí tá sa után Morus vá lasz-
be szé det írt, s ezek 1506-ban je len tek meg Pá rizs ban – s még hét szer Morus éle té ben – egy kö tet ben, amely 
Morus és Erasmus más Lukianosz-fordításait is kö zöl te. Morus vá lasz be szé dé ben a szó nok élén ken idé zi 
fel a zsar nok „fog csi kor ga tá sát, re me gõ szá ja szé lét”. (The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 3, 
Part 1: Translations of Lucian, ed., Craig R. Thompson, New Haven: Yale UP, 1974, la tin 122/16–17, 
an gol 123/18.)



ki, mu tat ja be az abominabilis-abhominable leg alább két sze res el vont sá gát: III. Ri chárd 
homofág, em ber fa ló vírus.9 Ez a ví rus a fi lo ló gi ai, re to ri kai ese mé nyek so rán mint egy 
be le rág ja ma gát a szö veg be.

Eh hez a thrillerbe il lõ, elõ je lek re és be tel je sült in té sek re ha gyat ko zó drá mai vo nu lat-
hoz gyen géd re to ri kai elõ já ték III. Ri chárd haj la má nak be mu ta tá sa, hogy jó ké pet mu tat-
va „nem tud ta nem meg csó kol ni azt, aki rõl azt gon dol ta, hogy meg kell öl nie” (CW2 
8/9), majd en nek ki bon tá sa, ami kor át ve szi a szen tély me ne dé ké bõl ne ki ki szol gál ta tott 
ki sebb her ce get, akit „kar já ba zárt, és meg csó kolt” (CW2 42/16). Morus la tin szö ve gû 
pár hu za mos tör té net írá sá nak szó hasz ná la ta – amplexus (CW2L 42/15)10 – be szé de sebb: 
ami rõl itt szó van, az több mint ro kon szenv, de ép pen nem rokonság.11 Kar já ba zár va 
III. Ri chárd nem csak meg öle li a cél sze mélyt, ha nem fog va is tart ja el len sé ges in du-
lat tal, be ke rí ti az eset leg el le ne fel lé põ erõt, kö rül fon ja kar já val kí gyó mód já ra. Ez a 
vi sel ke dés a fon dor la tos po li ti kus csa lárd el já rá sá ra jel lem zõ a fo nák tak ti ká val mû kö-
dõ te ker vé nyes stra té gia ke re té ben. A nagyratöréssel meg igé zett „pusz tí tó kí gyó” ké pe 
(CW2 12/21–22) il lik a „nagy ét vá gyú és tel he tet len ben dõ jû” (vö., CW2 6/26–27) III. 
Ri chárd ra.

Aho gyan a szö veg ös  sze tett gyo mor sze rû en mû kö dik, em lé ke zik, be épü lõ szó ele-
me i vel a szö veg szél té ben-hos  szá ban át íze se dik, s emészt, úgy ál mo dik és ré mül fel, 
emész tõ dik III. Ri chárd. Az ex ten zív ruminációnak meg fe le lõ en III. Ri chárd akit csak 
el ér, min den kit szétrág,12 s mi kor már nincs akit el emészt het ne, ma ga is szét rá gó dik. A 
ruminátor III. Ri chárd terminátor: az em ber fa ló – mi vel nem tud az álom ban re ge ne rá-
lód ni – ön fa ló.

Ezt a faj ta szö veg al ko tá si mó dot, il let ve lel ki-szel le mi te vé keny sé get – be le ért ve azt 
az ál la po tot is, ami kor ugyan az zal a prob lé má val té pe lõd ve is mét lõ dõ ál mo kat ta pasz tal 

  9  Eb ben az ol va sat ban III. Ri chárd egy fe lõl az Utó pia el sõ köny vé ben (1516) em lí tett, min de nütt meg-
ta lál ha tó „em ber evõ laestrigonok” mi to lo gi kus, s ezért egye te mes, el vont alak jai kö zé ke rül, más fe lõl 
meg fe lel az ugyan csak ott szó ba ho zott, Ang li á ban ta lál ha tó konk rét far kas sze rû ju hok nak, akik egy részt 
„meg eszik az em bert”, más részt az Is ten Bá rá nya temp lo mát „is tál ló nak” hasz nál ják. (Morus Ta más, Utó-
pia, Bu da pest: Eu ró pa, 1989, 16 és 25. Vö.: The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 4: Utopia, ed. 
Edward Surtz and J. H. Hexter, New Haven: Yale UP, 1965, 52/32 [jegy zet: 306–307], 53/37, 64/33–66/1 
[jegy zet: 326–327], 66/8 [jegy zet: 330], 67/1 és 67/10–11.)

     Morus kor tár sa és ba rát ja, Rot ter da mi Erasmus sze rint (A ke resz tény fe je de lem ne vel te té se [1516], Bu da-
pest: Eu ró pa, 1987.) a rossz fe je del met „em ber hús hiz lal ja, em ber vér ré sze gí ti” (39) s Ho mé rosz nyo mán 
(Il. 1.231) sze rin te a ti ran nus „nép fa ló ki rály” (47 és 49), to váb bá ugyan csak sze rin te „a ti ran nus nál nincs 
ve sze del me sebb ál lat”, aki ket egy ana ló gia alap ján a „far ka sok” kö zé so rol (50).

10  Az an gol szö veg ben em lí tett csók he lyett a la tin pár hu za mos tör té net írás a complexibus ala kot hasz nál ja 
a CW2L 8/12-ben, a complector szár ma zé kát, amely a CW2L 42/15-öt meg ha tá ro zó amplector és szár ma-
zé ka i nak szi no ni má ja ként ve he tõ.

11 „A ki rály ság utá ni vágy nem is me ri a ro kon sá got.” (CW2 41/24–25)
12  III. Ri chárd egyik cí mer ál la ta a vad kan volt. A fõ ka ma rás, Lord Hastings ki vég zé se elõtt Lord Stanley, 

Derby gróf ja ál mot lá tott, s ben ne azt, hogy „egy vad kan az agya ra i val úgy szét ha sí tot ta a fe jü ket, hogy 
a vér le folyt a vál luk ra. Mi vel pe dig a pro tek tor a vad kant sa ját meg kü lön böz te tõ je lé vé tet te, ez az álom 
kín zó nyo mot ha gyott [Stanley] szí vé ben.” (CW2 50/1–7) 

     III. Ri chárd má sik cí mer ál la ta az orosz lán volt. (Vö.: CW2 93/11 [jegy zet: 269]) Morus írá sa i ban az 
orosz lán – or dít va, kö rüljár va és ke res ve, kit nyel jen el (vö.: 1 Pé ter 5:8) – ha lál osz tó ként je le nik meg. 
(CW1 142/17–18; The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 12: A Dialogue of Comfort against 
Tribulation, ed. Louis L. Martz and Frank Manley, New Haven: Yale UP, 1976, 149/22–24, 317/24–318/
17; The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 13: Treatise on the Passion, Treatise on the Blessed 
Body, Instructions and Prayers, ed. Garry E. Haupt, New Haven: Yale UP, 1976, 210/18–19; The 
Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 14, Part 1: De Tristitia Christi, ed., Clarence H. Mil ler, New 
Haven: Yale UP, 1976, 169/L[atin]9–171/2 és 169/A[ngol]12–171/3, 637/L1–2 és 637/A1–2, 641/L1–2 
és 641/A1–2.) Az utol só hi vat ko zást ér de mes ki ter jesz té sé vel együtt idéz ni: „El len sé ge tek, az ör dög, mint 
or dí tó orosz lán jár kö rül, ke res ve, kit nyel jen el. [1 Pé ter 5:8] Ez az orosz lán e vi lág fe je del me, nincs is 
más hoz zá fog ha tó ha ta lom a föl dön. Ez zel az orosz lán nal ös  sze ha son lít va, a leg erõ sebb és a leg va dabb 
em be rek olya nok len né nek, mint egy pa lo ta pin csi.” (CW14 641/L1–4 és A1–4) Morus la tin ki fe je zé se 
– melitensis caniculus – a mál tai se lyem szõ rû ku tyá ra utal hat. Ez az öl eb lu xus ku tya ként a nõk ked ven ce 
volt, a 16. szá zad ban az elõ ke lõ höl gyek ék szer ként hord ták a keb lü kön. Morus ma ga is sze ret te az ál la to-
kat. Az If jabb Hans Holbein váz la ta nyo mán ké szült fest mé nyen Rowland Lockey két ku tyát is meg je le-
nít, ezek kö zül az egyik Morus Ta más lá bá hoz hú zó dik, s ez ha son lí ta ni lát szik a mál tai se lyem ku tyá ra. 
(Louis L. Martz, Thomas Mo re: Search for the Inner Man, New Haven: Yale UP, 1990, 12. Vö.: Gerard 
B. Wegemer and Stephen W. Smith, ed., A Thomas Mo re Source Book, Wa shing ton, D. C.: The Catholic 
U of America P, 2004, 15.)



83

az em ber –, a foly to no san is mét lõ dõ, cik li ku san vis  sza té rõ, ne ga tív – dep res  szív – gon-
dol ko dást a kli ni kai pszi cho ló gia ruminációnak nevezi.13 Szem lé lõ dõ, tû nõ dõ ké rõ dzés 
ez, rá gó dás va la mely meg ren dí tõ, ré mü le tet és ri a dal mat oko zó ese mény re, él mény re 
tör té nõ em lé ke zés foly tán, amely ön ma gá ra a rumináló sze mély re össz pon to sít. Az 
ilyen em be rek sok szor töb bet ál mod nak, mint má sok. A túl zott men  nyi sé gû álom nem 
hagy ja nyu god ni az em bert, ha nem túl te lí ti a szer ve ze tet ad re na lin nal és más stresszhor-
mo nok kal. A rumináció és a rossz al vás kö zöt ti kap cso lat az zal jár hat, hogy meg sza kít ja 
az al vást, s ha az meg sza kad, az em ber már nem tud vis  sza alud ni. Így a rumináló ál tal 
kont rol lál ha tat la nul – s ezért meg foszt va az eset le ges prob lé ma meg ol dás le he tõ sé gé tõl 
– ugyan az a „fej adag” is mét lõ dik idõ rõl idõ re. A fo gyasz tan dó. A kér dés az, hogy 
fo gyaszt ha tó-e vagy el fo gyaszt ha tat lan. Az vi szont nem kér dés, hogy ad va van. Egy-
részt a rág ni va ló, más részt a rá gó dó. Amíg van. Ad dig van, amíg fel ri ad.

In ten zív rumináció: egy álom – is mét lõ dõ él mény

Shakes peare drá ma írá sa sze rint III. Ri chárd a sors dön tõ s egyút tal vég sõ csa ta elõtt 
ri ad fel ál má ból.

Má sik lo vat! Kö tözd be se be met!
Ir ga lom, Jé zus! – Álom volt csu pán. (R 5.3)14

Az írás ban köz be ik ta tott jel ér zé kel te ti azt a pil la na tot, ami kor III. Ri chárd fel ri ad 
ál má ból. Az ol va só nak, il let ve a szín ház lá to ga tó nak ezt a je let, az az a pil la na tot az utá na 
kö vet ke zõ mon dat je len ti ki. Ez azt ma gya ráz za meg, hogy a jel, va gyis a pil la nat elõt ti 
iz ga tott fel ki ál tá sok még az álom, leg alább is az al vás köz ben ki ej tett hang adá sok. III. 
Ri chárd ezeket az álom be li lá zas han go kat hall va ri ad fel.

Ami re III. Ri chárd fel ri ad, bi zo nyos tö re dé kek re em lé kez tet het. Ló ra, akár te her hor-
dó ra is. Seb re, akár vé res ve rés bõl szár ma zó ra is. Ir ga lom ra, akár an nak je lé re is. Eb ben 
a III. Ri chárd ról szó ló mû ben, amely egye sí te ni lát szik a kró ni kás tör té nel mi drá ma és 
a ta ní tó mo ra li tás já ték ele me it, nem meg le põ ek ezek az is me rõs ele mek, ame lyek egy 
jé zu si pa ra bo la, az ir gal mas sza ma ri tá nus ról szó ló pél da be széd köz pon ti té nye zõi. (Lk 
10:30–37) Ami kor kér dé ses sé vá lik az ir ga lom, az együtt ér zés, a sze re tet, a pa ra bo la 
egy ki szol gál ta tott – se be sült – em ber pél dá ján mu tat ja be, mi az ir ga lom, az együtt ér-
zés, a sze re tet. A ma gyar for dí tá sok a tör té net moz za na ta it a meg té tel ük lo gi ká ja sze rint 
ren de zik.

Mi kor meg pil lan tot ta, meg in dul tan oda ment hoz zá, ola jat és bort ön tött a se be i re, és 
be kö töz te azo kat, föl tet te a te her hor dó ál la tá ra, a szál lá sá ra vit te, és a gond ját vi sel te. 
(Lk 10:33b–34)

13  Er rõl bõ veb ben: Suzanne C. Segerstrom, Jennie C. I. Tsao, Lynn E. Alden and Michaelle G. Craske, 
„Worry and Rumination: Repetititve Thought as a Concomitant and Predictor of Negative Mood” in 
Cognitive Therapy and Research 24 (2000) 6:671–688. David M. Fresco, Ann N. Frankel, Douglas S. 
Mennin, Cynthia L. Turk and Richard G. Heimberg, „Distinct and Overlapping Features of Rumination 
and Worry: The Relationship of Cognitive Production to Negative Affective States” in Cognitive Therapy 
and Research, 26 (2002) 2:179–188. Wendy Treynor, Richard Gonzalez and Susan Nolen-Hoeksema, 
„Rumination Reconsidered: A Psychometric Analysis” in Cognitive Therapy and Research 27 (2003) 
3:247–259. Costas Papageorgiou – Adrian Wells, „Nature, Functions and Beliefs about Depressive 
Rumination” in Costas Papageorgiou – Adrian Wells, eds., Depressive Rumination: Nature Theory and 
Treatment, John Wiley & Sons Ltd, 2004, 3–20. Colleen E. Carney, Jack D. Edinger, Bjorn Meyer, Lin-
da Lindman and Tai Istre, „Symptom-Focused Rumination and Sleep Disturbance” in Behavioral Sleep 
Medicine, 4 (2006) 4:228–241. Adam J. Guastella and Michelle L. Moulds, „The Impact of Rumination 
on Sleep Quality Following a Stressful Life Event” in Personality and Individual Differences, 42 (2007) 
6:1151–1162.

    URL: www.clinical-depression.co.uk/Understanding_Depression/understanding.html
     Mind ez zel pár hu za mo san szá mí tás ba ve en dõ még a kö vet ke zõ írás: Sigmund Fre ud „Remembering, 

Repeating and Working Through” (1914) in J. Strachey, ed., The Stan dard Edition of the Complete Works 
of S. Fre ud, Lon don: Hogarth, 1958, 145–150.

14  William Shakes peare ös  szes drá mái: El sõ kö tet: Ki rály drá mák, Bu da pest: Eu ró pa, 1988, 945–1088., III. 
Ri chárd. For dí tot ta Vas Ist ván; és VI. Hen rik, har ma dik rész. For dí tot ta Né meth Lász ló. Hi vat ko zás: 
R[ichárd] [felvonás].[szín], il let ve ez alap ján 3 VI.H [f].[sz]. A ki vá rást je len tõ gon do lat je let két an gol 
ki adás alap ján ik tat tam be. The Arden Shakes peare: King Richard III, ed., Antony Hammon, Lon don: 
Routledge, 1994. Hi vat ko zás: A[rden] [felvonás].[szín].[sorok]. Most: A 5.3.179. The Ox ford Shakes-
peare: The Tragedy of King Richard III, ed., John Jowett, Ox ford: OUP, 2000. Hi vat ko zás: O[xford] 
[felvonás].[szín].[sorok]. Most: O 5.4.157.



A té ma – a „meg in dul tan” együtt ér zõ ir gal mas sze re tet – szin te mód szer ta ni lag be mu-
ta tott ki bon tá sa a kö vet ke zõ fel so ro lás:

1. olaj és bor al kal ma zá sa,
2. a se be it be kö töz te,
3. a te her hor dó ál lat igény be vé te le.

Az új szö vet sé gi pél da be széd ben az ir gal mas ság gya kor lá sá nak esz kö zei az Ószö vet-
ség fe lõl töl tõd nek fel.15 Az olaj és a bor kü lön és együtt is a sze re tet je le: „mint a ki ön-
tött olaj, olyan a ne ved, azért sze ret nek. … Sze rel me det több re tart juk a bor nál, mert 
mél tán meg il let a sze re tet.” (Én 1:3–4) Az olaj eny hí ti a se bek fáj dal mát. Izaiás pró fé ta 
– az észa ki rés  szel, Szamáriával szem ben a dé li or szág rész re – a Júdára vá ró bün te tés rõl 
szól va mond ja: „Te tõ tõl tal pig se hol sem ép, csu pa seb hely, zú zó dás és nyílt seb. Még-
sem or vo sol ták, nem kö töz ték be, és olaj jal sem pu hí tot ták.” (Iz 1:6)

Az el sõ té tel még pon to sabb ér té sé hez jó tud nunk, hogy az ere de ti gö rög szö veg ben 
az olaj meg fe le lõ je az „elaion” fõ név, eb bõl szár ma zik az „elee?” ige, hogy ‚meg-
könyörülök, ir gal mas va gyok, ir gal mas sá got gya kor lok’, s in nen adó dik a bib li ai ih le té-
sû li tur gia bûn bá na ti fel ki ál tá sa: „Kirie eleiszon!” ‚Uram, irgalmazz!’16

Az imén ti ki egé szí té sek is me re té ben a kö nyö rü let pél da be széd be li lé pé sei a kö vet ke-
zõk:

1. az ir ga lom jelei: olaj és bor al kal ma zá sa,
2. a se be it be kö töz te,
3. a te her hor dó ál lat igény be vé te le.

Ös  sze vet ve III. Ri chárd ri adt hang so ra it és az evan gé li u mi sza vak ér te lem sze rin ti 
elõ for du lá sát, a kö vet ke zõ ész re vé telt te het jük:

R1 lo vat    1. az ir ga lom je lei
R2 kö tözd be se be met   2. se bet be kö töz
R3 ir ga lom    3. te her hor dó ál lat

Az ál tal, hogy a pá rat lan ele mek fel cse ré lõd nek, az evan gé li u mi ar che tí pus III. 
Ri chárd ese té ben fel for dul, és atípusos, rend el le nes mu táns áll elõ. A rend el le nes ség 
be áll tá hoz va la mi vel kö ze lebb ju tunk, ha fel idéz zük, hogy az ir gal mas sza ma ri tá nus 
„meg in dul tan” cse le ke dett. A gö rög alap szó eb ben az eset ben a „szplagkhnidzomai” 
ige, ami vel az em ber va la kit meg saj nál, va la kin meg kö nyö rül, va la ki iránt meg in dul tan 
cse lek szik. En nek a szó nak az ere de te pe dig a „szplagkhnon” fõ név, a kö nyö rü let, a 
sze re tet, a szív, az em ber bel se je, és még a be lek is. III. Ri chárd meg nyil vá nu lá sa rend el-
le nes, mert fel for dult a ben sõ je, fo rog a gyom ra, hány ko ló dik a szí ve.

Fi gyel met ér de mel, hogy mi áll a kö zép pont já ban en nek a fel for du lás nak, hány ko-
ló dás nak, mi az, ami emészt he tet le nül meg fek szi a gyom rát. Ez a seb, ami nek a gö rög 
ne ve: „tra u ma”. Hogy mi az a tra u ma, ami az atípusos III. Ri chárd szí ve kö ze pé be ha sít, 
és ál lan dó an gyom roz za, azt nem ne héz fel is mer ni az ar che tí pus ismeretében.17

III. Ri chárd tra u má ja az, hogy az õ ese té ben sé rült a sze re tet: nem sze re tik õt, és õ 
sem sze ret sen kit. Ez a tra u ma – a sze re tet ilyen sé rü lé se, hogy nincs is sze re tet – ha lá-
los. Ki de rül ez a fel ri a dást meg elõ zõ álom él mény ben fel vo nu ló szel le mek egye zõ sza-
vából.18 Eb ben az egy álom ban a kö vet ke zõ sza vak kel tet te él mé nyek is mét lõd nek:

… sú lyo san ülök lel ke den.
Em lé kezz, hogy szúr tál le …
… ess két ség be! Pusz tulj!

15 Xavier Léon-Dufour, szerk., Bib li kus te o ló gi ai szó tár, Ró ma, 1974, 141–142, 1035–1036.
16  Az ép pen el vég zett mun ka ma gya rá za ta a kö vet ke zõ le het: „A Szent írás köny vei … leg in kább a mé zes 

lép hez fûz he tõk, mert míg nyel vük egy sze rû sé gé ben szá raz nak tûn nek, ben sõ jük ben an nál több az édes-
ség.” (Hugh of St. Victor, Didascalicon: A Medieval Guide to the Arts, Translated and introduced with 
notes by Jerome Taylor, New York: Co lum bia UP, [1961], 1991. 102.)

     Az an gol for dí tás ban a „mé zes lép” he lyén a „honeycomb” sze re pel. Ugyan csak honeycomb a ne ve a 
má so dik, más kép pen a re cés gyo mor nak a ké rõ dzõk ös  sze tett gyom rán be lül.

17  A tra u ma kér dé sé hez ér de mes el ol vas ni Sigmund Fre ud A ha lál ösz tö nök és az élet ösz tön cí mû írá sát. 
(Bu da pest: Mú zsák, 1991.)

18  Shakes peare ös  szeg zõ ál mot ál lít szín pad ra. (Ar nold Aerol, „The Recapitulation Dream in Richard III and 
Mac beth”, in Shakes peare Quarterly 6 (1955) 1:51–62.
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… meg ölt két öcséd rõl álmodj!19

Ólom le szünk a szí ve den …
És le nyo munk a rom lás ba, ha lál ba.
…
… halj meg bû ne id ré mü le té ben!
Ál modj vé res tet tek rõl és ha lál ról!
Ess két ség be, és úgy le held ki pá rád! (R 5.3)20

A fel vo nu ló szel le mek mind egyi két – ab szo lút ér te lem ben – III. Ri chárd „se be sí tet te” 
és öl te meg; egye se ket köz vet le nül, má so kat köz vet ve ár mán  nyal – „Álom mal, vád dal, 
ré szeg jós la tok kal (R 1.1) –, bér gyil kos ok kal vagy kon cep ci ós íté le tek kel és sta tá ri á lis 
el já rá sok kal. Fe le sé ge, La dy An na sa já tos el bá nás ban ré sze sült: õt gyá szá ban sér ti és 
gya láz za meg; a ko por só mel lõl – úgy mond – sa ját ágyá ba küld ve el. (Vö.: R 1.2) Ilyen 
elõz mé nyek után, ha nem is ágy ban al va, de nem is ko por só ban hal va ér vé get majd III. 
Ri chárd, aki a szel le mek fel vo nu lá sá ra ri ad va így vá la szol:

A rács hoz jön nek mind: „Bûn! Bûn! – ki ált va.
Két ség be e sem. Sen ki sem sze ret,
S ha meg ha lok, majd egy lé lek se saj nál.
De mért is ten nék, mi kor én ma gam
Se tu dom meg saj nál ni ma ga mat? (R 5.3)

III. Ri chárd tra u má ja ezen a pon ton szin te ön ma ga fö lött mon dott íté let té vá lik eb ben 
a „za vart ho mál  lyal” (R 5.3) kö rül írt meg ha tá ro zás ban, ne gál va a tör vény sze rû pon tos-
ság gal ko di fi kált fõ pa ran csot, amely az ir gal mas sza ma ri tá nus pa ra bo lá já nak preambu-
lumában – az örök élet re ve ze tõ út tal kap cso lat ban fel ve tett kér dés re adott vá lasz ban 
– így áll:

 „Sze resd Ura dat, Is te ne det tel jes szí ved bõl, tel jes lel ked bõl, min den erõd bõl és tel jes 
el méd bõl; fe le ba rá to dat pe dig, mint ön ma ga dat.” (Lk 10:27–28)

Aho gyan III Ri chárd ré mü let tõl lá za san fel ri a dó há rom fel ki ál tá sa atípusos, rend el le-
ne sen fel for dult, úgy a fel ri adt és meg ren dül ten ere jét vesz tett – a „[fele]barát” meg tar tó 
stá tu sát is el vesz tett – III. Ri chárd szí ve, lel ke és el mé je is tel jes há nyat ta tás ban há bo-
rog.

Hogy kín zol, gyá va lel ki is me ret!
…
Hi deg csep pek re me gõ hú so mon.
Ma gam tól fé lek? Nincs itt sen ki más.

19 III. Ri chár dot már elõ re emész tet te ez az emész tõ dés:
 Er rõl van szó, két õs el len fe lem rõl,
 Kik édes ál ma i mat meg za var ják … (R 4.2)

     Ezért ren de li meg el emész té sü ket.
20  A szel le mek III. Ri chárd dal szem ben Richmond, a ké sõb bi VII. Hen rik te kin te té ben és ér de ké ben 

jó in du la tú párt fo gó ként szól nak. Ez a kont raszt fel erõ sí ti a III. Ri chárd fe let ti el ma rasz ta ló, pusz tí tó 
(érték)ítéletet. Ezt az álom be li el len té tet elõ ké szí ti, ho gyan ké szül az éj sza ká ra III. Ri chárd, il let ve 
Richmond. III. Ri chárd meg pa ran csol ja, hogy hagy ják ma gá ra és ál lít sa nak egy „de rék”, ám is me ret len 
õrt kint a sát ra elé. (R 5.3)
Ez zel el len tét ben Richmond es ti imát mond, amely így vég zõ dik:

 Ne ked aján lom éber lel ke met
 …
 Ó, védj, ha éb ren va gyok és ha al szom! (R 5.3)

      Az imád ság zá ra dé ká nak ezek a fo há szai a kompletórium, a na pi zso lozs ma utol só imád sá gá nak a be fe je-
zõ ré sze i re utal nak, amely a hoz zá juk tar to zó evan gé li u mi ének (Lk 2:29–32) tar tal má val együtt az élet 
vé gét, a ha lált sem té vesz ti szem elõl.
A vá la szos ének:

 Uram, te ben ned re mé lek, ke zed be aján lom lel kem.
 Meg vál tot tál en gem, Uram, hû sé ges Is te nem.

Az evan gé li u mi ének antifonája:
 Ments meg min ket, Uram, mi kor éb ren va gyunk. Õrizz meg min ket, ha 
 al szunk, hogy Krisz tus Urunk kal vir ras  szunk, és bé kes ség ben nyu god junk.

 (Pan non hal mi zso lozs ma: A Ma gyar Ben cés Kong re gá ció zso lozs más köny ve, I. kö tet, Pan non hal ma, 
2004. 811–812.)



Én én va gyok, Ri chárd Ri chárd ba rát ja.
Tán gyil kos van itt? Nem. De hogy nem: én.
Hát fut ni! Ma gam tól? Van okom er re:
Kü lön ben bos  szút ál lok. Ma ga mon?
Sze re tem ma ga mat. Mi ért? Ta lán
A jó ért, amit én tet tem ma gam mal?
Nem, saj nos nem. Gyû lö löm ma ga mat
Min den el kö ve tett gaz tet te mért.
Gaz em ber va gyok. Nem, nem! ha zu dok.
Kér kedj, bo lond! – Ne hí ze legj, bo lond!
Sok nyel ve van lel ki is me re tem nek
És min den nyel ve más me sét me sél,
S gaz em ber nek mond mind egyik me se.
Ez leg na gyobb mér ték ben áru lás.
A leg ször nyûbb mér té kû gyil ko lás
…
…Senki sem sze ret,
…
… én ma gam
Se tu dom meg saj nál ni ma ga mat … (R 5.3)21

Tra u má ja a szel le me ket ért tra u má val együtt politrauma. Politraumája, s egye te mes 
ki je len té se – „Sen ki sem sze ret” – tel jes sé gé hez még any já nak, York her ceg né nek is 
van egy-két sza va.

Nyo mo rult jó szág volt ki csi ko rá ban … (R 2.4)
Ó, át ko zott méh, ha lál ágya …
Mé hem gyü möl cse sár kány … (R 4.1)

… fojt suk
Ke se rû szó ba át kos fi a mat …
…
… bár át kos mé hé be fojt va
El ve télt vol na té ged, nyo mo rul tat,
…
Fi am vagy-e?
…
Vár tam rád kín ban s ha lál fé le lem ben.
…
A föl det ne kem po kol lá te tet ted.
Ne héz te her volt, ahogy szül te lek,
Ko nok és rossz vol tál mint kis gye rek,
…
És ar cod ra már nem né zek so ha. (R 4.4)

Át ko zott az õ mé he gyü mölcs, és az utol só sor sze rint – antipiétaként – nem is imád-
ko zik majd ér te ha lá la órá ján, nem-A-men! Ez a gyer mek kor tól nyil ván va ló sze re tet hi-
ány ból fa ka dó tra u ma mé lyen be rág ta ma gát III. Richárdba.22

… tor zult, fé lig-kész, s idõ elõtt
Kül det tem el e lé leg zõ vi lág ba,
Bé nán s idét le nül …
…

21 En nek a mo no lóg nak az elõzöngéjeként hang za nak III. Ri chárd sza vai, ami kor meg öli VI. Hen ri ket:
A sze re tet szó …
Lak jék azok ban, kik egy más ra üt nek.
Ben nem ugyan nem; én ma gam va gyok. (3 VI.H 5.6)

22  Sigmund Fre ud sze rint „a tra u mák a ko rai gyer mek kor ban érik az em bert, leg föl jebb az ötö dik élet évig.” 
(Mó zes, Bu da pest: Eu ró pa, 1978, 117.)
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… a na pon né zem ár nya mat
És csúf sá go mat ma gam ma gya rá zom … (R 1.1)
… sán ta torz szü lött va gyok …
…
… hadd lás sam ár nya mat. (R 1.2)

Anyám, hal lot tam, gyak ran mon do gat ta,
Hogy láb bal elõl jöt tem a vi lág ba. (3 VI.H 5.6)

Ezek a gyak ran hal lott el vet te tést szem re há nyó meg jegy zé sek, és ezek a gyak ran fel-
for ga tó gon do la tok a kis gyer mek ko ri tra u má ból ma gát az éle tet tet ték tra u má vá, amely-
nek a fel dol go zá sa, mint prob lé ma meg ol dás le he tet len né vált III. Ri chárd szá má ra, sõt 
politraumát okoz va, a szörny szü lött ma gá hoz ha so ní tot ta a vi lá got rá gód va ma gán és 
azon. Szin te fo gan ta tá sá tól kezd ve szü le té sén ke resz tül csak a ha lál fo gad ta el ma gá-
nak.

Amit szü le té se kö rül mé nye i bõl meg jegy zett és „gyak ran” hal lot ta any ját, hogy azt 
is mé tel get te, már Morus III. Ri chárd ról szó ló tör té net írá sá ból is mer het jük, hogy ti. a 
csá szár met szés után – any já nak „tra u mát” okoz va – „láb bal elõ re jött er re a vi lág ra, aho-
gyan az em be re ket ki vi szik be lõ le”. (CW2 7/25–26) A ma gya rá zó meg jegy zés ér tel me-
zé se sze rint szü le té se va ló já ban ha lál volt. Exi tus. A szü le tés ha lá los for du la ta is mé lyen 
be le rá gód ha tott ab ba a for du lat ba, aho gyan III. Ri chárd fel ri ad ál má ból.

Az álom ból iz ga tot tan fel ri a dó ki ál tás lo vat kö ve tel. Rém ros  szul hang zik ez az im pe-
ra tí vusz a vég kez de tén. Köz tu dott, hogy az Exo dus al kal má val ho gyan bánt az Úr az 
egyip to mi ki rál  lyal és egész se re gé vel: „a lo vat és a lo vast ten ger be ve tet te.” (Kiv 14:28; 
15:1) Ha son ló vár III. Ri chárd ra is Bosworth me ze jén: vér ten ger. „Té ved [te hát], ki lo vá-
tól vár ja gyõ ze del mét; bár mi lyen erõs is az, nem ment he ti meg.” (Zsol tár 33[32]:17)

III. Ri chárd ment he tet len. Nincs ki út eb bõl az ör dö gi kör mód já ra örök ké vis  sza té rõ 
ne ga tív – dep res  szív – gon dol ko dás ból. Nincs ki lé pés, mert III. Ri chárd ele ve el fojt ja 
lel ké ben mind ezt.

… A mély be
Sül  lyed je tek, gon do la tok. (R 1.1)

Ne ret tent se szí vün ket bár gyú álom. (R 5.3)

A III. Ri chár dot gyöt rõ iszo nyú álom ból (vö.: R 5.3), amely ben a politraumával a 
sa ját tra u má já hoz ha so ní tott „ár nyak / Ri chárd lel két … meg ré mí tet ték”, (R 5.3) bár 
ko ráb ban még sze ret te néz ni sa ját ár nyát (vö.: R 1.1 és 1.2), úgy le he tett „bár gyú álom”, 
hogy an nak ret te ne tét (vö.: R 5.3) õ ma ga meg ma gya ráz ta (vö.: R 1.1), ma gya rán el foj-
tot ta. Ez az el foj tás a gyöt rõ dést, a rá gó dást, az emész tõ dést fel erõ sít het te, in ten zív 
ruminációvá te het te. Az el foj tás – drá mai iró ni á val – a men tá lis kont rol fel füg gesz té se 
mi att fo koz za a lélek-szellem-elme ne ga tív tar tal mát, s azt még ne ga tí vab bá te he ti. A 
dep res  szív rumináció gyak ran vis  sza tér azok hoz a gon do la tok hoz, ame lyek nek a tar tal-
ma a ki lá tás ta lan ság és el szi ge telt ség ér zé se, az élet ér té ké nek meg kér dõ je le zé se, és a 
sze mé lyes rend el le nes ség bõl fa ka dó elég te len ség tu dat. Az ilyen té pe lõ dés két ség beesés-
hez vezethet,23 ami el emészt he ti az em bert az egy álom ba sû rû sö dött, totalizált él mé-
nyek in ten zi tá sa mi att.

III. Ri chárd ez zel az in ten zi tás sal meg in dul tan lép Bosworth me ze jé re. Fel ki ál tá sa 
ret ten tõn meg in dí tó:

Mel lem ben ezer szív ágas ko dik:
Fel, … az el len ség re rá!
Bá tor ság nak szép õs igé je, Szent György,
Tü zes sár ká nyok lel két add be lénk!
Gye rünk! … (R 5.3)

III. Ri chárd Szent György, Ang lia vé dõ szent je se gít sé gét ké ri az an go lok el len. Ir gal-
mat lan meg ha son lás. III. Ri chárd Szent György, a sár kány ölõ se gít sé gét ké ri. Za var ba 
ej tõ meg ha son lás. III. Ri chárd meg fe led ke zett vol na ar ról, hogy any já nak mé he „gyü-

23  Richard M. Wenzlaff and David D. Luxton, „The Role of Thought Suppression in Depressive 
Rumination”, in Cognitive Therapy and Research, 27 (2003) 3:293–308.



möl cse” sár kány kí gyó? (Vö.: R 4.1) A Sár kány ölõ majd ép pen a sár kányt erõ sí ti? Nem 
in kább ma ga el len hív ja ki a Sár kány ölõt a sár kány? Nem a ha lál órá ja ez? Hi szen ha a 
sá tán ön ma ga el len tá mad és így meg ha son lik, nem ma rad hat meg. (vö.: Mk 3:26) III. 
Ri chárd „meg in dult” szí vé ben, „ágas ko dik”, fel in dult lel ke hány ko ló dik, szel le me in ten-
zí ven há bo rog. Ilyen III. Ri chárd sa já tos álom vi lá ga.

A kér dés már nem az, hogy fo gyaszt ha tó-e vagy el fo gyaszt ha tat lan. Az vi szont kér-
dés, hogy ad va van-e még. Egy részt a rág ni va ló, más részt a rá gó dó. Amíg van, ha van. 
Még fel ri ad?

Traumatikus tör té net ruminációja

Morus Ta más, aki 1478. feb ru ár 6-án szü le tett, nem sok kal le he tett ötéves nél idõ sebb 
ak kor, ami kor III. Ri chárd 1483. jú li us 6-án trón ra lé pett. III. Ri chárd ural ko dá sa kez-
de té nek kö rül mé nyei is mer tek: nem csak ré me sek, ha nem vé re sek is vol tak. III. Ri chárd 
meg ko ro ná zá sa tra u mát oko zott az or szág nak, a nem zet nek, és tra u mát idé zett elõ a Lon-
don kö ze pé ben élõ kis gye rek ben. Morus a III. Ri chárd ról szó ló tör té net írá sá ban az egyik 
me ne dék hely rõl – a West mins ter Apát ság ról és a hoz zá csa tolt St. Mar tin-temp lom ról 
– szól va Lon don kö ze pét iga zá ból a vá ros „be le i ben” (CW2 30/30), po li ti kai-tör té nel mi 
emész tõ csa tor ná já ban he lye zi el. Ami eb ben az emész tõ csa tor ná ban tör tént, le zaj lott, az 
nyil ván az emész tõ csa tor na vé gén tá vo zott is. Ami kor uno ka öc  cse it el akar ja emész tet-
ni, és aján la tot tesz nek ne ki a bér gyil kos ok ra, ak kor III. Ri chárd fel áll – úgy mond – a 
tró no lás ból, ugyan is „a hírt aköz ben hal lot ta, hogy az ár nyék szé ken ült, amely al kal mas 
hely nek bi zo nyult, hogy ott ilyen ügye ket tá lal ja nak”. (CW2 84/14–15) Ilyen a rö vid re 
zárt traumatikus tör té net sok ko ló ha tá sa tör té nel mi rumináció for má já ban elõ ad va. Már 
eb ben az ár nyék vi lág ban kí sér te nek a túl vi lág ár nyai. Et tõl akár meg is in dul hat a ben-
sõnk. Vagy meg re ked.

Morus 1513 és 1521 kö zé kel tez he tõ tör té net írá sa III. Ri chárd ról ak kor re ked meg, 
ami kor Buckingham má so dik her ce gé nek John Morton, Ely püs pö ke az ural ko dó el le ni 
eset le ges ös  sze es kü vés re tör té nõ buz dí tás elõtt „szép sza va kat táp lál” (CW2 91/21–22) 
a fü lé be. Buckingham má so dik her ce gét, Hen ry Staffordot vé gül 1483. no vem ber 2-án 
fel ség áru lás vád já val ki vé gez ték. A va la mi vel több, mint ötéves kis gye rek tra u má ja 
nem csil la pul. Fi gyel met ér de mel azon ban, hogy Morus té ved, vagy té veszt, vagy tor zít. 
Az éle té ben meg nem je lent, s ezért álom ba szen de rült mun ká ja s õ ma ga is mint ha az 
álom tor zí tás sal, az álom cen zú rá val vé de kez ne, ki ne tu dód jék va la mi kellemetlenség.24 
Morus tor zí tá sa az, hogy a Hen ry név he lyett az Edward név sze re pel ná la. Edward 
iga zá ból Hen ry fia volt. (CW2 178) Edwardot, Buckingham her ce gét 1521 má ju sá ban 
ugyan csak ki vé gez ték, szin tén fel ség áru lás vád já val. (CW1 lx) Morus A vég sõ dol gok-
ról szó ló asz ke ti kus el mél ke dé sé ben már név nél kül, ne vé nek el hall ga tá sá val el tor zít va 
em lí ti „a nagy Her ce get, aki ha tal mas pom pát és fe je del mi ud vart tar tott há zá ban”. 
(CW1 160/34–35) Hen ry III. Ri chárd emész tõ rend sze ré ben tûnt el, Edward VIII. Hen-
rik emész tõ göd ré be ke rült. Morus fõ bû nök rõl mo ra li zá ló ér te ke zé se is meg re ked. Vagy 
meg akadt már a tor kán.

A traumatikus történések25 ese té ben két fé le ha tá sa le het a tra u má nak: po zi tív és ne ga-
tív. A po zi tív ha tá sok olyan tö rek vést kép vi sel nek, amely igyek szik a tra u mát is mét 
ér vény re jut tat ni, az az az el fe lej tett él ményt új ra em lé ke zet be idéz ni, pon to sab ban ér te ni, 
he lye seb ben ér tel mez ni. A ne ga tív ha tá sok ez zel el len tét ben azt sze ret nék el ér ni, hogy 
az el fe lej tett tra u mák ból sem mi re se em lé kez ze nek vis  sza, azok ból sem mi ne is mét lõd-
jék meg, ezért vé de ke zé sül szin te el fojt va a mély be sül  lyesz tik õket.26

Morus Ta mást 1535. jú li us 6-án ki vé gez ték fel ség áru lás vád já val, s III. Ri chárd ról 
szó ló tör té net írá sa és a vég sõ dol gok ról szó ló ér te ke zé se tor zó ma radt, meg sem je lent 
az író életében.27 Ez fe lel ne meg a ne ga tív ha tá sok nak: a nem ze ti-tör té nel mi tra u mát 
egyé ni-tör té ne ti ruminációként éli meg és al tat ja el.

Po zi tív ha tás le het azon ban, hogy for dí tá sa i ban egy szer re ér vé nye sül az ex ten zív és 
az in ten zív rumináció, az em lé kez te tõ és meg emész tõ fel dol go zás. Az an tik vi tás örök sé-
gé bõl gö rög bõl la tin ra for dí tot ta Lukianosz Zsar nok ölõ cí mû deklamációját, és meg ír ta 
er re sa ját vá la szát, amely 1506 és 1566 kö zött ki lenc szer je lent meg, s eb bõl Morus éle té-

24 Álom fej tés, 103–121. Be ve ze tés, 112–122.
25 Fre ud ezt „tör té ne ti ka taszt ró fá nak” ne ve zi. (Mó zes 112.)
26 Mó zes, 119–120.
27 III. Ri chárd, 1543. (CW2 xx) A vég sõ dol gok ról, 1557. (CW1 cxxviii)
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ben hét szer – Pá rizs ban, Ve len cé ben, Bá zel ben, Lyon ban és Louvainben, meg va ló sít va 
az ex ten zív ruminációt. Emel lett az in ten zív rumináció je gyé ben epig ram mái je len tek 
meg, ame lyek ben is mé tel ten fel buk kan ez a tör té nel mi modell.28

Az epig ram mák sze rint a zsar nok éle te zak la tott, mér he tet len té pe lõ dés emész ti fel a 
ha tal mas ko dó zsar nok nap pa lát, nyu gal mat éj sza ka ta lál, ha ta lál. (Vö.: 110/1–2) A jó 
és a rossz ki rály kö zött az a kü lönb ség, hogy a jó ki rály õr zi a nyá ját, és tá vol tart ja a 
far kast a bá rá nyok tól; el len ben a rossz ki rály: a far kas. (115/1–2) Ez a far kas – „a kap zsi 
ki rály – szét rág ja [corroserit] a né pét”. (198/18)

Az ál mos köz he lyek kap csán – a tér ben, ter je del mi leg és idõ ben füg get le nül ér vé nye-
sü lõ ex ten zív és in ten zív rumináció re mé nyé ben – már csak er re a kér dés re vár juk (re me-
gõ gyo mor ral) a vá laszt: lesz-e még s mi kor, aki fel ri ad ál má ból, s ho gyan?

Kerekes Gábor grafikája

28  The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 3, Part 2: La tin Poems, ed., Clarence H. Mil ler, Leicester 
Bradner, Charles A. Lynch and Revilo P. Oliver, New Haven: Yale UP, 1984. (Hi vat ko zás: verszám/
sorok.) Pl., 80., 109., 110., 114., 115., 198., 238.



WILHELM STEKEL

Az álom fej tés fej lõ dé se és tech ni ká ja
[részletek]1

Elõ szó

Ta nít vá nya im és hí ve im évek óta un szol nak, hogy 
ír jam meg és tár jam nyil vá nos ság elé ígért köny ve-
met az álom fej tés fej lõ dé sé rõl és tech ni ká já ról. El sõ 
mû vem, Az álom nyelve2 nagy részt el avult, és már nem 
fe lel meg a tu do má nyos oneirológia ro ha mos fej lõ dé sé-
nek. Mo nog rá fi ám, A köl tõk álmai3 elõ re lé pést je lent 
ugyan, de csak egyet len prob lé má val fog lal ko zik: a 
mû vé szi al ko tás és a kri mi ná lis im pul zu sok kö zöt ti 
ös  sze füg gé sek kel. Már itt meg mu tat ko zik, ho vá ve zet-
nek az álom fej tés jö võ be li út jai: az er kölcs [ethos] sze-
re pe az ösz tö nök el len ví vott harc ban.

El sõ mun ká im meg írá sa óta fá rad ha tat la nul dol go zom 
azon, hogy az álom fej tést a lélekorvosi szak ma szá má ra 
biz tos ala pok ra he lyez zem, s kö vet kez te té se ket von has-
sak le az ál mok ból az ál mo dó jel le mé re, túl zó gon do la ta-
i ra, re mé nye i re és csa ló dá sa i ra, töb bé vagy ke vés bé tra gi-
kus bel sõ konf lik tu sá ra vo nat ko zó an. Így vált szá mom ra 
az álom a be teg lé lek csal ha tat lan tük ré vé. Itt sze ret ném 
ki emel ni, hogy ta pasz ta la ta i mat be te ge im lel ké nek ke ze lé-
se so rán gyûj töt tem, min dig azon tö rek vés ál tal ve zet ve, 
hogy se gí tõm ként hasz nál jam az ál mot a re ám bí zott be te-
gek szen ve dé sei el le ni küz de lem ben.

A fen ti ek bõl kö vet ke zik, hogy mû vem az ál mot, egyé-
ni nyel vét hang sú lyoz va, a mor bid sze mé lyi ség gel ös  sze-
füg gés ben tár gyal ja, s en nek so rán ter mé sze te sen az álom-
szer ke zet ál ta lá nos ér vé nyû tör vé nyei is lát ha tó vá vál nak. 
Mun kám a lé lek elem zõ pra xi sá ból ki in dul va ké szült a 
lé lek elem zõ pra xi sa szá má ra. Te kint het nénk akár „kli ni-
kai” írás nak is, hi szen az álom tü kör kép ében majd nem 
ki zá ró lag kór tör té ne te ket sze re pel tet. Az itt be mu ta tott 
té nyek bõl azon ban az „egész sé ge sek” ál ma i nak mé lyebb 
lé nye gé re vo nat ko zó an is je len tõs is me ret anyag ra te het 
szert az ol va só. Be teg ség és egész ség kö zött el mo só dott a 
ha tár, és min den ki be teg va la mi lyen vo nat ko zás ban.

Azt hi szem, az álom prob lé má ja iránt ér dek lõ dõ ku ta tó 
nem hagy hat ja fi gyel men kí vül ezt a köny vet. Alap ve tõ 
je len tõ sé gû fel is me ré sek ke rül nek ugyan is nap vi lág ra. Az 
álom nyel ve cí mû köny vem elõ sza vá val szem ben, ahol 
ezt hang sú lyoz tam: „Je len mû az em ber ben lé võ rossz ról, 
és csak is ar ról szól. Nem sza bad azon ban fe led nünk, hogy 
jó is van”, most azt sze ret ném ki emel ni, hogy a kö vet ke-
zõ írás az em ber ben lé võ jó ról szól. Er rõl ta nús ko dik a 
bûn tu dat kín zó ere je, a lel ki is me ret ha tal ma, az im ma nens 

tö rek vés az ide ál, a tisz ta és ne mes em ber ség fe lé. Míg 
ko ráb ban – Fre ud nyom do ka i ban ha lad va – a „katagóg” 
ten den ci á kat ke res tem és ta lál tam meg az álom ban, most 
a be te get egy el ta ga dott ide ál har co sa ként lep le zem le, 
fel mu ta tom az er kölcs bel sõ tú le re jét az ösz tö nös sel szem-
ben, rá mu ta tok a lé lek „anagóg” tö rek vé se i re, amint azok 
az ide á lon va ló tu da tos erõ szak té telt kö ve tõ en az álom ban 
új ra és új ra ér vény re jutnak.4

Épp egy ilyen kor ban, ami kor sok em bert két ség beesés-
be ta szít sa ját em ber sé ge és az em be ri ség, ilyen kor ban, 
ami kor új ide á lok szü let nek és ré gi ek múl nak el, je lent ez 
a mû – amely az egyes em ber bel sõ ví vó dá sa it, örö me it 
és fáj dal ma it, re mé nyét és csüg ge dé sét, le tö ré sét és küz-
del mét, az élet vi dé ke i nek hegy-völ gye it vo nul tat ja fel az 
em ber sze me elõtt – fel hí vást ben sõnk vizs gá la tá ra és az 
el mén ket meg vi lá go sí tó be lá tás ra. Az ön is me ret ve zet el 
kör nye ze tünk ér tõ meg íté lé sé hez.

Wien–Salmannsdorf, 1935. jú li us
Dr. Wilhelm Stekel

Be ve ze tés

Több mint har minc év múlt el, mi ó ta Fre ud meg aján dé-
koz ta a vi lá got alap mû vé vel, az Álom fej tés sel. Nem len ne 
he lyén va ló e tet tet ki seb bí te ni. So ha az elõtt nem val lott ku ta-
tó bel sõ éle té rõl en  nyi ön fel ál do zás sal, so ha az elõtt nem 
érin tet te pszi cho ló gus az álom ter mé sze tét en  nyi re min den 
kon ven ci ón túl ról, so ha nem ásott ilyen mély re, so ha nem 
küz dött ily el szán tan a tu do má nyos igaz sá gért. Minden nek 
el le né re: mû ve csak kez det! Ami kor ma Fre ud ér tel me zé se-
it ol vas suk, in kább a fö lött cso dál ko zunk, amit nem lá tott 
meg, mint sem azon, amit lá tott.

Alap ve tõ hi bá ja az volt, hogy a manifeszt álom tar tal mat 
el ha nya gol ta, a lá tens álom gon do la to kat köz ve tí tõ öt le te-
ket pe dig túl be csül te. Né ze te, mi sze rint „az álom vágy tel-
je sü lés”, volt az a Prokrusztész-ágy, amely be el mé le te iga-
zo lá sa ér de ké ben új sza bá lyok se gít sé gé vel min den ál mot 
be le he lye zett. Fre ud ese té ben egy re in kább elõ re ki ala kí-
tott vé le mé nyé nek meg erõ sí té sé rõl, sem mint új fel is me-
rés rõl volt szó. Az álom mun ka sza bá lyai, mint az el to-
lás, sû rí tés, el len tét ál ta li áb rá zo lás, alul ról fel fe lé irá nyu-
ló át he lye zés, a mai na pig ér vény ben van nak, és szá mos 
pél dá val bi zo nyít ha tó ak. Ám az álom Fre ud szá má ra csak 
a ki in du ló pon tot je len tet te zse ni á lis as  szo ci á ci ós tech ni ká-
ja fe lé. Fi gyel mét el ke rül te a tény, hogy a sza bad as  szo-
ci á ci ók (az ál mo dó öt le tei) na gyon gyak ran el sza kad nak 

1 A for dí tás az aláb bi ki adás alap ján ké szült: Wilhelm Stekel (1935): Fortschritte und Technik der Traumdeutung. Weidmann, Wi en. (A ford.)
2  Wilhelm Stekel (1911): Die Sprache des Traumes. Eine Darstellung der Symbolik und Deutung des Traumes in ihren Beziehungen zur kranken 

und gesunden Seele für Ärzte und Psychologen. J. F. Bergmann, Wiesbaden. (A ford.)
3  Wilhelm Stekel (1912): Die Träume der Dichter. Eine vergleichende Untersuchung der unbewussten Triebkräfte bei Dichtern, Neurotikern und 

Verbrechern. J. F. Bergmann, Wiesbaden. (A ford.)
4  Stekel az Ösztönénben katagóg és anagóg ten den ci á kat kü lö nít el, az elõ zõ ek hez tar toz ná nak az ösz tön tö rek vé sek, az utób bi ak hoz a mo ra li tás. 

(A ford.)



az álom té má já tól, és rossz irány ba ve ze tik az álom fej tõt. 
Jól tud ta, hogy az álom a tudatelõttesben ta lál ha tó cen zú-
ra el len õr zé se alatt van, ar ra azon ban nem gon dolt, hogy 
az as  szo ci á ci ók ugyan azon cen zú ra fé ke alá es nek. Mi nél 
to vább tart a sza bad öt le tek se gít sé gé vel vég zett álom-
elem zés, an nál job ban el tá vo lít ja az ana li ti kust a tu laj don-
kép pe ni konf lik tus tól, ame lyet az álom meg je le nít.

A tény, hogy az álom mun ka Fre ud ál tal fel fe de zett sza-
bá lyai, csak úgy, mint az as  szo ci á ci ók, nél kü löz he tet le nek, 
vi tán felül áll. Ezek azon ban az álom fej tõ ál lan dó el len-
õr zé sé re szo rul nak. Gya kor ta hal lom más ana li ti ku sok-
tól, hogy egy-egy ál mon he te ken át dol goz nak. Én, va la-
hány szor meg pró bál tam ilyen hos  szan idõz ni egy ál mon, 
so ha sem mi fé le eb bõl szár ma zó elõnyt nem ta pasz tal tam. 
Ép pen így ki in dul hat nánk a pol gá ri tör vény könyv egy 
pas  szu sá ból vagy egy ta lá lom ra ki vá lasz tott köl te mény-
bõl. Vé gez tem ilyen kí sér le te ket, és az ered mény meg döb-
ben tõ volt. Bár hon nan is in dul jon az em ber, min dig bel sõ 
konf lik tu sá hoz tér vis  sza. A hely zet na gyon egy sze rû len-
ne, ha ke zel tünk is mer né sa ját konf lik tu sát. Azért jön el 
hoz zánk, mert scotomától5 szen ved, an nak az em ber nek a 
kel le met len hely ze té ben van, aki nem tud ja, hol szo rít ja a 
ci põ. A mi fel ada tunk az, hogy nyo má ra akad junk a sco-
tomának, és – ami ne he zebb – hogy meg szün tes sük azt. A 
sza bad öt le tek ben bi zo nyá ra fel lel he tõ ek a scotomára tett 
uta lá sok, hi ba len ne azon ban azt vár ni, hogy a pá ci ens eze-
ket fel is me ri és át lát szó for má ban ve lünk köz li.

Az álom fej tés leg na gyobb elõ re lé pé se az át me net a sza-
bad öt le tek pas  szív mód sze ré bõl az in tu í ció se gít sé gé vel 
tör té nõ ak tív ér tel me zés fe lé. Ez utób bi ese té ben a leg rit-
káb ban van szük ség Fre ud álom fej té si sza bá lya i ra, mi vel 
az in tu í ció se gít sé gé vel tör té nõ álom fej tés na gyobb súlyt 
fek tet a manifeszt áb rá zo lá sok ra, mint a lá tens, (mû fo gá-
sok ál tal) kikényszerített ér tel me zé sek re.

[…]
Gyak ran fül ta nú ja va gyok, amint ta nít vá nya im mal azt 

akar ják el hi tet ni, hogy ne kem kü lön le ges te het sé gem van 
az álom fej tés hez, ez azon ban nem meg ta nul ha tó, ha nem 
az én sze mé lyem mel és „meg le põ” in tu í ci óm mal áll ös  sze-
füg gés ben. Ho gyan le het sé ges ak kor, hogy oly sok ta nít-
vá nyom el sa já tí tot ta az álom fej tés ál ta lam gya ko rolt mód-
sze rét? Igen – ez meg ta nul ha tó, ha a ta nul ni vá gyó nem 
elõ í té le tek bõl in dul ki, és azt a mó dot sa já tít ja el, aho gyan 
én kö ze lí tem meg az álom prob lé má ját. Ez, per sze, fel té-
te le zi az in tu í ci ót. Az in tu í ció az ál mo dó hely ze té be va ló 
be le ér zést je len ti. Er re vi szont csak az ké pes, aki ma ga is 
komp le xu sok tól men tes, már amen  nyi re egy em ber komp-
le xu sok tól men tes le het.

Én ab ból in du lok ki, hogy az álom vágy tel je sü lés 
le het, de nem kell, hogy az le gyen. Kép le tem az álom ra 
így hang zik: Az álom az élet konf lik tu sá ra vagy a na pi 
konf lik tus ra ke res meg ol dást. Mi vel az ak tu á lis konf lik tus 
ál ta lá ban meg fe lel az egyé ni konf lik tuskons tel lá ci ó nak, 
az ak tu á lis konf lik tus „meg na gyob bí tá sa” ál tal sok eset-
ben el ju tunk az egyén konf lik tu sá hoz.

Az álom mun ka sza ka dat la nul fo lyik. Nap köz ben is 
ál mo dunk! Aki is me ri a gon dol ko dás po li fó ni á já ról val-
lott nézeteimet6, az elõtt ért he tõ lesz, hogy a gon dol ko dá-

si fo lya mat nap pal is több ré teg ben zaj lik. A leg mé lyebb 
ré teg ben fo lyik az álom mun ka. Oly kor az éb ren lé võ 
ál ma is utat tör het a tu dat ba. Ek kor nap pa li álom ként 
je lent ke zik. (A nap pa li ál mok je len tõ sé gét az ed di gi ek-
ben alá be csül ték; fenn tar tom ma gam nak a jo got, hogy 
er re a té má ra ké sõbb még vis  sza tér jek.) Ha az álom az 
éber tu dat szá má ra kí nos, ak kor kü lön bö zõ, tu dat vesz tés-
sel já ró ro ha mok lép het nek fel. A nor má lis em be rek nél 
is elõ for du ló rö vid ab szen ci ák tól a sú lyos epi lep ti kus 
ro ha mo kig egye nes fej lõ dé si vo nal ve zet. Az epi lep ti kus 
ro ham ban tu laj don kép pen az álom gyõ zi le a tu da tot és 
kész tet ösz tö nös cse lek vés re.

Ha fel szó lí tunk va la kit, hogy mes ter sé ge sen hoz zon 
lét re egy ál mot, gyak ran ka punk az álom fo lyam mé lyebb 
ré te ge i bõl ho zott anya go kat.

Meg ke rül he tet len nek tar tom a kö vet ke zõ sza bályt: Min-
den álom ban szük ség sze rû en tük rö zõ dik az ál mo dó egyén 
éle té nek konf lik tu sa.

Gya kor ta ke res nek fel ta nít vá nya im azért, hogy ta ná-
cso mat kér jék egy-egy eset kap csán. Ilyen kor el mon da-
tom ve lük a kór tör té ne tet és az élet tör té net leg fon to sabb 
ele me it, majd ar ra ké rem õket, hogy kö zöl je nek ve lem 
egy ál mot. Ek kor leg több ször föl te szik a kér dést: „Egy 
olyat, amit fon tos nak tar tok?”. Er re ezt szok tam vá la szol-
ni: „Ame lyi ket csak akar ja, le het ez ta lá lom ra ki vá lasz tott 
álom is!”. Min dig in ten zí ven fog lal ko zom azon ban a 
be teg ál tal el sõ íz ben kö zölt ál mok kal, ame lyek ál ta lá ban 
a leg vi lá go sab ban fe je zik ki a konf lik tuskons tel lá ci ó kat. 
Ezek re a „kez dõ-ál mok ra” ké sõbb még vis  sza té rek.

Egy kö vet ke zõ sza bály így hang zik: Az ál mo kat so ro-
zat ban kell ér tel mez ni. Min den új álom kap cso ló dik az 
elõ zõ höz, ak kor is, ha na pok tel nek el köz ben.

To váb bá: Egy azon éj sza ka ál ma it kö zös ne ve zõ re kell 
hoz ni. Az ál mok nak egy hos  szabb so rá ban min den egyes 
álom egy-egy meg ol dá si kí sér le tet je le nít meg. Az ál mo dó 
álom ról álom ra egy re kö ze lebb ke rül a he lyes fel is me rés-
hez, míg az utol só álom ál ta lá ban el jut tat a meg ol dás hoz.

[…]
Az álom fej tés is me re té nek óri á si je len tõ sé ge van 

az ana li ti kus és a pszichoterapeuta szá má ra. Fre ud az 
ál mot a tu dat ta lan hoz ve ze tõ ki rá lyi út nak ne vez te. Én 
az álom ban út mu ta tót sze ret nék lát ni a pá ci ens éle té nek 
konf lik tu sá ra vo nat ko zó an. Azt hi het nénk, hogy eh hez 
nincs szük sé günk az álom ra, hi szen min den ki is me ri 
konf lik tu sa it, és sza ba don be szél het ezek rõl. Aki így 
gon dol ko dik, nem szá mol az zal a tén  nyel, hogy be te ge-
ink szí né szek, az élet szí né szei, és szí nész ked nek ön ma-
guk elõtt is. Az ál mok ban mi át él het jük a szín já té kot, 
és pon to san fel is mer het jük, mi az, amit az ál mo dó el ját-
szik, és mi va ló di. Ahogy a köl tõ leg in kább ak kor vall 
mû ve i ben konf lik tu sa i ról, ha nem tud ja, hogy ezt te szi, 
úgy va ló já ban min den álom is egy val lo más, az el nyo-
mott ki élé se, az igaz ság elõ dom bo ro dá sa. Hebbel ezt 
mond ja: „Csak az ír, aki ön élet raj zot ír, és a leg job ban 
ak kor, ha a leg ke vés bé tud er rõl” – az álom ra ugyan ez 
ér vé nyes: az ön élet rajz tö re dé ke it mu tat ja ne künk, de 
so ha nem je len ték te len tö re dé ke ket, ha nem min dig fon-
tos anya got.

5 Scotoma: vak folt. (a ford.)
6  Lásd a ‚Sadismus und Masochismus’ ‚Die Polyphonie des Denkens’ cí mû fe je ze tét. In: Störungen des Trieb- und Affektlebens VIII. kö tet. Verlag 

der Psychotherapeutischen Pra xis, Wi en, Leipzig, Bern. 



Nin cse nek mel lé kes ál mok, ame lye ken át ugor ha tunk. 
Mel lé kes nek az az álom tû nik, ame lyet nem ér tünk.

Ne megy szer csak he tek el múl tá val ves  szük ész re, 
hogy nem ér tet tünk egy ál mot, és a je len té se csak az ana-
lí zis so rán tisz tá zó dik. Ezért kell min den pá ci en sem nek 
álom nap lót ve zet nie, amely be le jegy zi ál ma it. Fon tos, 
hogy a pá ci ens írott for má ban ad ja át ál ma it az or vos nak. 
Ez el len sok pá ci ens ber zen ke dik. Az zal nyug ta tom meg 
õket, hogy az ál mok az õ tu laj do nuk ban ma rad nak, az 
álom nap lót azon ban min dig ma guk kal kell hoz ni uk, mert 
az is mé tel ten elõ for du ló álom mo tí vu mok az ál mo dó éle té-
nek leg fon to sabb ve zér mo tí vu ma i ra utal nak.

Sok szor hal lom, hogy van nak pá ci en sek, akik so ha 
nem ál mod nak. Hang sú lyoz nom kell, hogy az álom ta lan 
ana lí zis ese tei ná lam majd hogy nem so ha nem for dul nak 
elõ. Még olyan em be rek is, akik so ha nem em lé kez tek 
ál ma ik ra, ké pe sek er re, ha rá ne vel jük õket. Tu dok olyan 
ese tek rõl, ahol az álom ra va ló em lé kez ni aka rás rend kí-
vül sú lyos al vás za va rok hoz ve ze tett. Ezek a parapátiá-
sok7 éj je li szek ré nyük re ké szí tet ték a pa pírt és a ce ru zát, 
hogy éb re dés után azon nal le ír ják az ál mot. Ilyen ese tek-
ben meg til tom a fel éb re dést és az álom le jegy zé sét, és 
még is si ke rül el kap ni az álom ké pe ket. Is me re tes, hogy 
van nak ál mo dók, akik ál muk ból föl éb red vén el is mét lik 
ma guk ban az ál mot, hogy rög zít sék azt, és reg gel re még-
is min dent el fe lej te nek. Ezt az ön fel is me rés sel szem be-
ni túl nagy el len ál lás okoz za. Elõ ször ez az el len ál lás 
gyõ zen dõ le, s ak kor az em lé ke zés is meg fe le lõ en fog 
mû köd ni.

Azok az ál mok, ame lyek kel kap cso lat ban az ál mo dó 
elõ re ki je len ti: „Ez fon tos, ezt hol nap el kell me sél ned 
az or vo sod nak”, rit kán ma rad nak meg az em lé ke zet ben. 
Ilyen ese tek ben a szen tes ke dõ meg nyug ta tás az álom 
õr zõ je ként mû kö dik: az zal a tu dat tal csi tít ja el a pá ci-
ens egész sé ges lel ki is me ret ét, hogy az már ele get tett az 
õszin te ség kö te les sé gé nek. Az álom fej tés mû vé sze té hez 
tar to zik az is, hogy ér tel me zé se in ket nem kö zöl jük ide je-
ko rán az ana li zált tal. A túl zott mér té kû ak ti vi tás gyak ran 
meg za var hat ja az ana lí zis le fo lyá sát. Ne fe led jük, hogy 
a pá ci enst elõ kell ké szí te ni, ki kell ala kí ta ni ben ne egy 
„el fo ga dó kész ség”-et. Ha is mé tel ten vis  sza nyú lunk ko ráb-
bi ál mok ra, és so ha nem ka pasz ko dunk be le egyet len 
álom ba, ha nem so ro zatér tel me zé se ket vég zünk, ak kor a 
ké sõb bi ek ben min dig lesz al kal munk, hogy vis  sza tér jünk 
az elõ zõ ál mok ra, és csak ak kor kö zöl jük az ér tel me zé se-
ket, ami kor er re el ér ke zett nek lát juk az idõt.

Gyak ran le szünk kény te le nek ma gunk nak meg tar ta ni 
az ér tel me zé se ket, ha úgy lát juk, hogy köz lé sük kárt okoz-
hat. Az el foj tás gyógy ulá si fo lya mat, és oly kor kény sze-
rít ve ér zem ma gam, hogy a lel ki egyen súly ér de ké ben 
az el foj tást to vább ra is fenn tart suk, il let ve erõ sít sük. 
Pél da ként sze ret ném meg em lí te ni egy meg ma gya ráz ha-
tat lan bûn ér zés tõl kín zott fi a tal hölgy ese tét, aki sú lyos 
ön gyil kos sá gi kész te tés sel küz dött. Vi lá gos volt szá mom-
ra, és az ál mok ból is ki de rült, hogy el sõ szü lött gyer me két 
cse cse mõko rá ban meg öl te, mert két sé gei vol tak, hogy az 
a fér jé tõl fo gant-e. Ezt a tet tet egy faj ta transz ál la pot ban 
haj tot ta vég re. Meg kel lett õt gyõz nöm, hogy csak fan tá zi-
á ról van szó; e szki zo id pá ci ens nél kü lön ben szki zof ré nia 
ki tö ré sé re is szá mít hat tunk vol na.

Lát juk, hogy az ak tív álom fej tés nek is meg van nak a 
ha tá rai és bi zo nyos el sa já tí tan dó in di ká ci ói.

Ho gyan ta nul ha tó meg az álom fej tés? Van-e az álom-
fej tés nek tech ni ká ja? A most kö vet ke zõ könyv út mu ta tó-
ul szol gál e tech ni ka el sa já tí tá sá hoz. […]

Újabb ada lé kok az álom fej tés hez
Szi lárd meg gyõ zõ dé sem, hogy az álom in di vi du á lis 

nyel ve egy nap majd fel tár ja elõt tünk az egyé ni ka rak-
tert, an nak sa já tos sá ga i val, gyen gé i vel és túl zó kép ze te i-
vel együtt… Egy nyílt ka rak ter, aki nek – amen  nyi re ez 
le het sé ges – sem mi rej te get ni va ló ja nincs, egé szen más 
ál mok kal fog szol gál ni, mint az az ál mo dó, aki, örök ké az 
ön meg is me rés elõl me ne kül vén, meg old ha tat lan rej té lyek-
ké vál toz tat ja ál ma it. Az álom lo gi kus kép te len sé ge még 
nem je len ti azt, hogy éber éle té ben alo gi ku san gon dol koz-
na az ál mo dó. El len ke zõ leg: lo gi kus nak tû nõ ál mok gyak-
ran be teg el me szü löt tei; egész sé ges em be rek lát szó lag 
kép te len ál mai azért tûn nek fel alo gi kus nak, mert nem 
is mer jük az álom rej tett ér tel mét.

Az álom nak van egy rej tett lo gi ká ja: ese té ben ún. „bel-
sõ lo gi ká ról” be szél he tünk.

Hi szen tud juk, hogy az álom lát szó lag leg kép te le nebb 
ré szei egy ben leg gyen gébb pont jai, s ezek fel ol dá sa köz-
ve tí ti szá munk ra az álom ér tel mét. Egy lát szó lag alo gi kus 
(kép te len) álom ra pél da a kö vet ke zõ köz lés:

„Me re dek hegy re tar tok föl fe lé, aho va két, egy más sal 
pár hu za mos út ve zet. Az út egyes he lye ken sá ros és csú-
szós. Ke rí tés ke resz te zi az utat. Egy fel öl tõt vi se lõ fi a tal-
em ber, ke zé ben bõ rönd del, für gén és ele gán san át len dül a 
ke rí té sen, míg én kof fer és fel öl tõ nél kül is fá rad sá go san 
és ne héz ke sen gyû röm le az aka dályt.”

Is mert mo tí vu mok kal ta lál ko zunk itt. Vi lá go san ki fe je-
zõd nek az anagóg ten den ci ák, de az em bert a cél ja el éré se 
elõtt fe nye ge tõ ve szé lyek is. Kép te len ség nek tû nik, hogy 
a ne he zé kek kel meg ra kott em ber kön  nyeb ben ve szi az 
aka dályt, mint a sza bad. A ko ráb ban elem zett ál mok ból 
vi szont ki de rül, hogy a bõ rönd a há zas sá got, a fel öl tõ a 
nõ me len ge tõ, vé del me zõ kö zel sé gét je len ti. Az álom 
ér tel me azt su gall ja az ál mo dó nak, hogy há za sod jon 
meg: a nõs fér fi job ban fel van vér tez ve az élet kí sér té sei 
(ho mo- és he te ro sze xu a li tás – két pár hu za mos élet út, az 
agg le gé nyé és a fér jé) el len, mint a nõt len. Kön  nyeb ben 
le gyõ zi az élet aka dá lya it.

Egé szen más egy író nõ most kö vet ke zõ, lát szó lag lo gi-
kus ál ma, amely még is az ál mo dó bel sõ szét sza kí tott sá gá-
ról ta nús ko dik:

„Tolsz toj lá nya utál ja Roose vel tet. Ír el le ne egy cik ket. 
Ezért egyet len fo lyó irat sem akar el fo gad ni tõ le sem mit.”

Idéz zük föl a sza bályt, mi sze rint a kü lön bö zõ sze mé-
lyek a fõ sze rep lõ el lep le zé sé re vagy he lyet te sí té sé re szol-
gál nak. Az álom csak ak kor vá lik ért he tõ vé, ha Tolsz tojt 
a lány édes ap já val, Roose vel tet pe dig mos to ha ap já val 
he lyet te sít jük. Ami kor a kis lány négyéves volt, édes any ja 
el vált, majd új ra férj hez ment egy Alwin ne vû mi nisz ter-
hez. A pá ci ens ti zen há rom éves ko rá ban tör tént, hogy egy 
al ka lom mal, mi dõn édes any ja el uta zott, a mos to ha ap ja 
mel lett aludt az ágyá ban. Ek kor kí sé rel te meg a fér fi az 
el sõ ag res  szi ót, amit a kö vet ke zõ éj jel meg is mé telt. Míg 
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kö ze le dé se el sõ al ka lom mal há rí tás ba üt kö zött, a má so dik 
éj jel olyan in ti mi tá sok ra ke rült sor, ame lyek nek hor de re je 
egyik fél ben sem tu da to sult. Ál lí tó lag csak ját sza do zá sok-
ról volt szó, a lány szü zes sé ge érin tet len ma radt. Ez az 
ese mény lett pá ci en sem sor sa. Gyû löl te a fér fit, aki az 
el gon dol ha tó leg ros  szabb ka rak ter rel bírt, ugyan ak kor 
iz zó vá gyat ér zett irán ta. Édes any ja el vált és vis  sza tért 
el sõ fér jé hez. Ezt kö ve tõ en a mos to ha apa a p[áciens]nek 
há zas sá gi aján la tot tett, ame lyet õ fel há bo ro dot tan visz-
 sza uta sí tott. Férj hez ment egy jó sá gos, gon dos ko dó 
em ber hez, de álom éle té nek és kép ze le té nek ve zér alak ja 
to vább ra is Mr. Alwin volt. Nem aka rom rész le tek be 
me nõ en ecse tel ni, ho gyan vált ez a ha sa dás egész éle té re 
sors sze rû vé. In tel lek tu sá val gyû löl te a fér fit, aki után ösz-
tö ne vá gya ko zott. Fik tív vi lá got épí tett ma ga kö ré, amely-
ben Mr. Alwin as  szo nya le he tett. A va ló ság ban már nem 
lé te zett szá má ra. A fik tív ve zér fo nal még is éle té nek egész 
bol dog sá gát ös  sze tör te. Lát juk, mint sú rol ja egy ilyen ál la-
pot az el me be teg ség ha tá rát, így az ilyen ese tek ben szki zo-
id ka rak ter rõl be szé lünk. Az ál mot csak ak kor ért jük meg, 
ha egy sze rû en le for dít juk:

Az iga zi apa (Tolsz toj) lá nya utál ja mos to ha ap ját, mert 
rom ba dön töt te éle tét. A lány fel lé pett el le ne, vis  sza uta sí-
tot ta aján la ta it, any ját ar ra sar kall ta, hogy hagy ja el a fér-
fit, és most tel je sen el ve szí tet te or gaz mus ra va ló ké pes sé-
gét, mert kép ze le te egy sa já tos fan tá zi á hoz (mos to ha apa) 
kö tõ dik. Az álom meg ér té sé hez meg kell em lí te nünk, 
hogy a lány ap ja orosz szár ma zá sú volt, és sok tolsz to ji 
ta ní tást (sze mér mes ség) ma gá é nak val lott. A mos to ha apa 
(Roose velt) ame ri kai.

[…]
En nek a pá ci ens nek gyak ran van nak ál mai, ame lyek-

ben egy ma ga elõtt is is me ret len, má so dik nyel ven be szél. 
Eb ben lel ké nek „ket tõs köny ve lé se” (Scheidegger) fe je zõ-
dik ki. Tu da tos gyû lö let és tu dat ta lan vá gya ko zás. Az 
ide gen nyelv, a má so dik nyelv ta nú sít ja a lé lek ket té ha sí-
tott sá gát, az imént le írt ér te lem ben. Az álom ért he tet len 
nyel ve azt bi zo nyít ja, hogy az ál mo dó nem ér ti ön ma gát, 
nem is me ri ki ma gát lel ke la bi rin tu sá ban.

Az elõ zõ fe je zet ben ki fej tet tük, hogy majd nem min den 
hos  szabb álom ön ma gát ér tel me zi. Lát juk te hát, hogy két 
vi lág lé te zik, ame lyek nek egy más ról nem sza bad tud ni uk. 
Cso dá la tos ez az álom vi lág, amely ben két áram lat fo lyik 
egy más mel lett, anél kül, hogy egy más sal el ke ve red ne. 
Is me ret len em be rek tûn nek fel, akik re már évek óta nem 
gon do lunk. Al le gó ri ák õk, a mi tu laj don sá ga in kat, ta pasz-
ta la ta in kat, gyõ zel me in ket és ve re sé ge in ket je le ní tik meg. 
Mi ért nem lát juk meg ma gun kat e kü lön fé le ki adá sok ban 
és tu laj don sá gok ban? Nem fi gye lem re mél tó-e már az 
is, hogy em lé ke zünk az ál ma ik ra, ho lott sa ját ma gun kat 
lát juk ben nük? Lé te zik te hát egy har ma dik Én (az össz-
személyiség), amely a tu da tos és a tu dat ta lan já té kos, az 
Én és az El len-én sakk játsz má ját fi gye li.

A lel ki egyen súly szem pont já ból fel tét le nül szük sé ges-
nek tû nik, hogy je len le gye nek az el len té tek, amint azt a 
bi po la ri tás tör vé nye elõ ír ja; el len té tek, ame lyek az egyen-
súly hely ze tet fenn tart ják. Jog gal ál lít ja a köl tõ, Konrad 
Ferdinand Meyer:

Nem va gyok könyv, mit te lít bölcs kép ze let!
De em ber, sa ját el lent mon dá sa im telítenek.8

Ez el ve zet min ket a kö vet ke zõ, na gyon fon tos té má-
hoz. Le het sé ges-e ön ana lí zis? Ké pe sek va gyunk-e 
ma ra dék ta la nul meg fej te ni ál ma in kat ob jek tív ér tel me zõ 
se gít sé ge nél kül?

Az ön ana lí zis le he tõ sé gét ál ta lá ban vé ve ta gad nunk 
kell. Ta pasz ta la ta im ar ra ta ní ta nak, hogy a leg jobb ana li-
ti ku sok is va kok, ha sa ját ál ma ik ról van szó. Sa ját ál mai 
ér tel me zé se so rán ma ga Fre ud is fon tos komp le xu so kat 
ha gyott fi gyel men kí vül. A nagy mes ter és álomfejtésbeni 
ta ná rom iránt ér zett há lám vis  sza tar tott en gem at tól, hogy 
az õ ál ma it ele mez zem, aho gyan ezt más ol dal ról, fri vol 
mó don, me gtet ték. Gyak ran van al kal mam ana li ti ku so kat 
ele mez ni, és sa ját álom ér tel me zé se i ket fe lül vizs gál ni. Egy 
ilyen pél dá val fo gunk most be ha tób ban fog lal koz ni.

Dr. Kappa idõ rõl idõ re el kül di ne kem ál ma it sa ját ér tel-
me zé se i vel. Hat hé tig volt ná lam ana lí zis ben, mi u tán más-
hol nem járt si ker rel. Meg val lot ta ne kem, hogy majd nem 
na pon ta kell ópi u mot ma gá hoz ven nie, hogy mun ka ké pes 
le gyen. Nyo ma té kos ta ná csom ra fel ha gyott az ópi um fo-
gyasz tás sal. Megnövekedett al ko tó erõ idõ sza kai kö vet-
kez tek, ám sú lyos de pres  szi ók is, ame lyek ön gyil kos sá gi 
fan tá zi ák ba tor koll tak. A kór tör té net em lí tést tesz bi zo-
nyos sze xu á lis já té kok ról, ame lyek köz te és lány test vé re 
kö zött a pu ber tásko rig foly tak. Dr. Kappa azt hit te, eze ken 
már túl ju tott, de a ke ze lé sem fel nyi tot ta sze mét. Nap pa li 
és éj sza kai ál ma i ban (elõb bi e ket az ópi um tá masz tot ta) a 
lány test vér mint az életkonf lik tus fõ sze rep lõ je tû nik föl. 
A gyer mek ko ri já té kok meg is mét lé sé nek vá gya új ra és 
új ra ki csen gett az egy mást túl har sog ni igyek võ han gok 
zûr za va rá ból. Lás suk most a kol lé ga öt ál mát, ame lyek 
mind egy azon éj sza ka ter mé kei, s a kol lé ga ér tel me zé se 
kö ve ti õket:

1. „Hang ver seny te rem ben va gyok. Az el sõ kon cert nek 
vé ge, vá rok a má so dik ra. A ze ne kar ve ze tõ je úgy kö szönt 
en gem, mint ha én ad nám a kon cer tet. Egy ma gas, kö vér 
lány, aki a ze ne kar tól jobb ra ült, el tû nik a szín fa lak 
mö gött, és egy idõ múl va vis  sza tér. Így szól: Egész éle tem-
ben nem él vez tem így sem mit.”

2. „Két üveg aj tón me gyek ke resz tül. Ki nyi tok egy kis 
aj tót, ami mö gül egy ku tya pil lant ki. Egy má so dik ku tya 
lép elõ, ak ko ra, mint egy orosz lán. Át ug rik az aj tón, a 
tö meg kö ze pé be, és ré mü le tet kelt. Meg pró bá lom be zár ni 
az aj tót, de a zár el rom lott, a kí sér let nem si ke rül. Vég re 
el in dul egy nõ a sa rok ban fek võ ku tya fe lé, és azt mond-
ja ne ki: ‚nom de plume’. A ku tya kis ba bá vá vál to zik, aki 
egye ne sen ül, és sír.”

3. „Ha tal mas be tö rõt (fi zi ka i lag egy mun kás hoz ha son-
lí tott) fog tam. Kö nyö rög ve kér, eres  szem el. A jobb kar já-
ra erõ sí tett bi lincs se gít sé gé vel vis  sza tar tom. Egy (ker ti 
rács hoz ha son ló) fa ke rí tés sel le zárt he lyi ség be ve ze tem. 
At tól tar tok, ki tör het. A szí vem meg sza kad az irán ta ér zett 
rész vét tõl, de nem me rem ki sza ba dí ta ni.”

4. „Két lán  nyal va gyok egy ágy ban. A kül sõ ol da lon 
fek szem. Egy ko moly, idõs hölgy fi gyel min ket a szo ba túl-
só vé gé bõl. A kö zé pen lé võ lány „ra kon cát lan ko dik”. El 
akar men ni, de nem tud. Én is el aka rok men ni, de nincs 
hoz zá en ge dé lyem. Be bú jik a ta ka ró alá, és fellatiót vé gez 
raj tam. Ez kel le mes, de fé lek, hogy az idõs hölgy meg lát-
ja. Vég re fel ke lek. Az elõ zõ kép el mo só dott. Fel eme lek 
va la mit a föld rõl, és át nyúj tom az idõs hölgy nek.”

5. „Egy kol lé ga, dr. L. azt me sé li, hogy dr. L.-t (ön ma-
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gát) ke zel te. Azt mond ja: ‚Bevallja, hogy bû nös!’ Az a 
be nyo má som, hogy ne mi be teg sé gek rõl vagy va la mi 
ha son ló ról be szél. In diszk ré ci ó ja fel há bo rít, és szé gyel-
lem ma gam he lyet te is. Mez te len fér fi tes tet pil lan tok meg, 
amely ki te rít ve fek szik a pad lón. Jobb ol da lá ból ki nö võ 
comb jai egy más hoz van nak szo rít va, ös  sze nõt tek. Bõr-
hár tya kö ti ös  sze a két vég ta got, így azok sem mi re nem 
hasz nál ha tó ak. Uj ja mat vé gig hú zom a fel sõ com bo kat 
ös  sze kö tõ bõr hár tyán.”

Az éj sza ká nak mind az öt ál ma ugyan azt a prob lé-
mát tár gyal ja. El sõ ál má ban Kappa meg akar is mé tel ni 
va la mit, amit már meg tett (a má so dik kon cert). A kö vér 
lány a test vé re. Nyil ván va ló an él ve zi a ko ráb bi je le net 
meg is mét lé sét. Az ál mo dó a mû vész (éne kes). A pá ci ens 
ön ana lí zi se mind eb bõl sem mit sem em lít. Az ál mot hi ú sá-
gi álom nak fog ja fel (per sze, az is). Az álom nagy je len tõ-
sé gét egy ál ta lán nem ve szi ész re.

2. Az ál mo dót egy kis és egy nagy ku tya szim bo li zál ja. 
Sa ját im pul zu sai elõl me ne kül. A nõ a lány test vé re, aki 
azt súg ja a kis ku tyá nak, hogy rej tõz köd jön el. (A „nom 
de plume” írói ál ne vet je lent.) Új ra gyer mek lesz, nem tud 
le mon da ni in fan ti liz mu sa i ról.

Kappa ana lí zi se: „Én ma gam va gyok az orosz lán, kon-
cert orosz lán. Úgy tû nik, mint ha le vet kõz ném gát lá sa i mat, 
és orosz lán ná vál toz nék (he lyes!). Az álom be fe je zé se az 
ön bi za lom hi ányt áb rá zol ja. Gye rek va gyok. At tól tar tok, 
hogy nem he lyes az ér tel me zé sem.” (A leg fon to sab bat 
megint nem vet te ész re!)

3. Az ál mo dó be teg, kri mi ná lis Én je je le nik meg, ame-
lyet fog va kell tar ta nia, ám szí ve sen sza bad já ra eresz te ne. 
Aszo ci á lis in du la ta it és incesztus-vágyait vis  sza kell fog-
nia.

Kappa ér tel me zé se: „Az af fek tus a rész vét. Ezt a részt 
nem ér tem. Ter mé sze te sen haj la mos va gyok az ön saj ná lat-
ra. Ta lán ro kon szen ve sek is ne kem az incesztusvágyak, 
ame lye ket el kell foj ta nom.” (He lyes!)

4. Egy gyer mek ko ri je le net meg is mét lé se.
Az ér tel me zés he lyes. Kappa azt ál lít ja, so ha nem tör-

tént ha son ló do log, mert õ volt az ak tív fél. Vágy tel je sü lés-
ként fog ja fel a je le ne tet.

5. Elõ ször in diszk ré ci ó val vá dol ja ma gát (ami ért 
el árult va la mit, ami a test vé ré re vo nat ko zik. Ez azt je len-
ti, hogy hi bát kö ve tett el az elõ zõ álom an nul lá lá sá val). 
Az álom ban a ne mi be teg ség, az incesztus he lyet te sí ti. 
Az ál mo dó be is me ri bû nös sé gét. Lány test vér éhez fû zõ dõ 
(fel old ha tat lan és szét sza kít ha tat lan) kö tõ dé se bõr hár tya 
for má já ban ölt ala kot.

Kappa ér tel me zé se: dr. L. apa-imá gó. (dr. L. le írá sa.) 
„Úgy gon do lom, ez az álom paraphiliámhoz9 va ló vi szo-
nyo mat lep le zi le, ame lyet el kell lep lez nem. A bé na vég-
tag ok fi zi kai im po ten ci á mat je le ní tik meg.” (Egy ál ta lán 
nem im po tens. Egy nem lé te zõ po ten cia után vá gya ko-
zik.)

Lát hat juk: az ál mo dó egyes dol go kat fel is mer, de el néz 
az álom lé nye ge fö lött. Az öt álom a tu dat nyel vé re le for-
dít va így szól na: kí vá nom a gyer mek ko ri je le net meg is-

mét lé sét, ami biz to san meg fe lel lány test vé rem vá gyá nak 
is. Fé lek sa ját gon do la ta im tól, és el kell õket rej te nem, el 
kell foj ta nom. Bár csak le gyõz het ném min den gát lá so mat! 
Hogy is volt az el sõ je le net ben? Nem volt-e a test vé rem 
is ak tív? Ezt nem vall ha tom be. Én va gyok, és az is ma ra-
dok. Hát, per sze! A tra u ma ál tal nyo mo rék let tem. A 
test vé rem hez va ló kö tõ dé sem (a két comb a két test vér) 
fel old ha tat lan. Szi á mi ik rek va gyunk. Csak egy se bész 
(ana li ti kus) old hat ná fel ezt a kö tést. De ak kor mind ket-
ten elpusztulunk…

Ez a köz lés na gyon fon tos, hi szen egy ana li ti kus 
iskolázottságú or vos ról van szó, aki na gyon ügye sen 
tud ja ér tel mez ni pá ci en sei ál ma it. Mi ért ma rad vak, ha 
fel nyi tot tam a sze me it? Új ra alul ma rad az el foj tá si ten den-
ci á val szem ben. (Má sod la gos el foj tás.) Ez az eset nem 
ki vé te les.

Ha ta nít vá nya im azt kér de zik tõ lem, hogy le het sé ges-e 
az ön ana lí zis, így szok tam fe lel ni: az ön ana lí zis épp úgy 
le he tet len, mint az ön ma gunk kal ví vott sakk játsz ma. Az 
em ber nem le het egy szer re vád ló, vizs gá ló bí ró és tu dó sí tó 
is. Min den ön ana lí zis el ér ke zik egy ha tár hoz, ahol hir te-
len meg akad.

Gyak ran volt al kal mam okos em be re ket ana li zál ni, 
akik a leg fon to sabb ana li ti kus iro da lom is me re té ben 
ön ana lí zis sel kí sér le tez tek. Min dig azt ál la pí tot tam meg, 
hogy az ön meg is me rés ak kor vall ku dar cot, ami kor a 
má so dik Én ér vé nye sí ti vé tó jo gát. Ezt így fe jez ném ki: 
a pszi cho ana li ti kus scotoma nem gyõz he tõ le sa ját fel is-
me rés ál tal. Le het, hogy van nak ki vé te lek. Én egyet sem 
lát tam. Ne megy szer fi gyel het tem meg, hogy a fel is me ré-
sek he lye sek vol tak, fenn állt azon ban a tév hit, mi sze rint 
a fel is me rés a gyógy ulást je len ti, ho lott az va ló já ban csak 
az el sõ lé pés a gyógy ulás fe lé. A „má sod la gos el foj tás”-t 
gyak ran – mint az elõb bi eset ben is – ön meg is me rés és 
ön ana lí zis ve ze ti be. Azt his  szük, vé gez tünk a komp le xu-
sunk kal, ámít juk ma gun kat, és rossz nyo mon ke re sünk 
ra ci o na li zá lá so kat, mi köz ben a bel sõ konf lik tust mel lék-
vá gány ra tol juk. A tu da tos és a tu dat ta lan já té kos kö zöt ti 
játsz má ban az elõb bi új ra és új ra sa ját mû fo gá sa i nak ál do-
za tá vá vá lik, s vé gül ép pen azt nem lát ja, amit be kel le ne 
lát nia, de nem akar be lát ni.

Van nak em be rek, akik fik ci ók ked vé ért el fojt ják fel is-
me ré se i ket. Kappa is an nul lál ja az ana lí zis ered mé nye it, 
és „Má so dik Vi lá gá ba”, a nap pa li ál mo do zá sok vi lá gá ba 
me ne kül. Ép pen ez az, ami ben a narkotikus sze rek nagy 
ve szé lye rej lik: ezek olyan fél ho mály ba bo rít ják a tu da tot, 
amely ben a múlt kö dös alak jai ki szí ne sed nek, és for mát 
nyer nek, és amely ben a tit kos vágy min den be tel je sü lé se 
le het sé ges lesz. Kappa le gyõz te az ópi um utá ni vá gyat, 
meg pró bál al kal maz kod ni a va ló ság hoz. A nap pa li ál mo-
do zás örö me azon ban új ra és új ra el csá bít ja, és annullál-
ja10 az ana lí zis ál tal kí mé let le nül fel tárt igaz sá got. Kappa 
a fel is me rés fé nyé vel szem ben a lel ki vak sá got ré sze sí ti 
elõny ben, mert el akar ja ke rül ni, hogy a vég ér vé nyes 
ta ga dás és le mon dás ko mor bi ro dal mán ke resz tül men jen 
elé be egy új élet nek. Az igaz ság po ha ra túl ke se rû.

  9 paraphilia: az át la gos tól el té rõ sze xu á lis vi sel ke dé sek ös  sze fog la ló ne ve. (A ford.)
10  Az an nul lá lás Stekel szak ki fe je zé se. „Stekel el foj tást és an nul lá lást kü lön böz tet meg. Stekelnél az el foj tás azo nos a fe lej tés sel, és a nor má lis lel-

ki mû kö dés ré sze, sõt, fel té te le. Eb ben az el mé le ti ke ret ben az el foj tot tat nem kell és nem is le het fel idéz ni. Az ana li ti kus csak az zal dol goz hat, 
amit a pá ci ens an nul lált […] Ugyan ak kor a stekelisták meg le he tõ sen sza ba don hasz nál ták az an nul lá lás fo gal mát. Gartner pél dá ul az an nul lá lás 
me cha niz mu sát a múlt ra vo nat ko zó él mé nyek kö ré bõl át eme li a je len szi tu á ci ók ra adott vá la szok – el há rí tá si mû kö dés mó dok – kö zé.” (Hárs 
György Pé ter: Me se az el foj tott er köl csi ség rõl és a kri mi na li tás ról. Is ko la kul tú ra, 2003/11, 113–123, 115. – A ford.)



Az éj sza kai ál mok ana lí zi sé nél sok kal fon to sabb az 
éb ren lá tott ál mok közlése11. Az én ál lás pon tom sze rint az 
álom olyan per pe tuum, amely egész éle tün kön ke resz tül, 
éj jel-nap pal kí sér tõ tár sunk. Gon dol ko dá sunk min dig po li-
fo ni kus, egyi de jû leg több ré teg ben zaj lik. Ho gyan le het sé-
ges, hogy az em be rek olyan ne he zen em lé kez nek nap pa li 
ál ma ik ra, hogy hi á ba pró bál ják eze ket meg ra gad ni, és az 
or vos sal kö zöl ni?

Ez egy rész rõl bi zo nyá ra ab ból ered, hogy a nap pa li 
ál mok egy faj ta af fek tusmá mor ban (a lel ki ópi um!) ke let-
kez nek, más rész rõl ezek az ál mok a gon dol ko dás nak egy 
mé lyebb ská lá ján ta lál ha tók, és sok kal in kább fu tó ér zés-
ként, sem mint vi lá gos kép ként je lent kez nek. Gyak ran nin-
cse nek is „sza va sít va”, ezért szó val nem mond ha tók el.

A tel jes fel is me rés vég leg el ûz né a nap pa li ál mot. E 
nap pa li ál mok re a li tásko ef fi ci en se na gyon cse kély, és a 
nul lá val len ne egyen lõ, ha az ana li ti kus fel is me rést, és 
ez zel a vis  sza von ha tat lan le mon dást el fo gad nánk.

Az ön ana lí zis ben meg él het jük, ho gyan játs  sza ki az 
el len fél a tu da tos já té kost. Az ana li ti kus írá sok ta nul má-
nyo zá sa, de még az ana lí zis is hasz na ve he tet len e gu mime-
cha niz mus sal (W. Schindler) szem ben, amely a pá ci en se-
ket an nál in kább vis  sza ránt ja a re a li tás ból álom or szág ba, 
a je len bõl gyermekországba, mi nél tá vo labb ra akar nak 
ke rül ni az in fan ti lis cél tól. […]

Va la mit tud ni és va la min úr rá len ni két tel je sen kü lön-
bö zõ je len ség. Csak azt tud hat juk, amit ben sõ leg tud ni 
aka runk.

Ennek a tu dásnak af fek tív fo lya matnak kell lennie, 
nem ma rad hat tisz tán lo gi ku san a tu dat fel szí nén, anél kül, 
hogy fermentatív mó don a mély be ne ha tol na.

E pá ci en sek ál mai el árul ják ne künk, hogy két fé le tu dás 
lé te zik: az ér te lem mel va ló tu dás és az ér ze lem mel va ló 
tu dás, mely utób bi tu da tunk mé lyebb ré te ge i ben za var ta-
la nul bon ta koz tat ja ki sors sze rû ha tá sa it. Az ál mok ezt 
az ér zel mi tu dást ad ják át ne künk, amely tu laj don kép pen 
„nem-tudni-akarás”. Az ilyen ket tõs éle tet, az éb ren lét és 
az álom éle tét élõ em be rek meg ta nul ták, ho gyan kell nem 
meg hal la ni az álom nyel vét, és az igaz sá got kacs ka rin gós 
uta kon meg ke rül ni. Az ana lí zist az ana lí zis el len for dít-
ják: a tit kos komp le xu sok egy majd nem ho me o pá ti ás 
ha tá sa a fel is me rést el va kí tás sá vál toz tat ja.

[…]
Na gyon plasz ti ku san áb rá zol ja a gon do lat ál ta li ül dö-

zést (az endoptrikus je len sé get) Jó kai Mór álma12:
„Ál mom ban egy nagy-nagy si va tag ban, ko pár, ha tár ta-

lan pusz ta ság ban jár tam. Nyu god tan lé pe get tem; tud tam 
az utat, amin rö vi de sen ki jut ni vél tem a si va tag ból. Egy-
szer csak fur csa hang ra let tem fi gyel mes ma gam mö gött, 
ap ró, gyors, sza bá lyo san ti pe gõ lép tek re: tipp tipp-tipp 
tipp-tipp tipp. Kez det ben alig he de rí tek rá. Ám mint hogy 
az egyen le tes zaj – köz vet le nül a sar kam ban – nem akar 
szûn ni, kel le met len né vá lik, nem sze re tem hal la ni, hát ra 
for du lok. Egy tö pö rö dött, idõs as  szonyt lá tok szür ke ru há-
ban; bi zo nyá ra utá nam jött. Én szót la nul ál lok, õ kö ve ti 
pél dá mat. Ar ra gon do lok, hogy fel te he tõ en nem is me ri az 
utat, és azért jön utá nam, hogy ki jus son e ré mes si va tag-
ból. Nem néz föl rám, és amint az ar cá ba pil lan tok, lá tom, 
hogy le van huny va a sze me, vak. Áh, te hát iga zam volt, 

azt akar ja, hogy ve zes sem. ‚Anyóka’ – szó lí tot tam meg –, 
‚tessék jön ni, ve ze tem’. Nem vá la szol, és nem moc can. Jó, 
gon do lom ma gam ban, úgy tû nik, né ma is vagy. Te gyél 
hát, ahogy akarsz. Ám rög tön új ra hal lom az ap ró, rö vid, 
si e tõs lép te ket. Vég ze tes ér zés! Hir te len megint meg for-
du lok, és ak kor lá tom, hogy az as  szony, mint akit tet ten 
ér tek, le huny ja sze me it, egy vi lá gos szem párt, és új ra 
né má nak és vak nak tet te ti ma gát. Olyan kí sér te ti es ér zés 
fog el, hogy sem mit nem tu dok mon da ni ne ki. El for du lok, 
és gyor san elõ re si e tek, de szo ro san ma gam mö gött hang-
za nak a ti pe gõ lép tek, és kü lö nös ér zé sem tá mad: ‚Nem te 
ve ze ted az as  szonyt, ha nem õ tol té ged, aho va akar’.

‚Nos, ez nem fog men ni’ – mond tam ma gam nak. Cik-
cakk ban me gyek, irányt vál toz ta tok, s min dig hal lom 
– tipp, tipp, tipp, tipp. 

No de nem ér vé get ha ma ro san a si va tag? Ak kor föl-
eme lem te kin te te met, és mes  sze-mes  sze a ho ri zon ton, 
aho va az út ve zet, ész re ve szek va la mi fe ke te sé get. Mi 
le het ez? Job ban megnézem… ‚De hisz az az én sí rom! 
Szó val oda akarsz te en gem be lök ni? Várj csak , majd túl-
já rok én az esze den!’ Si et ve le for du lok az út ról, és jobb ra 
ve szem az irányt. Az as  szony még min dig a nyo mom ban 
van. Egy idõ múl va új ra fel pil lan tok – lám, a ho ri zon ton 
új ra elõt tem a fe ke te árok. Ez az út is oda ve zet. ‚Engem 
ugyan nem ta szí tasz le oda, át ko zott vén as  szony’ – szó lok, 
és le cö ve ke lem ma gam. A lép tek ab ba ma rad nak mö göt-
tem, már csak az as  szony kö zel sé gét ér zem. Most, ahogy 
már nyu god tab ban föl te kin tek, lá tom, hogy ma ga az árok 
jön fe lém a tá vol ból, csen de sen, las san, majd egy re gyor-
sab ban. Meg bor zon gok, fel ug rok, hát ra for du lok, és szo-
ro san mö göt tem áll az öreg as  szony, sok kal na gyobb lett 
ná lam. Nagy, tág ra nyi tott, vi lá gos sze me i vel go no szul, 
ka já nul mo so lyog le re ám, ke zét, kar mos uj ja i val fö lém 
eme li – meg pró bál tam ne ki ron ta ni, és a bir kó zás kö ze pet-
te fel éb red tem.”

[…] Vi lá go san lát szik, hogy a ha lál gon do la ta az, ame-
lyet Jó kai el akar foj ta ni. Az árok és az as  szony egy azon 
mo tí vum is mét lé sei. (Em lé kez zünk a sza bály ra: min den 
fon tos mo tí vum az is mét lés ál tal emel ke dik ki, és vá lik 
ve zér mo tí vum má.) Va ló ban, az író, örök fi a tal sá gát bi zo-
nyí tan dó, még idõs ko rá ban is fi a tal as  szonyt vett nõ ül. 
Ta lán a múlt nak egy da rab ja ül dö zi õt? Ha sü ket nek és vak-
nak tet te ti is ma gát, egy szem re há nyás ül dö zi, és mé lyesz-
ti hú sá ba kar ma it; min den bi zon  nyal meg bánt va la mit, 
mes  sze éle te köd be ve szõ múlt já ban, va la mit, ami meg ha-
tá roz ta éle tét, ami ve ze ti, ösz tön zi, és foly vást kö ve ti õt. 
Hol tisz tá ban van ez zel, hol nem akar ja tud ni. (Vis  sza té rõ 
scotoma.) Az éle te olyan, mint egy si va tag, el ve szí tet te a 
pa ra di cso mot, az ön ma gá val va ló elé ge dett ség pa ra di cso-
mi ál la po tát, és ezt ke re si. A pa ra di csom, a bé ke len ne az 
árok, de et tõl fél – ta lán a rej tett bûn tu dat mi att.

[…]
Az álom nem csak pró fé ta, ha nem ana li ti kus is. Va ló di 

éle tét ál ma i ban éli az em ber, s az éber élet ben min den fé le 
cselt és mû fo gást al kal maz, hogy ha zud jon ön ma gá nak, 
és erõ sza kot te gyen én jén. A ré gi la tin szó lást mó do sít va, 
ki je lent het jük: In somnio veritas!

Friedrich Me lin da for dí tá sa

11  Gutheil „Gesungene Tagträume” [Meg éne kelt nap pa li ál mok] (Psychoanal. Pra xis, 1932) cí mû mun ká já ban be bi zo nyí tot ta, mi lyen fon tos a 
lát szó lag vé let le nül eszünk be ju tó dal la mok ana lí zi se.

12 Jezower: Ál mok köny ve. (Verlag Rowohlt, 1928.)
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HÁRS GYÖRGY PÉ TER

Ál mo dó ana li ti ku sok,
ál mo dó ér tel me zõk

(Álom kí sér let Fre ud és Róheim Gé za ürü gyén)

(Me lin dá nak, aki tud éb resz te ni is)

„Ide gen szo bá ban elõbb meg üre sí ted ma gad az álom nak. És mi e lõtt 
meg üre sed nél az álom nak, ak kor mi vagy. És mi u tán meg üre sed tél az 
álom nak, ak kor már nem is vagy. És mi kor meg tel tél az álom mal, ak kor 
nem is vol tál so ha. Nem tu dom, mi va gyok. Nem tu dom, hogy va gyok-e 
vagy nem. […] Nem tud ja meg üre sí te ni ma gát az álom nak, mert nem 
az ami, így hát az, ami nem. […] És ak kor ne kem is len nem kell, mert 
más képp hogy tud nám ma gam meg üre sí te ni az álom nak egy ide gen szo-
bá ban. Így hát, ha még nem üre sed tem meg, ak kor én is van vagyok.”

1

Ezt az írást egy fél re ol va sás in dí tot ta el. Egy fél re ol va-
sás, ami el gon dol kod ta tott. Róheim a Nyu gat ban, 1934-
ben meg je lent Ádám ál ma cí mû ta nul má nyá ban egye bek 
mel lett a kö vet ke zõt idé zi Ma dách -tól: 

Rossz hír ke ring az ud var ban fe lõ led,
Hogy új ta nok nak híveül sze gõd tél,
Ros tá lod a szent egy ház tételeit,
Sõt most, mi dõn anyád mint rút bo szor kány
Legsúlyosb vád alatt bör tön ben ül...

Az ol va só tu dat ta lan ja „anyád” he lyett „atyád”-at 
ol va sott. S föl is mer ve eme fél re ol va sást, új ra ol vas ta a 
szö ve get. Min de nes tül. Mint ha az ma ga is álom vol na. 
Per sze, hoz zá tet te a ma ga as  szo ci á ci ó it, in ter po lá ci ó it és 
in terp re tá ci ó it is. Ál mo dott. Vis  sza- és oda ál mod ta ma gát 
1934-be, hogy megmerítkezzen a pszi cho a na lí zis ak kor 
még lé leg zõ, apályt és da gályt ve tõ, a par tok ra si rály ko-
po nyát, kagy ló hé jat és igaz gyön gyöt egy aránt ki ve tõ ten-
ge ré ben – a Thalassában –, s a Nap fé nyé nél szá rít sa le 
ázott lel ké nek a gon do la tok só já tól át ita tott és megfeszült-
megpegyhüdt bõ rét. 

És le szik kad ván ki cser zett benne/rajta/belõle, hogy az 
álom ér tel me zés tárgy kör ében sem ez a fél re ol va sá sa, az 
Ádám ál máé volt az el sõ – mond hat ni, ere den dõ – bû ne. 
Volt egy fo lya ma tos, vis  sza té rõ fél re ol va sá sa is, ami nek 
nem tu laj do ní tott ed dig na gyobb je len tõ sé get az önkac-
canásnál, de most még is elõ vet te új ra. A tex tus, amely 
oly so kad szor ál do za ta lett ezen il le té kes vagy il le ték te len 
be ha to lá sok nak, Fre ud A té boly és az ál mok W. Jensen 
Gradivájában cí mû mû ve volt. Az ol va só bot csi nál ta ana-
li ti kus ként ma úgy vé li, van kap cso lat a két fél re ol va sás és 
a két ere de ti elem zés kö zött. Ezért vis  sza- és oda ál mod ta 
ma gát te hát 1907-be is, ami kor ez az írás ke let ke zett. Az 
ol va só meg ál mo dott ál mok meg ál mo dott ér tel me zé se i rõl 
ál mo dott. S aho gyan Fre ud óta ál mod ni vél jük, hogy kap-
cso lat ban van nak egy más sal az az na pi vagy egymásutáni 

ál mok – de ta lán min den álom kap cso lat ban van az ös  szes 
töb bi vel –, föl té te lez te, hogy Fre ud-ál ma és Róheim-álma 
kö zött is kell össze füg gés nek len nie, ha más hol nem, hát 
a sa ját ál ma i ban.

Mély sé ges mély az ál mok kútja.2 Aho gyan az al vás nak 
és az ál mo dás nak is kü lön bö zõ sze ren csés vagy sze ren-
csét len bugy rai van nak, úgy van nak kü lön bö zõ bugy rai 
az álom ér tel me zés nek is. 

Mi az álom? Fre ud meg mond ta: ten ge ri ho mok a par-
ton. Ten ger part. A mély ben rengetõzõ álom gon do lat ból 
va la mi a fel szín re jut, az álom tar ta lom, s majd be per me-
te zi azt a föl szí vó dó fel le gek bõl vis  sza hul ló as  szo ci á ció. 
Ugyan ak kor azt is je lez te, hogy ne héz ki mér ni en nek a 
part nak a ha tá ra it: ár és apály húz új ra és új ra rej té lyes 
és csacs ka vo na la kat ten ger és szá raz föld kö zé. Át me ne-
tek van nak, át me ne ti zó nák, ame lyek nek ho va tar to zá sa 
ké je sen bi zony ta lan, és van nak e zó nák ban tár gyak és 
je len sé gek is, egy faj ta „át me ne ti tár gyak és je len sé gek”, s 
„át me ne ti sza vak”, ha csak a szó ma ga nem per definitio-
nem és emi nen sen át me ne ti. Golding pél dá ul, azt hi szem, 
pon to san lát ta ezt: „És a nap köd ben sö tét ben bo ron gott 
a nem lé te zõ ha jó, ott, ahol más nem, csak ha jó létezhe-
tett.”3 Aho gyan az úgy ne ve zett normalitás és be teg ség 
kö zött is hul lám zó csu pán a ha tár, s aho gyan az mû és 
al ko tás kö zött is – a mûal ko tás e lát szó la gos pó lu sok visz-
 sza-ös  sze mo sá sa –, úgy tû nik permeábilisnak az a hár tya 
is, amely – köz meg egye zé sünk sze rint – álom és éb ren lét, 
álom pro duk tum és nap pa li üzem mód ba he lye zett el ménk 
ter mé kei kö zött fe szül. Épp úgy, aho gyan át jár ha tó az a 
má sik hár tya is, ami lét és nem lét kö zött biz to sít ja az 
át jár ha tó sá got, az az biz to sít ja az át jár ha tó sá got esen dõ 
nap pa la ink és éj sza ká ink, éb ren lé tünk és ál ma ink és az 
örök sö tét ség vagy vi lá gos ság kö zött. Faulkner idé zett 
re gé nyé nek egyik bra vúr ja ép pen az, hogy a túl nan ról 
szem lélt ese mé nyek mo da li tá sa le het ugyan a még min dig 
éber tu da té, de le het az álo mé is. S ugyan ez igaz Golding 
Ri pacs Mar tin já ra, bár ott a hul lá mok ból hol föl, hol azok-

1 Faulkner: 1971, 111–112.
2  Per sze, hi á ba va ló ság vol na az zal kér ked ni, hogy ez a pa ra frá zis csak az enyém. Nem rég ol vas tam: „A gyer me kek nek nem sza bad az ál mok mé lyé-

re lát ni uk. Olyan len ne, mint ha sö tét kút ba néz né nek be le.” (G. & N. Pressburger: 2003, 13.)
3 Golding: 1956, 17.
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ba le me rü lünk. Ész re kell ven ni, a ten ger nem csak a szá-
raz föld del, az ég gel is érint ke zik. Az ál mok nem csak az 
élet tel, de a ha lál lal is. „Ala gu tak és ku tak és vízcsöppek, 
ez mind a ré gi os to ba ság. Ne is mondd. Tu dom én, mi rõl 
van szó: sze xu á lis fan tá zia ké pek a tu dat ta lan ból, li bi dó, 
vagy ez az õsvalami? Min den re van ma gya rá zat, min den 
is mert. Hát szá mít hatsz más ra, mint ef fé le sze xu á lis mar-
ha sá gok ra? Az ér ze tek, az ala gu tak, ku tak, vízcsöppek, 
mind. Mind csak a ré gi os to ba ság. Ne kem be szél hetsz. 
Tu dom én.”4

S ha már az iro da lom nál tar tunk, Fre ud ott is meg lát ta 
az át me ne ti sé get: „Tel jes mér ték ben tu da tá ban va gyunk 
an nak, hogy na gyon sok köl tõi al ko tás igen mes  sze esik 
a na iv áb rán do zás min tá já tól, de még sem hall gat tat ha tom 
el ma gam ban azt a fel té te le zést, hogy az át me ne tek hé zag-
ta lan so rán át még a leg szél sõ sé ge sebb el té rés is ös  sze-
füg gés be hoz ha tó ez zel a mo del lel.” (Fre ud: 2000b, 111. 
– az én ki eme lé sem.) Ha hall ga tunk rá, lo gi kai sor rá ren-
dez he tõ az az on to ló gi ai sor, amit az álom, az ál mo do zás, 
an nak verbalizálása (a kü lön bö zõ írott és mon dott szö veg-
tí pu sok, így a köl té szet is) vagy ma te ri a li zá lá sa (tü net), 
és ezek ér tel me zé se al kot. Az a gya núm to váb bá, hogy 
lé tez nek a „nap pa li szö veg be” be lé põ álom sze rû ele mek 
is, s ép pen a tévcselekvéseknél, a fél re ol va sás nál, fél re-
írás nál (vö. Fre ud: 1994). Emel lett az is a gya núm, hogy 
sok szor jog gal vizs gá lan dó az ér tel me zen dõ szö veg álom-
stá tu sa. Hogy az, vagy an nak ré szei, ele mei mos tan az 
álom tar ta lom hoz, az álom gon do lat hoz vagy az utó la gos 
as  szo ci á ci ók hoz tar toz nak-e. A föl ve tett té má ra al kal maz-
va ezt a kér dést: va jon hányszoros álom ról és ki nek, kik-
nek az ál ma i ról be szél az ér tel me zõ, ki nek az ál mát szö vi 
(to vább)? Ese tünk ben: amit – már most – itt ol va sunk, az 
Ma dách, il let ve Jensen, Ádám, il let ve Hanold, Róheim, 
il let ve Fre ud, az ér tel me zõ (itt most: Hárs György Pé ter) 
ál ma-e, vagy a ti éd, ál mod ni hí vott Ol va só? 

Fre ud el in dult azon az úton, hogy meg ke res se a vá laszt, 
ami kor vet te a bá tor sá got, és „csi nált” ál mo kat csöp pen tett 
mik ro szkóp ja tárgy le me zé re, no ha nem ezek nek a stá tu sa 
ér de kel te, ha nem ér tel me zé sük mi ként je és ér vé nyes sé ge. 
„Egy na pon né há nyan, akik már egyet ér tet tek ab ban, hogy 
az álom lé nye gét il le tõ en a szer zõ fá ra do zá sa i nak há la, dû lõ-
re ju tot tak, kí ván csi vá tet tek ar ra, hogy áll a do log azok kal 
az ál mok kal, ame lye ket nem ál mo dott sen ki so ha, ha nem 
köl tött el be szé lé sek ki ta lált hõ sei ál mod ták õket.” (Fre ud: 
2000a, 13. – az én ki eme lé sem.) A vá lasz nem meg le põ, 
és né mi leg – szá mom ra – le han go ló: „Egy kis no vel lá ból, 
mely ön ma gá ban nem kü lö nö sen ér de kes […], ki tud tam 
mu tat ni, hogy a köl tött ál mok ugyan úgy meg fejt he tõk, mint 
a va ló di ak, hogy te hát a köl tõi ter mék ben ugyan azok a tu dat-
ta lan me cha niz mu sok mû köd nek, ame lye ket az álom mun-
ká ból is me rünk.” (Fre ud: 1993b, 72.) A Gradiva ér tel me-
zé se kor, mert ar ról vol na it ten szó, még nem szem be sü lünk 
Fre ud nak az zal a fon tos meg lá tá sá val, hogy „a köl tõ olyan 
hely ze tet te remt szá munk ra, amely ben vég re min den szem-
re há nyás és szé gyen ke zés nél kül él vez het jük a ma gunk 
fan tá zia ter mé ke it is.” (Fre ud: 2000b, 114.) Fre ud mint ha 
meg fe led kez ne er rõl, s fe le dé keny sé gét el tol ná egy má sik 
moz za nat ra: „De itt jobb, ha meg ál lunk, mert még va ló ban 
el ta lá lunk fe led kez ni ró la, hogy Hanold és a Gradiva csu-
pán a köl tõ te remt mé nyei.” (Fre ud: 2000a, 100.)

Min den eset re meg fon to lan dó – mégha Fre ud az álom 
ügyé ben azo nos plat form ra he lye zi is ma gát a köl tõk kel 
– a köl tõ azon in tel me, hogy: „Az ál mok ve lünk né pe sí-
tik be a sa ját sö tét sé gü ket, egé szen az éb re dé sig.” (G. & 
N. Pressburger: 2003, 104.) Ezért, ide ig le ne sen meg sza-
kít va a fel vett fo na lat, vis  sza té rek Róheimhez és az „õ” 
ál má hoz, meg kí sé rel ve föl szín re vet ni a be né pe sí tést. 
Az Ádám ál ma tör té ne té rõl Róheim a kö vet ke zõ ket lát ja 
fon tos nak meg je gyez ni: „A do log his to ri ku ma az volt, 
hogy 1926-ban, Fre ud 70-ik szü le tés nap ja al kal má ból 
a Ma gyar or szá gi Pszichoanalitikai Egye sü let nyil vá nos 
ülést tar tott, ame lyen Fre ud mun kás sá gá nak je len tõ sé gét 
therápiai és pszi cho ló gi ai vo nat ko zás ban Ferenczi Sán-
dor fej te get te, míg a ‚szellemtudományi’ rész (et no ló gia, 
szo ci o ló gia, tör té ne lem, iro da lom tör té net) ne kem ju tott 
osz tály ré szül. A pszichoanalitikai mód szer il luszt rá lá sá ra 
pél dá nak az Em ber tra gé di á ját vá lasz tot tam.” (Róheim: 
2008, 59.) Ez te hát 1926-ban tör tént, de az írott vál to-
zat 1934-es. Ferenczi Sán dor egy éve ha lott. Szü le tés 
és ha lál ös  sze ér, mi ként összeér(ik) a kígyó(?)tojás és a 
fa nyar gyü mölcs. Róheim ke ve set idéz, de an nál be szé de-
seb ben. Az Ádám ál má nak egyik üze ne te, Róheim fe lé, 
ép pen az, ami sze rény ál mo dá sunk föl üté se volt: „Rossz 
hír ke ring az ud var ban fe lõ led, / Hogy új ta nok nak híveül 
sze gõd tél, / Ros tá lod a szent egy ház téteit, / Sõt most, 
mi dõn anyád mint rút bo szor kány / Legsúlyosb vád alatt 
bör tön ben ül...” Egy szer re szól nak ezek a Ma dá chi so rok 
Fre ud ról, Ferenczirõl és ma gá ról Róheimrõl. Szá mom ra 
két ség te len, hogy Róheim eb ben a kép ben a pszi cho a na lí-
zis sor sá nak al le gó ri á ját lát ta meg, s mi köz ben hit val lást 
tesz a Mes te rek mel lett, be csem pész egy mo tí vu mot, ami 
Fre ud nak mint ha min dig is kí nos lett vol na. „Az Anyák, 
az Anyák” – hang zik ez Goe the Fa ust já ban, s re zo nált 
er re az egy más tól oly mes  sze ál ló Jung és Ferenczi vagy 
Groddeck. Róheim ál má ban, per sze, az anyák bo szor ká-
nyok. 

Ádám: Ki vagy, te rém?
Csont váz: Én az va gyok, ki ott lesz
Min den csó kod ban, min den öle lés ben.
Bo szor ká nyok: Édes ve tés, fa nyar gyü mölcs,
Galambfival kí gyó kat költs,
Izó ra hí vunk!
Ádám: Mi lyen ala kok!
Ti változátok-e el, vagy ma gam?

De, „nyug tat meg” ben nün ket Róheim, az anyák ból mi 
csi nál tunk bo szor ká nyo kat. Ádám kér dé sé re ugyan is ka te-
go ri ku san így vá la szol: „Egé szen biz tos, hogy õ ma ga.” 
(Róheim: 2008, 59.) Mert, ha vis  sza il leszt jük Ádám ál mát 
Az em ber tra gé di á ja tel jes kon tex tu sá ba, hát bi zony-
bi zony a fe nye ge tés az anyá vá vá lás ból, a te her be esés bõl 
vagy ej tés bõl adó dik. A fér fi õs szo ron gás rö vid, de vé gig 
nem vitt for mu lá ja: „Mi ez a fo nál, amit em ber fia el tép ni 
nem tud? Az élet fo na la a köl dök zsi nór, amely lel ki leg 
az em bert örök ké az anyá hoz kö ti.” (Róheim: 2008, 60.) 
Ádám rém ál ma ép pen ez, hogy anyát csi nál a bo szor kány-
ból. De Róheim to vább lép en nél, s meg ad ja Fre ud nak is 
az anyai ha tal mat: „Fre ud az új tu do mány meg te rem tõ je, 
mely mitsem lep lez, mit sem ta gad, min dent fel fed, mely 

4 Golding: 1956, 123. – Golding ki eme lé se.
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nem csak fel idéz ni, de kor má nyoz ni is tud ja a föld szel-
le mét.” (Róheim: 2008, 60.) Pszi cho a na lí zis sel ter hes 
kor ban élt…

Mit je lent ál mok kal fog lal koz ni? Róheim, bár szá mos 
álomelem zést kö zöl, nem iga zán fog lal ko zott az álom ér tel-
me zés metapszichológiai prob lé má já val. An nál in kább a 
Mes ter. „Úgy tû nik, hogy eb ben a per ben, amely az álom 
ér té ke lé se kö rül fo lyik, a köl tõk ugyan azon az ol da lon 
áll nak, mint […] az Álom fej tés szer zõ je. Ami kor ugyan-
is a köl tõk a fan tá zi á juk te rem tet te ala ko kat azok ál ma i-
ban áb rá zol ják, csak an nak a min den na pos ta pasz ta lat nak 
en ged nek, hogy az em ber gon do la tai és ér zel mei ál má ban 
is foly ta tód nak, és a köl tött hõ sök lel ki ál la po ta it a szer zõk 
ezek ben az ál mok ban pró bál ják áb rá zol ni.” (Fre ud: 2000a, 
14. – az én ki eme lé sem.) A nagy kér dés, per sze, szá mom-
ra az, hogy for dít va is ugyan így mû kö dik-e va jon, hogy 
az ál mok foly ta tód nak-e nap pa li éle tünk ben, hogy be lop-
ják-e, és ha igen, ak kor ho gyan ma gu kat oda? 

Fre ud lát ha tó lag küz dött a prob lé má val, hi szen a leg vál-
to za to sabb he lye ken ve ti föl. A Gradivában ép pen ség gel 
úgy, hogy sze rin te az ál mok igen is be fo lyá sol ják éb ren lé-
tünk cse lek vé se it és dön té se it. A prob lé ma va ló di gyö ke-
re vi szont az, hogy so ha sen ki nem lát ta még má sik em ber 
ál mát. Oly kor a má sik em bert sem. „Mi vel a pa ra no i á so-
kat nem le het bel sõ el len ál lá sa ik le küz dé sé re kész tet ni, és 
kü lön ben is csak an  nyit mon da nak, amen  nyit akar nak, 
ezért en nél az ál la pot nál az írás be li köz lés vagy a nyom ta-
tott kór tör té net a be teg gel va ló sze mé lyes ta lál ko zás he lyé-
be lép het. Ép pen ezért nem ta lá lom meg en ged he tet len nek, 
hogy ana li ti kus ér tel me zé se ket fûz zek egy olyan pa ra no i ás 
(dementia paranoides) kór tör té net éhez, akit nem lát tam, 
de az il le tõ a sa ját kór tör té net ét meg ír ta, és nyom ta tás ban 
nyil vá nos ság ra hoz ta.” (Fre ud: 1993a, 285. – az én ki eme-
lé sem.) Lát szó lag kli ni kai kér dés rõl van itt szó, de me lyik 
kér dés nem kli ni kai, ha kli ni kus, aki kér de zi? „Alig ha-
nem böl csebb len ne az ilyen spe ku lá ci ók nál, ha ma gát a 
mû vészt kér dez nénk a for rá sok fe lõl […] Mi len ne, ha a 
mû vész ma ga, ha szán dé ká ról kér dez nénk, azt tel jes egé-
szé ben el uta sí ta ná? Nem sok kal in kább mi va gyunk azok, 
akik egy szép, po é ti kus el be szé lés ben rej tett ér tel met fe de-
zünk fel – hi szen olyan kön  nyû a gon do la ta in kat va la mi be 
be le lát ni – ho lott a mû vész tõl ez tá vol áll?” (Fre ud: 2000a, 
48-49.) Ez a szö veg rész a Gradiva bensejébe visz ben nün-
ket – tes sék ezt szó sze rint ér te ni (!), mert va la mi lé nye gi 
bú jik meg ott –, s meg le põ mó don ép pen az zal te szi ezt, 
amit nem lát be le, mert nem akar be le lát ni, pon to sab ban, 
meg lát ni ben ne. A jó ér zé kû Ig no tus vi szont nem té vesz-
ti szem elõl ezt a ré te get, no ha jó íz lé se vi szont vis  sza tart-
ja at tól, hogy nyíl tan szá mon kér je mes te rén. Egy Mol nár 
Fe renc-da rab bal kap cso lat ban ír ja a kö vet ke zõ so ro kat: 
„Mert ami leg szín pa dibb fo gá sa, ami par excellence ko mé-
diabo szor kány sá ga e já té kos da rab nak, az egy ben szín pad-
ra vitt meg is me rés is – az álom lé lek ta ná nak olyan meg-
ra ga dá sa s ér zé kel te té se, mely rõl a nagy Fre ud pro fes  szor 
mél tán ír hat na olyan nyom ról nyom ra kö ve tõ ta nul mányt, 
mint a Jenssen Gradivájáról írt. (Fog is, ha meg né zi Bécs-
ben, biz tos va gyok ben ne.) […] Mind a bo szor ká nyos le le-
ményt, mel  lyel Mol nár az álom csa pon gó me ne tét szi go-
rú an hoz zá szab ja egy elébb tör tént ven dég lõi je le net hez, 
egy el fe lej tett le vél hez, egy utóbb ra várt es tély hez s az ott 
ta lá lan dó em be rek hez, az álom egész ker ge tõ zé sét, egy 
fej nek négy test re va ló át-át csú szá sát s mind az el més sé ge-
ket s po ko li sá got: mon dom, mél ta tás ra meg ha gyom Fre ud 

pro fes  szor nak s Ferenczi Sán dor ba rá tom nak, ki vel alig 
vá rom, hogy ki be szél hes sem ma gam e kü lö nös da rab ról. 
Itt csak azt eme lem ki, ami e szem fény vesz tés ben a leg vir-
tu ó zabb, a leg mé lyebb s a leg iga zabb: az álom cen zú rá nak 
káp rá za tos sze re pel te té sét. […] A né zõ nek már az álom 
alatt is az az ér zé se, hogy: nem sze ret ném, ha ez a szép 
as  szony én ró lam ál mod na […].” (Ig no tus: 1912 – az én 
ki eme lé sem) S bár a Gradivában Hanold az, aki ál mo dik, 
megintcsak a be val lot tan vé gig nem vitt in terp re tá ci ók és 
az (ön)igazoltan vé gig vit tek kö zöt ti el mé le ti fe szült ség 
prob lé má já hoz kell vis  sza tér nünk, több fo ko zat ban. Mind 
a mû al ko tás ok kal, mind pe dig olya nok ál ma i val kap cso lat-
ban, aki ket nem állt mó dunk ban sze mé lye sen meg is mer-
ni, csu pán ar ra ha gyat koz ha tunk, ami ír va va gyon. 

Ar ra már lát tunk egy pél dát, ho gyan ke ze li Fre ud egy 
be teg ön élet írá sát. Ha son ló an óva to san jár el, ami kor 
egy nem be teg ként elköny velt em ber ál ma i ról nyi lat ko-
zik. A Róheim-tanítvány Szé kács ép pen er re hi vat ko zik 
hí res ta nul má nyá ban, amely ben Descartes ál mát elem-
zi. „Descartes eb ben a mun ká já ban az álom egyes ré sze-
i hez meg jegy zé se ket is fû zött, eze ket az as  szo ci á ci ók kal 
azo nos ér té kû ek nek te kint het jük, és így fel hasz nál hat juk 
õket, ha meg kí sé rel jük az ál mot ele mez ni.” (Szé kács: 
1991, 70.) Per sze õ sem mu laszt ja el hoz zá fûz ni: „Jól le-
het Fre ud ép pen ez zel az álom mal kap cso lat ban je gyez-
te meg, hogy ha tör té ne ti sze mé lyek ál ma it ele mez zük, 
ke vés fel vi lá go sí tást ka punk, mert hi á nyoz nak az ál mo dó 
sze mé lyes as  szo ci á ci ói, pe dig ezek szük sé ge sek az álom 
ér tel me zé se kor. Ugyan ak kor õ ma ga mu ta tott pél dát ar ra, 
hogy ak kor is ér té kes ered mé nyek hez ve ze tõ konst ruk ci-
ó hoz jut ha tunk, ha anya gunk elég te len és hi á nyos, csak 
so ha nem sza bad szem elõl té vesz te nünk, hogy az így 
nyert konst ruk ci ók pusz tán el mé le tek.” (Szé kács: 1991, 
69.) Úgy tû nik, ez a meg gyõ zõ dés sel elegy bi zony ta lan-
ság meg ma rad ak kor is, ha a pszi cho a na lí zis az iro da-
lom, a kép zelt és/vagy szer kesz tett ál mok vi lá gá ban evez. 
Ezért Fre ud még Gradiva-elemzésének vé ge fe lé kö ze led-
ve is fon tos nak tart ja hang sú lyoz ni: „Vagy mi nyúj tot tuk 
va ló sá gos torz kép ét az ér tel me zés nek, ami kor is olyan 
ten den ci á kat tu laj do ní tot tunk egy ár tat lan mû al ko tás nak, 
ame lyek rõl az al ko tó nak sej tel me sem volt, ez zel megint 
csak be bi zo nyí tot tuk, mi lyen kön  nyû meg ta lál ni azt, amit 
az em ber ke res, mert hogy az õ gon do la ta it ez töl ti be; az 
iro da lom tör té ne te a leg fur csább pél dá kat szol gál tat ja 
en nek le he tõ sé gé re.” (Fre ud: 2000a, 98.)

Pe dig a Gradiva egy le het sé ges kul csa ott van a ke zé-
ben, még pe dig a most idé zett pas  szus kö ze lé ben: „sze ret-
nénk rész le te seb ben is szem ügy re ven ni az egyik leg ké nye-
sebb pon tot; itt a két ér tel mû sza vak és be szé dek […] hasz-
ná la tá ra gon do lok” (Fre ud: 2000a, 98.) A Gradiva leg-
szem be tû nõbb két ér tel mû sé ge ugyan is ép pen a Gradiva 
név – ami vel Fre ud nem fog lal ko zik. S itt kell be val la-
nom azt a má sik fél re ol va sást, ami rõl ed dig nem sok szó 
esett. A „Gradivát” ugyan is egy sze rû en kép te len vol tam 
más nak, mint „Gravidának” ol vas ni. S aho gyan Fre ud 
bi zo nyá ra ön ma gá ra is ér vé nyes nek tar tot ta a „má sod la-
gos” mû vek re vo nat ko zó ki je len té sét, úgy én is vet tem 
ma gam nak a bá tor sá got ah hoz, hogy ma gam ra al kal maz-
zam azt. „Ne mu las  szunk el vis  sza tér ni a köl tõi mû vek-
nek ah hoz a faj tá já hoz, ame lyet nem te kin tünk sza bad 
al ko tás nak, ha nem kész és is mert anya gok fel dol go zá sá-
nak. Itt is adó dik a köl tõ nek bi zo nyos önál ló sá ga, ami az 
anyag ki vá lasz tá sá ban és sok szor mes  sze me nõ meg vál-
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toz ta tá sá ban nyil vá nul meg.” (Fre ud: 2000b, 113.) Ter-
mé sze te sen, be is me rem, mind ez egy faj ta ten den ci ó zus 
ol va sást je lent, ép pen „az anyag ki vá lasz tá sa” és „meg-
vál toz ta tá sa” te kin te té ben. És nem ér tet tem, hogy mi köz-
ben Fre ud hos  szú ol da la kat szen tel a „gyík fo gá sos” je le-
net nek, ki mu tat va an nak a férj fo gás sal va ló ös  sze füg gé-
se it, mi ért is nem me rül mé lyebb re a hõs nõ lel ké be – 
mo ti vá ci ó i ba, vá gya i ba és jel le mé be. Mint hogy az föl 
sem me rül, hogy ne lett vol na er re ké pes, nem gon dol-
hat tam más ra, mint hogy nem akart. A Gradiva ép pen 
az az as  szony, aki rõl el mond ha tó, hogy nem sze ret né az 
em ber, hogy ve le ál mod jon. Paneth Gá bor egy Fre ud-
eset tör té net hez írt elõ sza vá ban a kö vet ke zõ ket mond ja: 
„Meg fi gye lé se im sze rint azon ban van a paranoid ál la po-
tok nak egy má sik for má ja, ahol pl. a fér fi be te get nem 
fér fi ak egy cso port ja ül dö zi, ha nem egy nõi sze mély, aki 
rend sze rint anyai ka rak te rû és az ül dö zés ál ta lá ban izo-
lál tan, ‚mérgezés’ út ján tör té nik.” (Paneth: 1993, 281.) 
Hát igen, megintcsak „az Anyák, az Anyák”. De két ség-
te le nül van itt sze mé lyes érin tett ség is (lásd té ma vá lasz-

tás); Fre ud köz is mert ér de kelt sé ge a ré gé szet ben. S ha 
Jensen hõ se be le sze ret egy re li ef be, hát na gyon rí mel 
er re az a tör té net, amit Ernest Jo nes örö kí tett meg. 
„Fre ud egy íz ben Mart hát a két ezer év vel ko ráb bi, erõ tel-
jes al ka tú nõ ide ál lal ha son lí tot ta ös  sze, és meg je gyez te, 
hogy a Milói Vé nusz lá ba két szer ak ko ra, mint je gye séé. 
‚Elnézést a pár hu za mért, de hát en nek az óko ri hölgy nek 
nincs ke ze.’” (Jo nes: 1973, 129.) 

Ko moly ra for dít va megint a szót: hogy mi kö ze egy-
más hoz álom nak, an tik vi tás nak, anyá nak és ter hes ség-
nek és ér tel me zés nek, azt bi zony Fre ud na gyon is tud-
ta. „Ami kor ös  sze il lesz tet ték a ‚Gradivát’ más fi ren zei 
és mün che ni tö re dé kek kel, ki de rült, hogy két dom bor-
mû rõl van szó, mind egyik kõ la pon há rom-há rom alak 
sze re pel, ben nük a Hórák, a ve ge tá ció is ten nõi és a 
meg ter mé ke nyí tõ har mat ve lük ro kon is ten nõi is mer-
he tõk fel ta lán.” (Fre ud: 2000a, 102. – az én ki eme lé-
sem.) Ez a ta nul má nyá hoz ké szült ‚Kiegészítés a má so-
dik ki adás hoz’ (1912), egy ben a ta nul mány utol só mon-
da ta. Éb red he tünk.
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ERÕS FE RENC

Álom és utó pia
Sigmund Fre ud és Josef Popper-Lynkeus

I. Sigmund Fre ud Álom fej tés cí mû mû vé ben szá mos he lyen utal olyan szer zõk re – írók-
ra, köl tõk re, fi lo zó fu sok ra –, akik elõ fu tá rai, meg sej tõi vol tak a pszi cho a na lí zis álom fel fo-
gá sá nak. Hi vat ko zik kor tár sak ra is, akik az övé hez né mi képp ha son ló kö vet ke z e té sek re 
ju tot tak az álom lel ki éle tünk ben ját szott sze re pét il le tõ en. Az egyik leg ér de ke sebb ilyen 
re fe ren cia, amely az Álom fej tés I. fe je ze té nek 1909-es ki egé szí té sé ben ol vas ha tó, egy 
Lynkeus ne vû szer zõ re vo nat ko zik: „[V]életlenül – ír ja Fre ud – rá buk kan tam az álom 
olyan fel fo gá sá ra, amely tö ké le te sen meg egye zik fel fo gá som lé nye gé vel. Az idõ té-
nye zõk tel je sen ki zár ják azt a le he tõ sé get, hogy ama meg nyil vá nu lás az én köny vem 
ha tá sá ra jött vol na lét re. Öröm mel üd vöz löm az el sõ olyan ese tet az iro da lom ban, hogy 
egy önál ló gon dol ko dó fel fo gá sa szem mel lát ha tó an meg egye zik álom el mé le tem lé nye-
gé vel. E pas  szus az álom ról Lynkeus Phantasien eines Realisten (Egy re a lis ta áb rán do-
zá sai) cí mû köny vé ben ta lál ha tó, má so dik ki adá sa 1900-ban je lent meg.”1 

Az Álom fej tés VI., az álom mun ká ról szó ló fe je ze té ben Fre ud vis  sza tér Lynkeusra, és 
az álom tor zí tás egyik esz kö zé rõl, az el to lás ról, il let ve an nak a cen zú rá val va ló kap cso la-
tá ról ér te kez ve egy láb jegy zet ben né hány rész le tet idéz Lynkeus mû vé nek egyik da rab-
já ból, a Träumen wie Wachen (Ál mo dás mint éb ren lét) cí mû írás ból: „Ez a tör té net egy 
em ber rõl szól, aki nek az a tu laj don sá ga, hogy so ha sem ál mo dik ér tel met len dol go kat. 
(…)

– Az a cso dás tu laj don sá god, hogy úgy ál modsz, aho gyan éber élet ben élsz, eré nye-
id bõl kö vet ke zik: jó sá god ból, igaz sá gos sá god ból, igaz ság sze re te ted bõl. Csak er köl csi 
tisz ta sá god dal tu dom ma gya ráz ni.

– Ha jól meg gon do lom – fe lel te a má sik –, szin te azt kell hin nem, hogy min den ki 
olyan, ami lyen én, hogy sen ki nem ál mo dik ér tel met len sé get! Az olyan álom nak, amely-
re an  nyi ra tisz tán em lé ke zünk, hogy el tud juk mon da ni, amely te hát nem láz álom, min-
dig van ér tel me, és ez nem is le het más képp! Mert ami el lent mon dá sos, nem is áll hat 
ös  sze egés  szé. Az, hogy az idõ és a tér ös  sze vis  sza rá zó dik, nem érin ti az álom va ló di 
tar tal mát, hisz nyil ván nincs je len tõ sé gük az álom lé nye ges tar tal ma szem pont já ból. 
Hi szen gyak ran te szünk így éb ren is: gon dolj a me sé re és a fan tá zia szá mos me rész és 
mélyértelmû al ko tá sá ra, ame lyek rõl csak az os to ba mond hat ná: ‚Ez ér tel met len. Hi szen 
nem le het sé ges!’

– Hi szen ha az ál ma in kat min den kor he lye sen tud nók ér tel mez ni, ahogy te fej tet ted 
meg az imént az enyé met! – így a jóbarát. 

– Ez nem kön  nyû fel adat, de kis fi gye lem mel ma gá nak az ál mo dó nak is si ke rül het. 
Hogy leg több ször mi ért nem si ke rül? Úgy lát szik, va la mi rej tõ zik az ál mok ban, va la mi 
sa já tos és ma ga sabb ren dû sze mér met len ség, bi zo nyos tit ko ló zás a lé nye tek ben, amit 
ne he zen le het ki für kész ni; ezért rém le nek ál ma i tok oly sok szor ér tel met len nek, sõt az 
ér te lem mel el len té tes nek. Ez azon ban a dol gok leg mé lyén nincs így, sõt nem is le het így, 
mert az em ber min den kor ugyan az, akár éb ren van, akár ál mo dik.” 2

II. „Lynkeus” Josef Pop per oszt rák mér nök és fi lo zó fus ál ne ve volt. Pop per 1838-ban 
szü le tett – zsi dó csa lád ban – a cseh or szá gi Kolínban, és 1921-ben halt meg Bécs ben. A 
prá gai mû egye te men ta nult ma te ma ti kát, fi zi kát és mû sza ki tu do má nyo kat, majd éle té-
nek hos  szab bik fe lé ben mér nök ként dol go zott; egy ide ig Ma gyar or szá gon is mû kö dött, 
mint vas úti mér nök. Ta lál má nyok, sza ba dal mak és újí tá sok egész so ra fû zõ dik a ne vé-
hez, el sõ sor ban a gõz gé pek és gõz moz dony ok ha tás fo ká nak nö ve lé se, az elekt ro tech ni-
ka, va la mint az ae ro di na mi ka és ter mo di na mi ka te rü le tén. Ko rá nak egyik leg ki vá lóbb 
mû sza ki szak em be re ként tar tot ták szá mon. Kö ze li ba rát ja volt a fi zi kus-fi lo zó fus Ernst 
Mach; olyan fi zi ku sok pe dig, mint Wilhelm Ostwald és Al bert Einstein, ugyan csak nagy 
tisz te lõi kö zé tar toz tak. 

Ne vét azon ban nem an  nyi ra ta lál má nyai és mû sza ki-fi zi kai ku ta tá sai, ha nem fi lo zó fi-
ai és iro dal mi mû vei, va la mint tár sa dal mi re formel kép ze lé sei tet ték is mert té. Az 1880-as 

1 Sigmund Fre ud: Álom fej tés. He li kon, Bp., 1985. 77. old.
2 Uo. 221. old.



évek ben hir det te meg elõ ször nagy sza bá sú tár sa da lomát ala kí tá si ja vas la tát, amely ben 
szem be ál lí tot ta az ál ta lá nos véd kö te le zett sé get (Wehrpflicht) az ál ta lá nos el tar tá si kö te le-
zett ség gel (Nährpflicht). A pa ci fis ta és hu ma nis ta Pop per a min dig há bo rú ra ké szü lõ és 
az egyé nek ön fel ál do zá sát meg kö ve te lõ nem zet ál lam he lyé ben olyan kom mu nisz ti kus 
tár sa dal mat kép zelt el, amely nek tag jai nem a „védhadseregben”, ha nem a „táp had se reg-
ben” tel je sí te nek kö te le zõ szol gá la tot. 1912-ben je lent meg fõ mû ve, a Die allgemeine 
Nährpflicht als Lösung der socialen Frage (Az ál ta lá nos el tar tá si kö te le zett ség mint a 
szo ci á lis kér dés meg ol dá sa), amely ben ös  sze fog lal ta és to vább fej lesz tet te több év ti ze-
den át pro pa gált, nagy sza bá sú tár sa da lomát ala kí tá si ter ve it. 

Pikler J. Gyu la, a ne ves ma gyar or vos, tár sa da lom sta tisz ti kus és köz gaz dász 1922-
ben, Pop per ha lá la al kal má ból a Nyu gat ban köz zé tett nekrológjában3 is mer te t te és egy-
ben szi go rú bí rá lat ban ré sze sí tet te a bé csi mér nök és re for mer ta na it. „Az ‚általános 
táp kö te le zett ség’ (allgemeine Nährpflicht) – ír ja Pikler – egye ne sen azt kí ván ja, hogy 
min den ki ar ra kény sze rít tes sék, hogy 18-ik élet évé tõl 30-ik élet évé ig azon ál la mi köz-
üze mek ben dol goz zék, ame lyek ben az így lét re jö võ táp had se re ge (‚Nährarmee’) meg-
gyárt ja a min den ki nek ki vé tel nél kül és ter mé szet ben ál la mi lag ki já ró mi ni má lis élet-
szük ség le te ket, mint ami lyen az élet nor má lis (vagy kö ze pes) fenn tar tá sá ra szük sé ges 
táp lá lék, a ru há zat, a la kás és an nak a nor má lis be ren de zé se, be teg ség ese tén az or vos és 
a gyógy szer és vé gül a gyer me ke i nek a nor má lis ta nít ta tá sa. A 12 év le szol gá lá sa után 
Pop per sze rint azu tán min den ki sza ba don dolgozhassék, ter mel hes sen és ke res ked hes-
sék sza bad cse ré ben és pénz gaz dál ko dás ban és sze rez hes sen ma gá nak, ha az ál lam ál tal 
ne ki ki adott mi ni mum szük ség le tek kel – bár mily bõ sé ge sek le gye nek azok – nem akar ja 
be ér ni, ezen felül an  nyi gaz dag sá got, amen  nyit csak bír és amen  nyi re csak kí ván csi. 
Bár men  nyit sze rez azon ban így ma gá nak, gyer me kei ép pen úgy le gye nek kö te le sek az 
õ 12 évü ket le szol gál ni a táp had se reg ben, mint ahogy ma a védhadsereg te kin te té ben 
nem tesz kü lönb sé get a va gyo ni hely zet.” Pikler azon ban –  el is mer ve Pop per szán dé-
ka i nak mé lyen hu ma nis ta gyö ke re it – „a vi lág bol do gí tó utó pis ták egyik kö zös vo ná sát” 
fe de zi fel ben ne: „a ke gyet len és tirannikus ön kény re va ló haj lan dó sá got, amely úgy ad 
az em be rek nek sza bad sá got, hogy gúzs ba kö ti õket”.

A Pop per ha lá la óta el telt csak nem ki lenc év ti zed alatt szá mos egyéb „vi lág bol do gí tó 
utó pia” szü le tett, gyõ zött és val lott ku dar cot, így ma már a „táp had se reg” öt le te a ma ga 
na i vi tá sá ban fe le dés be me rült, no ha az el gon do lás egyes ele me it mind a job bá ra le tûnt 
államszocialista rend sze rek, mind pe dig a szo ci ál de mok ra ta tí pu sú jó lé ti tár sa dal mak va la-
mi lyen for má ban meg va ló sí tot ták. Josef Pop per ne vét (aki sem mi szín alatt nem té vesz-
ten dõ ös  sze a „bé csi kör” nagy fi lo zó fu sá val, Karl Pop per rel) má ra leg in kább Fre ud uta-
lá sa és láb jegy ze te õriz te meg, ho lott a ma ga ide jé ben köz is mert, szug gesz tív ha tá sú és 
nagy in du la to kat ka va ró em ber volt, leg alább is Bécs ben. A nem rég el hunyt köl tõ, Ha tár 
Gyõ zõ Gyö kér eresz tés cí mû ön élet raj zi írásában4 így em lé ke zik meg ró la: „[Pop pert] 
utol ér te a bû vész inas sor sa – a moz gal mat, amely köny ve i bõl ser kedt, se vis  sza fog ni, se 
meg za bo láz ni nem tud ta. Ha azt mond juk, hogy har cos an ti kle ri ká lis volt, ke ve set mon-
dunk. Ha azt mond juk, hogy jó év szá zad dal az an gol szi get or szág fabiánus le le mé nye, a 
‚jóléti ál lam’ elõtt meg ál mod ta a Jó lé ti Ál la mot, ke ve set mon dunk. Utó pis ta ‚rémálmai’ 
alap ja i ban ren dí tet ték vol na meg a Mo nar chia év szá za dos fun da men ta lis ta kon zer va ti viz-
mu sát, és 1899-ben, a bé csi par la ment ben akad kép vi se lõ (a dísz pad sor ok ban, ahol a klé-
rus pre lá tusde le gált jai ül tek), aki a ‚demagóg’ Popper-Lynkeus el fo ga tá sát és be bör tön zé-
sét in dít vá nyoz ta – ami vel csak fel sza po rí tot ta hí ve i nek szá mát. […] Lynkeus – el len sé ge 
lé vén min den vi lá gi vagy val lá si hum bug nak – ör vény lõ bot rá nyok kö zép pont já ba ke rült, 
és va ló ság gal kul ti kus fi gu rá vá nõt te ki ma gát. […] Or szá gos bot rányt ak kor rob ban tott 
ki, ami kor meg szer vez te a ‚Babona El len Küz dõk Nem zet kö zi Li gá ját’. In tel lek tu á lis 
‚rohamosztagjaiba’ sereglettek a fi a ta lok: hi te ha gyók, ag nosz ti ku sok és ate is ták. Va sár-
na pon ként a li ga ‚ellenprédikátorai’ fel hág tak he ve nyé szett ‚szószékeikre’ a ki já rat nál, 
temp lom lép csõk te te jén, és a mi sé rõl tá vo zó hí võk nek ‚ellenprédikációt’ tar tot tak. Hol 
ku dar cot val lot tak és fa kép nél hagy ták õket a hí vek, hol kö rül fog ták õket, és a til ta ko zás 
tö meg ve re ke dés sé fa jult. Édes apám Popper-Lynkeus hí vé vé sze gõ dött, rong  gyá ol vas ta 
köny ve it, és tel je sen hip no ti kus ha tá sa alá ke rült; úgy is tar tot ták meg a csa lá di le gen dák, 
mint Popper-Lynkeus egyik ‚hírhedt el len pré di ká to rát’.”

III. Pop per elõ ször ál név ként hasz nál ta a Lynkeus ne vet, majd mû ve it Popper-
Lynkeus né ven je gyez te. A Lynkeus név Lünkeuszra, az arany gyap jút ke re sõ ar go na u ták 

3 Pikler J. Gyu la: Josef Pop per (Lynkeus). Nyu gat, 1922. 3. sz. 
4 http://www.inaplo.hu/na/naput_2005/2005_01/003.htm
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ha jó já nak, az Argosznak mes  sze lá tó kor má nyo sá ra, il let ve Goe the Fa ust já nak lát no ki 
ké pes sé gek kel ren del ke zõ, éles sze mû to rony õré re utal, aki a tra gé dia má so dik ré szé nek 
ötö dik fel vo ná sá ban így fa kad dal ra: „Lá tás ra szü let tem, / s itt kell, aki lát, / tor nyom ba 
sze ret tem, / így szép a világ.”5

Lynkeusnak, az az Josef Poppernak az az írá sa, amely re Fre ud hi vat ko zik, és amely bõl 
a fen tebb idé zett rö vid rész le tet vet te, va ló já ban nem más, mint pél da be széd az er köl csi 
tisz ta ság ról és a lel ki transzparenciáról.6 Az em ber, aki „so ha sem ál mo dik ér tel met len 
dol go kat”, így vall sa ját ma gá ról: „Gon dol ko dá som ban épp úgy, mint ér zé se im ben, rend 
és har mó nia ural ko dik. A ket tõ so ha sem küzd egy más sal, és én sza ka dat la nul ar ra tö rek-
szem, hogy biz to sít sam ezt az összhangot.”7 A jóbarát, aki nek ál mát meg fej ti, el me sé li 
en nek az em ber nek, hogy egyik éj sza ka tíz év vel az elõtt sú lyos be teg ség ben el hunyt, 
hõn sze re tett édes any já ról ál mo dott, aki azon ban sze mé lye sen csak az álom vé gén je le-
nik meg. Az ál mo dó tud ja az álom ban, hogy any ja szo mo rú és be teg, de hi á ba ke re si õt 
min de nütt, két ség be es ve, a vég ki me rü lé sig, se hol sem ta lál ja, mert foly ton el bú jik elõ le. 
Sze ret né meg kér dez ni any já tól, hogy vol ta kép pen mi fé le bû nö ket kö ve tett el el le ne, ami-
ért ilyen be teg lett sze gény, és ami ért így emész ti õt a bá nat. Lá bai elé sze ret ne bo rul ni, 
es de kel ve kér ne tõ le bo csá na tot és fel ol do zást, de mind hi á ba; kép te len elõ csa lo gat ni 
õt rej tek he lyé rõl. Vé gül va la ki meg súg ja ne ki, hogy any ja egy kö ze li fo ga dó ban bú vik 
meg; oda ro han, és ami kor ki nyit ja az aj tót, egy szer re csak any já val, pon to sab ban an nak 
túl vi lá gi ké pé vel ta lál ja ma gát szem ben. A döb be net tõl el né mul, és mi e lõtt még meg szó-
lít hat ná, az anyakép más olyan le súj tó és meg sem mi sí tõ pil lan tást vet a fi ú ra, hogy az 
men ten fel éb red ál má ból.

Az „álom fej tés” ab ból áll, hogy ez a kü lön le ges em ber, „aki so ha sem ál mo dik ér tel-
met len dol go kat”, fel vi lá go sít ja jóbarátját ar ról, hogy hi szen ál ma el árul ja: bár men  nyi re 
sze ret te is, sok szor meg bán tot ta, el szo mo rí tot ta any ját, vét ke zett el le ne, nem min dig 
volt olyan jó, gyen géd és sze re tet re mél tó hoz zá, mint amen  nyi re meg ér de mel te vol na. 
Ez után az em ber el mond ja a jóbarátnak, hogy õ ma ga mi lyen mód szer rel tart ja tá vol az 
ál mok ban fel tö rõ ho má lyos je le ket és in tel me ket. A sza bály – ál lít ja – rop pant egy sze rû: 
a leg na gyobb tü re lem mel vi sel te tik a hoz zá kö zel ál lók hi bái, gyen ge sé gei, vét kei iránt, 
még az õt ért nagy igaz ság ta lan sá go kat is igyek szik né mán el tûr ni és el néz ni. Ezt a sza-
bályt – te szi hoz zá – a tõ le tá vo labb ál lók kal va ló kap cso la tá ban is al kal maz ni igyek szik, 
de per sze ez sok kal ne he zebb fel adat; iga zá ból „szent nek vagy re me té nek” kel le ne len ni 
ah hoz, hogy tö kély re vi gye ezt a ma ga tar tást. En nek azon ban cse kély az ér té ke, mi vel 
az, „[…] aki nem em ber ként él az em be rek kö zött, sem di csé re tet, sem fed dést nem ér de-
mel, és min den te kin tet ben tá vol áll tõlünk”.8

Lynkeus vég kö vet kez te té se – hogy az álom nak min dig van ér tel me, ak kor is, ha 
az ál mo dó ma ga nem tud ja meg fej te ni ál má nak je len té sét, és hogy va la mi rej tõ zik 
az álom ban, ami a manifeszt álom tar ta lom ban ér tel met len nek mu tat ko zik – va ló ban 
egy be cseng Fre ud álom el mé le té vel. Fre ud azon ban csak a konk lú zi ót idé zi a fent 
idé zett láb jegy zet ben; ma gát az ál mot és az „álom fej tés” fo lya ma tát nem is mer te ti. 
Ám ha tü ze te seb ben meg vizs gál juk a szö ve get, ki de rül, hogy – mint lát tuk – egy 
mo rá lis lec ké rõl és egy élet gya kor lat ról van ben ne szó, amely a ké sõbb bûn tu da tot 
ki vál tó hely ze tek és cse le ke de tek el ke rü lé sét cé loz za. A „mes  sze lá tó kor má nyos” 
ar ra int ben nün ket, hogy mint egy „preventíve” le gyünk jók, õszin ték, to le rán sak és 
kí mé le te sek, és így ele jét ve het jük an nak, hogy tisz ta és ra ci o ná lis ál ma in kat za va-
ros és ho má lyos ké pek za var ják meg. Lynkeus „álom fej tés ét” azon ban alig ha le het-
ne va ló di álom fej tés nek ne vez ni. A „buj ká ló anyá ról” szó ló álom ma gá ért be szél, 
nincs szük sé günk az álom mun ka, a cen zú ra és az álomtor zí tás fo gal má ra, nem kell 
kü lö nö sebb álom fej tés ah hoz, hogy be lás suk: a fi út fur dal ja a lel ki is me ret, ami ért 
any já nak – aka rat la nul is – szen ve dést oko zott. En nél mé lyebb re Lynkeus nem tud 
– és nem is akar – men ni, hi szen cél ja egy meg vi lá gí tó ere jû er köl csi pél da, nem 
pe dig va la mi faj ta álom el mé let meg al ko tá sa volt. Fritz Wittels pszi cho ana li ti kus, 
Fre ud el sõ bio grá fu sa és egy ben Popper-Lynkeus oda adó hí ve sze rint a mér nök-
re for mer so ha, egyet len írá sá ban sem em lí tet te a fre u di álom fej tést. Ami kor pe dig 
Wittels meg aján dé koz ta õt Fre ud Tö meg pszi cho ló gia és én-ana lí zis cí mû mun ká já-

5 Goe the: Fa ust. Bp., 1986. 479. old. Kálnoky Lász ló for dí tá sa.
6  Josef Popper-Lynkeus: Träumen wie Wachen. In: Phantasien einer Realisten. 17–21. ki adás, Carl Reißner, 

Dresden, 1922. 302–314. old. 
7 Uo. 303. old.
8 Uo. 313. old.



nak egy pél dá nyá val, az idõs mes ter az zal a meg jegy zés sel küld te vis  sza a köny vet 
Wittelsnek, hogy egy szót sem ért belõle.9

Meg le het hát, hogy az Álom fej tés szer zõ je mél tat la nul tu laj do ní tott túl nagy je len tõ sé-
get a bé csi mér nök in tu i tív „álom fej tés ének”. Mind azo nál tal Josef Pop per nem csu pán 
az ál mok rej tett ér tel mé re vo nat ko zó meg jegy zé sé vel, ha nem egész élet mû vé vel nagy 
ha tást gya ko rolt rá. Az Egy re a lis ta áb rán do zá sai, amely ben „Az álom mint éb ren lét” 
cí mû írás sze re pel, és amely ben szá mos ha son ló pél da be széd, a ke le ti böl csek tör té ne-
te i re em lé kez te tõ al le go ri kus el be szé lés, di dak ti kus no vel la ol vas ha tó, 1899-ben je lent 
meg Bécs ben, né hány hét tel az Álom fej tés elõtt. Ezt a ki adást azon ban az oszt rák cen-
zú ra el ko boz ta, min den bi zon  nyal Pop per írá sa i nak racionalista-aufklérista és erõ sen 
an ti kle ri ká lis tar tal ma mi att. A má so dik, 1900-as ki adás már csak Né met or szág ban, egy 
drez dai ki adó nál je len he tett meg. Va ló szí nû leg ez a ki adás ke rült Fre ud ke zé be, aki et tõl 
kezd ve lel kes ol va só já vá vált Popper-Lynkeusnak.10

Az Álom fej tés má so dik ki adá sá hoz fû zött ki egé szí té sen, il let ve láb jegy ze ten kí vül 
több ször is vis  sza tért Pop per mél ta tá sá ra. A pszichoanalitikai moz ga lom tör té ne te 
cí mû, 1914-es mû vé ben ezt ír ja: „Álom el mé le tem leg sa já to sabb és leg je len tõ sebb 
da rab já val, mely az álom be li fer dí tést egy bel sõ konf lik tus ra, a bel sõ õszin te ség hi ány 
egy ne mé re ve ze ti vis  sza, ké sõbb egy szer zõ nél ta lál koz tam új ra, ki tá vol áll ugyan az 
or vos tu do mány tól, de nem a böl csé szet tõl: J. Pop per mér nök nél […]”11 1923-ban Fre-
ud egy Pop per esz mé it nép sze rû sí tõ ki ad vány ban em lé ke zett meg a nem sok kal ko ráb-
ban el hunyt mérnökrõl.12 Eb ben az írás ban Fre ud azt hang sú lyoz za, hogy az Álom fej tés 
meg je le né sé nek ide jén még nem is mer te Popper-Lynkeus mû vét, és meg ál la pít ja, hogy 
ugyan azon igaz ság fel fe de zé sé hez több út ve zet het. „Úgy gon do lom – ír ja –, hogy ami 
szá mom ra le he tõ vé tet te az álomtor zí tás ügyé nek fel fe de zé sét, az az én mo rá lis bá tor-
sá gom, Pop per ese té ben pe dig az õ tisz ta sá ga, igaz ság sze re te te és lé nyé nek er köl csi 
vi lá gos sá ga volt.” 

1932-ben, Pop per ha lá lá nak ti ze dik év for du ló ja al kal má ból Fre ud új ra mél tat ta a mér-
nök-re for mer érdemeit.13 Az em ber, aki nem ál mo dott más kép pen, mint aho gyan éber 
ál la pot ban gon dol ko dott, Pop per sze rint meg va ló sí tot ta a bel sõ har mó ni á nak azt az ál la-
po tát, ame lyet tár sa dal mi re for mer ként a po li ti kai élet ben kí vánt el ér ni. Bár a tu do mány 
ar ra ta nít ben nün ket, hogy olyan em ber, aki bõl tel je sen hi ány zik min den rossz és ha mis, 
és aki men tes min den el foj tás tól, nem lé te zik és nem is tud na fenn ma rad ni, még is, úgy 
gon dol hat juk, hogy amen  nyi ben ez az ide ál egy ál ta lán va la men  nyi re is meg kö ze lít he tõ, 

   9 Fritz Wittels: Freud’s correlation with Josef Popper-Lynkeus. Psychoanalytic Review 1947. 34:492–497.
10  Lásd: Ernest S. Wolf és Harry Trosman: Fre ud and Popper-Lynkeus. Jo ur nal of the American 

Psychoanalytic Association, 1974. 22:123–141.
11  Sigmund Fre ud: A pszichoanalitikai moz ga lom tör té ne te. In: Ön élet raj zi írá sok. Cse rép fal vi, Bp., 1989. 

99. old.
12  Sigmund Fre ud: Josef Popper-Lynkeus und die Theorie des Traumes. In: Allgemeine Nährpflicht, Bd. 6 

(1923).
13  Sigmund Fre ud: Meine Berührung mit Josef Popper-Lynkeus. In: Allgemeine Nährpflicht, Bd. 15 (1932); 

Die psychoanalytische Bewegung, Bd. 4 (1932), 113–118.
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ak kor ez ma gá nak Pop per nek a sze mé lyé ben va ló sult meg. Le nyû göz ve eme böl cses ség 
ál tal, el kezd tem ol vas ni mû ve it Vol taire -rõl, a há bo rú ról és az ál lam nak a pol gá rok lét-
fenn tar tá sát biz to sí tó kö te le zett sé gé rõl, és sze mem elõtt egy szer re csak ki bon ta ko zott 
egy egy sze rû gon dol ko dá sú, nagy em ber, aki gon dol ko dó és kri ti kus, aki egy szer smind 
fi nom lel kû hu ma nis ta és re for mer. 

So kat gon dol kod tam az egyén jo ga i ról, ame lyek nek szó szó ló ja lett, és ame lye ket én 
ma gam is bol do gan tá mo gat nék, ha nem tar ta na vis  sza az a vé le mé nyem, hogy sem a 
ter mé sze ti fo lya ma tok, sem pe dig az em be ri tár sa da lom cél jai nem iga zol ják tel je sen az 
ilyen kö ve te lé se ket. Kü lö nös ro kon szenv vel von zód tam hoz zá, mi vel hi szen nyil ván va-
ló an õ is fáj dal mas ta pasz ta la to kat szer zett egy zsi dó éle té nek ke ser ve i rõl, és nap ja ink 
ci vi li zá ci ó já nak hív sá ga i ról. Sze mé lye sen azon ban so ha sem ta lál koz tam ve le. […] 
Pszi cho ló gi ai újí tá sa im el tá vo lí tot tak en gem kor tár sa im tól, kü lö nö sen az idõ seb bek tõl. 
Gyak ran elõ for dult, hogy ami kor fel ke res tem egy olyan em bert, akit tá vol ról tisz tel tem, 
meg üt köz tem azon, men  nyi re nem ér ti meg az il le tõ azt, ami pe dig ne kem az egész 
éle te met je len tet te. Le mond tam te hát ar ról, hogy fel ke res sem õt. El vég re Josef Pop per 
fi zi kus volt, Ernst Mach barátja.14 Ügyel tem ar ra, ne hogy az álomtor zí tás prob lé má ja 
kap csán lét re jött egyet ér té sünk nagy sze rû él mé nyét bár mi is meg za var has sa. Így hát 
ad dig ha lo gat tam, hogy ta lál koz zam ve le, amíg ké sõ nem lett, és most már csak mell-
szob rát üd vö zöl he tem a Rathaus elõtt.” 

Fre ud Josef Pop pert mél ta tó so rai azon ban rop pant am bi va len sek. Pon to san ér zé ke li, 
hogy a „so ha ér tel met len sé get nem ál mo dó em ber”, akit ma gá val Popper-Lynkeusszal 
azo no sít, pa ra dox hely zet ben van. Bár bel sõ har mó ni á ja igen nagy fo kú le het, õ ma ga oly 
tö ké le tes, oly an  nyi ra „Übermensch”-pozícióba he lye zi ön ma gát, hogy – „mint a szen-
tek és re me ték” –  kí vül he lye zi ma gát az em be rek vi lá gán. Így meg kö ze lít he tet len né 
vá lik, a ve le va ló érint ke zés pe dig csak meg fosz ta na ben nün ket il lú zi ó ink tól. Ez pe dig 
a pszi cho a na lí zis lé nye gé vel el len té tes, mi vel an nak alap ja az interszubjektív kap cso lat, 
a köl csö nös ség. 

Ami pe dig Pop per nagy sza bá sú re form ter ve it il le ti, Fre ud rá mu tat ar ra, hogy ezek az 
utó pi ák az em be ri ter mé szet tel és a tár sa dal mi szer ve zõ dés alap ja i val el len té te sek. Az 
utó pi ák kal és nagy sza bá sú tár sa da lomát ala kí tá si ter vek kel (így el sõ sor ban „az Eu ró pa 
és Ázsia kö zött el te rü lõ or szág ban”, az az a Szov jet uni ó ban fo lyó „nagy kultúrkísérlet-
tel”)15 kap cso la tos fenn tar tá sa it és kri ti ká ját rész le te sen ki fej tet te az Egy il lú zió jö võ je 
és a Rossz köz ér zet a kul tú rá ban cí mû mû vé ben (1927, il let ve 1930). Mind két mû 
Popper-Lynkeusnak adott vá lasz ként is fel fog ha tó, vagy leg alább is olyan ref le xi ók 
so ro za ta ként, ame lyek a pop pe ri re form ter vek kö vet kez mé nye i nek vé gig gon do lá sá ból 
is szár maz hat nak. A Rossz köz ér zet egyik láb jegy zet ében ol vas hat juk: „Aki fi a tal évei 
so rán a sze gény ség nyo mo rát meg íz lel te, a va gyo no sok kö zö nyét és ön hitt sé gét ta pasz-
tal ta, ah hoz a gya nú ár nyé ka sem fér het ne, hogy nem ér ti meg, és nem tá mo gat ja azo kat 
a tö rek vé se ket, ame lyek az em ber va gyo ni egyen lõ sé gé ért foly nak, és azért küz de nek, 
ami eb bõl szár ma zik. Ter mé sze te sen, ha ez a harc min den em ber egyen lõ sé gé nek abszt-
rakt igaz ság kö ve tel mé nyé re kí sé rel hi vat koz ni, ké zen fek võ az az el len ve tés, hogy ma ga 
a ter mé szet az egyes em ber leg na gyobb mér ték ben kü lön bö zõ tes ti fel épí té sé vel és szel-
le mi adott sá ga i val olyan igaz ság ta lan sá got ho zott lét re, amely bõl nincs kiút.”16 Fre ud 
kul tú ra el mé le ti fej te ge té sei vé gül ha son ló kö vet kez te tés re jut nak, mint Pikler J. Gyu la 
ko ráb ban idé zett kri ti ká ja Popper-Lynkeusról: a „vi lág bol do gí tó utó pis ták” ta na i ban fel-
is mer het jük „a ke gyet len és tirannikus ön kény re va ló haj lan dó sá got, amely úgy ad az 
em be rek nek sza bad sá got, hogy gúzs ba kö ti õket”.

Popper-Lynkeus „so ha ér tel met len sé get nem ál mo dó em be ré nek” er köl csi tisz ta sá-
ga és lel ki transzparenciája azon ban to vább ra is ide ál ma radt Fre ud szá má ra. A pszi cho-
a na lí zis Fre ud ál tal té te le zett cél ja – Wo es war, soll Ich werden (Ahol ösz tönén volt, ott 
én nek kell lennie)17 – olyan utó pi kus cél, amely nek meg va ló sí tá sá hoz Lünkeusznak, 
az Argosz kor má nyo sá nak és a goe thei to rony õr nek min dent át ha tó te kin te té re van 
szük ség.

14  Ér de mes meg je gyez ni, hogy 1911-ben Fre ud Popper-Lynkeussal, Ernst Mach-hal, Einstein nel, a ma te-
ma ti kus Hilberttel és más ne ves tu dó sok kal együtt alá író ja volt egy ki ált vány nak, amely a „Po zi ti vis ta 
Fi lo zó fia Tár sa sá gá nak” meg ala pí tá sát cé loz ta. Lásd er rõl: Neil Cheshire and Helmut Thomä: Metaphor, 
Neologism and ‚Open Texture’: Implications for Translating Freud’s Scientific Thought. International 
Review of Psycho-Analysis, 1991. 18:429–455.

15 Sigmund Fre ud: Egy il lú zió jö võ je. Bibliotheca, Bp., 1945. 18. old. 
16 Sigmund Fre ud: Rossz köz ér zet a kul tú rá ban. In: Es  szék. Gon do lat, Bp., 1982. 375. old.
17 Sigmund Fre ud: Az õsvalami és az én. Hat ágú Síp, Bp., 1994. 75. old.



SZÉ KÁCS JU DIT

Álom tár su lás: egy el fo ga dott pa ra do xon•

(egy pszi cho ana li ti kus sû rí tett gon do la tai a Social Dreaming-rõl)

„az el fo ga dott pa ra do xon nak le het po zi tív ér té ke is”
Winnicott

Ki ál mo dik?
Tu laj don kép pen mind an  nyi an  – bár ilyen kér dés re vá la-

szol ni sem szo kás!
Az ál mok ra gyak ran rá mond ják, hogy „bu ta sá gok, 

ti tok za to sak, za var ba ejtõek, meghökkentõek”, de el sõ sor-
ban még is azt, hogy sze mé lye sek.

Mi hez kezd he tünk azon ban az ál mok kal egy kö zös tér-
ben?

Az öt let mint ha egy szür re a lis ta ké pet kel te ne élet re 
Buñuel A bur zso á zia diszk rét bál ja cí mû film jé bõl, ahol is 
egyik sze rep lõ to vább fo koz za az õrü let nö vek võ ér ze tét: 
be je len ti – de rült ég bõl vil lám csa pás –, hogy ál mát meg 
akar ja osz ta ni a höl gyek kel és urakkal…

Fre ud, kö zel száz éve, rést ütött azon a fa lon, ami az 
ál mok nak szen telt ko moly oda fi gye lés sel szem be ni tár sa-
dal mi el len ál lás ból épít ke zett. Föl is mer te, hogy az ál mok 
az ér vé nyes pszichoszociális ér te lem ki ma gas ló an be cses 
mé di u mai.

El fo gad ha tó vá és hoz zá fér he tõ vé tet te az ál mo kat az 
ana li ti kus tér ben a két sze mé lyes vizs gá ló dá sok szá má ra, 
mond ván: az ál mok a tu dat ta lan el ha tá rolt te rü le te i rõl 
ér ke zõ olyan kö ve tek, akik azt az el fe le dett nyel vet be szé-
lik, ame lyet mind an  nyi an be szél tünk va la ha.

Az ál mok meg osz tá sa az ana li ti kus fo lya mat so rán 
úgy vált is mert té, mint „ki rá lyi út a tu dat ta lan hoz”; mint 
az át té tel és viszontáttétel fo lya ma ta i nak és a fel dol go zás 
mód ja i nak fé lel me tes és nél kü löz he tet len esz kö ze.

Tehát… ki is ál mo dik?
Bár men  nyi re is szo kat lan, ép pen ez az a min den Social 

Dreaming Matrix1 kez de tén föl me rü lõ kér dés, ami tõl a 
mát rix re mény te li le het: ami elõ hív ja az el sõ ál mot, és 
ami az álomas  szo ci á ci ók cse ré jét gör get ni kez di.

Ha szer da es tén ként kö rül né zek, hogy is me rõs és is me-
ret len ar co kat fe dez zek föl a szo bá ban, ahol ha von ta egy-
szer im már két éve ta lál ko zunk, hét köz na pi em ber cso por-

tot lát ha tok. Ös  sze gyûl tek, hogy ál ma ik kal itt tölt se nek 
egy es tét.

Ez az el sõ fo lya mat ban lé võ Social Dreaming Matrix 
az Egye sült Ki rály ság ban; mind an  nyi unk szá má ra egye-
dül ál ló él mény.

Gor don Lawrence ra gasz ko dik a de fi ní ci ó hoz: „a mát-
rix az a hely, ahol ki fej lõd het nek a dol gok”.

A ke re te ket il le tõ en a mát rix szá mos vo nat ko zá sá ban 
nyi tott alak zat nak te kint he tõ: nem fel té tel, hogy va la ki 
min den ülés re el tud jon jön ni, jö het nek-me het nek az 
em be rek, de leg in kább jön né nek és jönnének…

A ke re tek olyan nem kli ni kai te rek ben is alapvetõek, 
mint ez is, lé vén, hogy kör vo na laz zák a lét re ho zan dó 
„kon té ner” formáját.2

Em lék szem, kez det ben men  nyi re küsz köd tünk az zal a 
gon do lat tal, hogy az álom fej tõk együt te se a ha gyo má nyos 
ér te lem ben nem te kint he tõ cso port nak: hi szen a ha tá rok 
nin cse nek le zár va, tér ben és idõ ben át jár ha tók, és – azt 
hi szem, ez volt a leg ne he zeb ben meg emészt he tõ el kép ze-
lés – a cso port di na mi ka itt nem al kal maz ha tó.

A fel adat – megint csak Lawrence sza va i val – az, hogy 
nyi tot tak ká vál junk az ál mok ra és a hoz zá juk fû zõ dõ 
as  szo ci á ci ók ra, és hogy meg sza ba dul junk at tól a be ideg-
zõ dés tõl, hogy egy mást vagy egy más ál ma it sze mé lyes 
ben sõ vi lá gok ként ke zel jük.

De ho gyan le het sé ges mind ez?
Csak nem ti zen öt évem be tel lett, hogy föl fog jam Gor-

don Lawrence ví zi ó já nak ér tel mét.
Most, ami kor ar ra tö rek szem, hogy konceptualizáljak 

egy olyan je len sé get, amely né mi ana li ti kus be lá tást 
nyújt hat az együt tes álom fej tés él mé nyé nek di na mi kus 
fo lya ma ta i ba, tá vo li, ugyan ak kor egy más hoz na gyon is 
szo ro san kap cso ló dó el kép ze lé se ket kell ös  sze fûz nöm.

John Byng-Hall, a brit csa lád te rá pia köz pon ti és 
ki emel ke dõ en ere de ti alak ja, mi köz ben vis  sza idé zi a 

•  A cikk ere de ti leg a W. Gor don Lawrence ál tal szer kesz tett Experiences in Social Dreaming c. kö tet ben je lent meg (Karnac Books, 2003, Lon-
don). A „Social Dreaming” fo gal mát a ma gyar nyel vû szak iro da lom vagy nem for dít ja le, vagy a „tár sas álom” ki fe je zés sel ad ja vis  sza. Ez utób bi 
eset ben vi szont el vész az a je len tés ár nya lat, amely az álom lét re ho zá sá hoz (ál mo dás) vagy meg fej té sé hez, nem pe dig az álom pro duk tum hoz 
kö tõ dik. A má sik el fo ga dott meg ol dás az „együt tes álom fej tés”. W. Gor don Lawrence köny ve ma gya rul a SOCIAL DREAMING – Együt tes 
álom fej tés a szer ve ze ti és tár sa dal mi tu dat ta lan fel tá rá sá ra cí men je lent meg 2007-ben, a Lé lek ben Ott hon Ki adó gon do zá sá ban. (A ford.)

1  Tár sas Álom Mát rix: A Tár sas Álom (Social Dreaming) meg kö ze lí tést 1982-ben a lon do ni Tavistock In té zet mun ka tár sa ként Gor don Lawrence 
dol goz ta ki. Az ál mok tár sas/tár sa dal mi ér tel me zé sé re és fel dol go zá sá ra hasz ná la tos mód szer tant ma vi lág szer te al kal maz zák szer ve ze tek ben és 
más tár sas rend sze rek ben ar ra, hogy a rend szer ben rej lõ tu dat ta lan tu dás hoz zá fér he tõ vé vál jon, ami az tán elõ se gít he ti a fel vi lá go sult, kre a tív 
cse lek vést. A Tár sas Álom fel fo gá sá ban te hát a hang súly nem az ál mot ho zó egyé nen van, ha nem ma gán az ál mon, és azon a tá gabb szer ve ze ti-
tár sa dal mi kö ze gen, ame lyet a ben ne meg szü le tõ álom meg je le nít. A mun ka az 1–1,5 órás „Tár sas Álom Mát rix ban” (Social Dreaming Matrix) 
zaj lik, ahol a részt ve võk meg oszt ják ál ma i kat és sza bad as  szo ci á ci ó i kat, s ez ál tal kö ze lebb jut hat nak a sa ját rend sze rük ben tu dat ta la nul meg lé võ 
gon do la tok hoz és tu dás hoz, il let ve ta nul hat nak sa ját szer ve ze ti és tár sas/tár sa dal mi kö ze gük rõl. A Tár sas Álom Mát rix részt ve või e sa ját él mé-
nyen ke resz tül ta lán azt is fel mér he tik, mi ként al kal maz hat ják az ál mo kat új, kre a tív mó don, sa ját szak mai és sze mé lyes éle tük ben. (A ford.)

2  A „kon té ner” ere de ti leg Bion szak ki fe je zé se ar ra a lel ki mû kö dés re, ami kor nem csu pán átvesz(nek) valaki(k) lel ki tar tal ma kat, ha nem azo kat 
hos  szabb-rö vi debb ide ig tá rol ják, tar tal maz zák is. A „kon té ner” te hát egy faj ta lel ki tér, ami be fo gad ja és vis  sza ad ni ké pe sen meg õr zi a lel ki 
tar tal ma kat. (A ford.)



csa lád te rá pia tör té ne té nek dön tõ moz za na ta it, köny vé ben 
le ír ja, mi lyen for ra dal mi föl is me rés volt, hogy a „leg alap-
ve tõbb” át té tel nem a te ra pe u tá ra irá nyul, ha nem a csa lád 
töb bi tag já ra (Supervision in Family Therapy – Szu per-
ví zió a csa lád te rá pi á ban). A te ra pe u ták ki sza ba dul tak 
az egyé ni fo lya ma tok kal va ló bir kó zás öle lé sé bõl, és 
le he tõ vé vált szá muk ra, hogy fi gyel mü ket a csa lád mint 
egy ség fe lé for dít sák, s föl tár ják en nek fé nyé ben a csa lá di 
di na mi ka rop pant és le nyû gö zõ te rü le tét.

Ez a hang súly el to ló dás „elõ se gí tet te a vál to zás mo dell-
jé nek mó do su lá sát”, és olyan új ál la po tot te rem tett, ami 
le he tõ vé tet te a részt ve võk szá má ra, hogy egy más faj ta 
át vi te li él mény be kap cso lód ja nak be.

Úgy vé lem, az ál tal, hogy a ke re tek meg vál toz tak, 
le bon tód tak a ha gyo má nyos ha tá rok és a kap cso ló dó 
tech ni kák – s ez érin ti a fel nõt tek ön rep re zen tá ci ó já nak, 
sze re pé nek és iden ti tá sá nak alap ve tõ ele me it. Mind ez oda 
ve ze tett, hogy a Social Dreaming-ben va la mi ha son ló kép-
pen alap ve tõ ta pasz tal ha tó: a meg ha tá ro zó át té tel nem 
az egyé nek kö zött, ha nem a mát rix tag jai és az ÁL MOK 
kö zött jön lét re.

Ez a meg vál to zott mo dell le he tõ vé te szi a mát rix tag jai 
szá má ra, hogy részt ve gye nek azon ké pek, gon do la tok és 
ref le xi ók as  szo ci a tív há ló já nak meg al ko tá sá ban, ame lyek-
hez min den részt ve võ hoz zá kap cso ló dik: a tex tú ra ugyan 
az egyé nek gon do la ta it, ér zel me it és em lé ke it tar tal maz za, 
és rész ben azok ból szö võ dik ös  sze, ugyan ak kor az egyes 
em ber még is az ál mo dók kö zös sé gé hez tar to zik. Tel jes ség-
gel he lyén va ló má sok álomele me i nek föl hasz ná lá sa, és 
min den ki öröm mel fo gad ja az új da rab ká kat, ame lye ket 
a kö vet ke zõ sze mély ad a konst ruk ci ó hoz. Mi vel min dig 
tel jes mér ték ben tisz te let ben tart juk a pri vát szfé rát, föl tá-
rul hat a sze mé lyes tar to mány, hogy új ér te lem mel ter mé-
ke nyül jön meg.

Ha gyo má nyos ér tel me zé sek sin cse nek: az ér te lem 
álom ké pek bõl, be széd fosz lá nyok ból, ér zé ki tö re dé kek hez 
kap cso ló dó dal la mok ból, rit mu sok ból, fo gal mi uta lá sok-
ból, a min den na pi ese mé nyek hez kö tõ dõ lánc sze mek bõl 
szö võ dik ös  sze; tár sa dal mi-gaz da sá gi és em be ri drá mák-
hoz kap cso ló dik. Az el sõd le ges és má sod la gos fo lya ma-
tok egy faj ta „har mo ni kus kevercse” ez – hogy Bá lint exp-
res  szív ki fe je zé sé vel él jek –, ami eb ben a köz tes tér ben 
vis  sza tük rö zõ dik.

Mint hogy eb ben a lég kör ben az énha tá ro kat nem kell 
egész idõ alatt kor dá ban tar ta ni, le het sé ges sé vá lik az 
osz to zás, és a ben sõ sé ges ség szirt je it jár ják be a részt-
ve võk. A lég kör né ha egé szen te lí tet té, szen ve dé lyes sé, 
fe szült té vá lik, majd új fent meditatívvá és reflektívvé. 
Az „ös  sze hí vók” ezek nek a fo lya ma tok nak a ré sze-
sei. Oly kor „ve ze tõk ké” lesz nek, akik se gí te nek az 
ál mo kat a kö zép pont ban tar ta ni, más kor részt ve võ 

meg fi gye lõk, a kö vet ke zõ pil la nat ban pe dig ma guk is 
já té ko sok.

Az ál mo dók kö zös sé gé ben be állt ezen vál to zá sok kö vet-
kez té ben egy új át me ne ti kon té ner kép zõ dik.

Ám bár mind ez úgy han goz hat, mint egy sosem-látott-
föld föl fe de zé sé rõl szó ló hát bor zon ga tó be szá mo ló, ma ga az 
él mény eg észen is me rõs: mind an  nyi un kat egy rég fe le dett, 
no ha tu dat ta la nul so ha el nem ha gyott hely re visz el, ab ba a 
pszichodinamikus zó ná ba, ahol le het sé ges ját sza ni.

Winnicott ezt ír ja a Playing and Reality-ben: „Az 
él mé nyek nek ez a köz tes te re, amel  lyel kap cso lat ban 
nem me rül fel a kér dés, hogy va jon egy bel sõ vagy kül sõ 
(má sok kal meg oszt ha tó) va ló ság hoz tar to zik-e, al kot ja a 
cse cse mõ él mény vi lá gá nak túl nyo mó ré szét, és az fenn-
ma rad a ké sõb bi élet fo lya mán ab ban az in ten zív él mény-
ben, mely sa ját ja a val lás nak, mû vé sze tek nek, az imagi-
natív élet nek, va la mint a kre a tív tu do má nyos mun ká nak.” 
(Winnicott: 1999, 15.)3

Egy át me ne ti tér lé te zé sét ve ti föl, ahol is az át me ne ti 
je len ség vég be megy, és ahol meg te rem tõd nek az át me ne ti 
tárgyak.4

A Social Dreaming Matrixban az ál mok épp ilyen 
„át me ne ti” ter mé sze tet vesz nek föl, ezek vál nak azok ká a 
gon do lat tár gyak ká, ame lyek meg ta pasz tal tat ják a mát rix 
tag ja i val, hogy a „köz tes tér köz vet len foly ta tá sa a já té ká-
ba ‚belefeledkezõ’ kis gyer mek já ték te ré nek”. (Winnicott: 
1999, 14.)5

Pon to san eb ben áll szer da es té ink va rá zsa: be le fe led-
kez ni, „be le vesz ni” a tár sas ál mo dás ba.

Döb ben ten né zem, mi ként is kap cso lód nak ös  sze, moz-
dul nak együtt, kö vet nek ha son ló tör té net íve ket, tar tal maz-
nak ha son ló ké pe ket, szí ne ket, ér zé se ket vagy rit mu so kat 
az ál mok, s gyak ran föl me rül ben nem a kér dés: hon nan 
is jön nek az ál ma ink? Be lül rõl idéz zük meg õket, vagy 
hoz zánk kí vül rõl kö ze lí te nek? Vár nak-e ál mo dó ra, hogy 
meg ál mo dód ja nak?

„Az át me ne ti tárgy ról el mond ha tó, hogy az egy, a ba ba 
és köz tünk szü le tett írat lan szer zõ dés ar ról, hogy so ha 
nem tes  szük fel a kér dést: ‚Észrevetted vagy a kép ze le-
ted szül te ezt?’ A lé nyeg az, hogy egy ál ta lán nem vá runk 
sem mi fé le dön tést ez zel kap cso lat ban” – ír ja Winnicott. 
(Winnicott: 1999, 12–13)6

Ez a meg fon to lás a Social Dreaming-ben is vissz han-
g ok ra ta lál: nem te he tõ föl ilyen kér dés a po ten ci á lis tér 
meg sér té se nél kül. Meg foszt hat ja az ál mo dót a kre a ti vi tás 
ér zé sé tõl és at tól az él mény tõl, hogy a sa ját és má sok al ko-
tá sa i val kap cso lat ban le gyen.

A Social Dreaming fo lya ma tai nem csu pán az ál mo-
dók ra hat nak: az ál mok épp így di na mi kus vál to zá so kon 
men nek át.

3  Winnicott több ször idé zett köny ve ma gyar ki adá sá nak prob le ma ti kus sá ga mi att láb jegy zet ben min dig kö zöl jük az ere de ti szö ve get is. Az itt 
idé zett rész az ere de ti ben: „this intermediate area of experience, unchallenged in the respect of its belonging to inner or external (shared) reality, 
constitutes the greater part of the infant’s experience, and throughout life is retained in the intense experiencing that belongs to the arts and to 
religion and to imaginative living, and to creative scientific work”. (A ford.)

4  Az át me ne ti tér a kül sõ és a bel sõ vi lág köz ti tar to mány, ami be fo gad ja és õr zi a gyer mek il lú zi ó it. Itt je len nek meg az át me ne ti tár gyak és a 
já ték. Az át me ne ti tárgy olyan tárgy, amely he lyet te sít he ti az anyát, egy szer re szim bo li kus és va ló sá gos. En nek se gít sé gé vel ta pasz tal hat ja meg 
a gyer mek az én és nem én szét vá lasz tá sát, az el vá lást és a vis  sza té rés biz ton sá gát, az önál ló su lást. (A ford.)

5  Az ere de ti ben: „direct continuity with the play area of the small child who is ‚lost’ in play”. A „lost in play” ki fe je zést ta lán he lye sebb „be le ve-
szett”-ként for dí ta ni. (A ford.)

6  Az ere de ti ben: „Of the transitional object it can be said that is a matter of agreement between us and the baby that we will never ask the ques-
tion: ‚Did you conceive of this or was it presented to you from without?’ The important point is that no decision on this point is expected.” A 
„conceive of” in kább vé le ke dés re, el kép ze lés re vo nat ko zik. (A ford.)



Ha az em ber „két sze mé lyes” ál mok kal dol go zik az 
ana li ti kus tér ben, azt ta pasz tal ja, hogy a nyel vi ele mek 
vi szony lag rit kák, és min dig kü lö nös fi gyel met ér de mel-
nek. A Social Dreaming-ben vi szont az ál mok vá ra ko zá-
sa in kat meg cá fol va be szél ni kez de nek. Rö vi debb vagy 
hos  szabb nyel vi szek ven ci ák, sõt, ki dol go zott di a ló gu sok 
vál ta koz nak ar cha i ku sabb, ér zé ki ele mek kel.

Ez a rend ha gyó je len ség nyil ván az ál mok ter mé sze té-
ben be állt át ala ku lá so kat tük rö zi: az el sõd le ges fo lya ma tok, 
úgy tû nik, le he tõ vé te szik a má sod la gos fo lya ma tok nak, 
hogy szem be tû nõb bé vál ja nak, ami a vi zu á lis és a nyel vi 
ele mek sok kal ki egyen sú lyo zot tabb ke ve ré ké hez ve zet.

Azt je len ti-e ez, hogy a Social Dreaming-ben al kal ma-
zott tech ni kák mó do sít ják az álom mun ka di na mi ká ját?

Egyvonalúbbá és köz vet le neb bé vál nak-e az ál mok, 
amen  nyi ben ke vés bé ke rül hang súly pri vát as pek tu suk ra, 
az az ha az ösz tö nös-ér zel mi töl tet nem nyer ér tel me zést? 
Ke ve sebb el foj tás ra és lep le zés re van-e szük ség, ha a 
vizs gá ló dás fõ te rü le te a vi szo nyunk ah hoz a vi lág hoz 
és re ak ci ó ink ar ra a vi lág ra, amely ben élünk? Szû keb bé 
vá lik-e a manifeszt és a la tens álom tar ta lom kö zöt ti rés, 
vagy egy sze rû en csak an nak az ered mé nyét ész lel tük, 
hogy túl nyo mó részt szo ci á lis tar ta lom mal dol go zunk; s 
en nél fog va le he tõ vé tet tük az ál mok nak, hogy a Social 
Dreaming-ben ben ne rej lõ for má ló él mé nye ken ke resz tül 
kö ze lebb ke rül je nek a tu da tos hoz?

A Mát rix nyújt ja azt a he lyet, ahol „ki fej lõd het nek 
a dol gok”, de azt a he lyet is, ahol az ál mok ter mé sze te 
(álomje gyek) a kül sõ-bel sõ vál to zá sok funk ci ó ja ként 
to vább ku tat ha tó. Ha meg fi gyel jük, mi ként vi sel ked nek 
az ál mok tár sa dal mi vál sá gok és traumatizáció so rán – a 
mi Mát ri xunk má so dik évé be lé pett múlt év szep tem be-
ré ben –, a vizs gá ló dás sa já to san el bû vö lõ me ze je tá rul 
elénk.

Úgy tûnt, az ál mok ké pe sek ben nün ket gyors tal pa ló 
tan fo lyam ra kül de ni a tra u mael mé let és -feldolgozás te ma-
ti ká já ban. Szep tem ber 11-ét kö ve tõ en az ál mok kez det ben 
da col tak: erõ tel jes csönd kö vet te a tra u mát. Azu tán ijesz tõ 
álom tar tal mak sö pör tek vé gig a meg osz tott álomté ren; 
bi zarr tár gyak, korcs ál la tok és nö vé nyek, ab szurd test áb-
rá zo lá sok, ös  sze nem il lõ ele mek, meg nem fe le lõ szí nek 
és funk ci ók ural kod tak el. Mint ha csak a tra u ma föl rob ban-
tot ta vol na az álom kép vi lá gát, és az el sza ba dult tö re dé kek 
rossz kom bi ná ci ók ban kap cso lód tak vol na ös  sze. Sõt, az 
ele mi ér zé ki vo ná sok is szét es tek, a dol gok il la ta, lát vá nya, 
érin té se vagy tem pó ja ki sik lott. A kü lönb ség té tel és a gon-
dol ko dás fo lya ma ta i nak ös  sze om lá sa a tér be li és idõ be li 
tá jé ko zó dás meg bom lá sát és a kül sõ és bel sõ köz ti föl za-
va ro dott ká oszt tük röz te. Az ál mok ta nú sá got tet tek ar ról, 
hogy mi ként ha sít ja meg a tra u ma az ént.

Ferenczi meg ál mod ja A va ló ság ér zék fej lõ dés fo-
ka i nak gon do la tát (Ferenczi: l913/1982, 146.), vé gig-
ve zet ve min ket a „min den ha tó sá gi ér zés ha nyat lá sa” 
lép csõ fo ka in. Ferenczi, akár csak Winnicott, ab ban hisz, 
hogy (is mét a Ját szás és va ló sá got idéz zük) „a va ló ság 
el fo ga dá sa so ha sem tel jes, sen ki nem men te sül a bel sõ 
és a kül sõ va ló ság ös  sze kap cso lá sá nak ter hé tõl, és et tõl 
a fe szült ség tõl meg kön  nyeb bü lést je lent het egy köz tes 
él ménytér (Vö. Riviere: 1936); en nek lé te nem von ha-
tó két ség be (lásd mû vé sze tek, val lás és így to vább)”. 
(Winnicott: 1999, 14)7

Az a hely, amit a Social Dreaming-ben el fog la lunk, 
ép pen ez a köz bül sõ te rü let, és amit föl tá runk, az az ál mok-
nak azon ké pes sé ge, hogy a kül sõ és a pszi chés va ló ság 
közt kom mu ni ka tív lánc szem ként tud nak mû köd ni.

Ha ké pe sek va gyunk te rü le te ket vis  sza fog lal ni az is me-
ret len vagy vég te len bi ro dal má ból, fel ké szül teb bek ké 
vá lunk egy olyan vi lág ban va ló mû kö dés re, amely, úgy 
tû nik, egy re in kább ki esik el len õr zé sünk alól.

Az, hogy az el múlt évek so rán az „ál mo dók kö zös sé-
gé hez” le he tett for dul ni azért, hogy meg ért sük ál ma in kat, 
komp lex és fel vil la nyo zó gya kor lat nak bi zo nyult, és 
fel ké szül teb bé tett ben nün ket ar ra, hogy kül sõ és bel sõ 
vi lá gunk kal „jobb be szé lõ vi szony ba” ke rül jünk. Ha a 
kör nye zet és a tár sa da lom vál to zá sa it ál ma ink priz má-
ján ke resz tül vizs gál juk, ak kor az ezek kel kap cso la tos 
tu da tos és tu dat ta lan im pul zu sa ink kal és vá gya ink kal is 
szem be sü lünk, s így job ban fog juk tud ni a pszi chés vi lág 
vál to zá sa it is kö vet ni.

A Social Dreaming nem csu pán a „tu dat ta lan hoz ve ze-
tõ ki rá lyi utat” je len ti, ha nem egy na gyon is „de mok ra ti-
kus utat” is meg nyi tott szá munk ra, ami a va ló ság jobb 
meg ér té se és a sa ját éle tünk höz va ló kre a tí vabb vi szony 
fe lé ve zet.

Hárs György Pé ter for dí tá sa
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(A ford.)
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Köz is mert, hogy a múlt szá zad 80-as éve i tõl kezd ve 
Gadamer alap ve tõ hermeneutikai mun kái alap ján a böl cse-
let ben egy nyelv fi lo zó fia kont ra hermeneutika diszkurzus 
után elõbb egy hermeneutikai for du lat jel le mez te a meg ér-
tés kö rü li vi tá kat, majd a 90-es évek tõl kezd ve, a már az 
ugyan csak Gadamernél meg je le nõ, ún. „iconic turn” lett 
a böl cse le ti vi ták ve ze tõ esz mé nye. Az utób bi ból ki nö võ 
újonnan meg fo gal ma zott kép fi lo zó fia és a meg újult kép-
tu do mány a mû vé szet tu do má nyo kat egy lany ha kul tú ra tu-
do má nyi és egy he ve sebb neostrukturalista diszkurzussal 
kí sér ve tet te alap ja i ban kér dé ses sé. A képiesség vál fa jai, 
a kép ha tal ma és is me ret el mé le ti több le te új át gon do lás-
ra ke rült, és a moz gó kép mi lyen sé gé nek kér dé sé vel, 
va la mint a performativitás prob lé ma kö ré vel ki e gé szül ve 
nap ja ink ban egy át fo gó kép el mé le ti diszkurzus kez de tén 
va gyunk.

Ezen vi ta cent rá lis kér dé se az, hogy mi ben is áll a men-
tá lis képiség önál ló sá ga a gon dol ko dás bel sõ ideációjá-
ban, mi lyen sze re pet is ját szik a képiség, a kép ze tek és 
az el kép ze lé sek (be kép ze lé sek) össz já té ka a gon do la tok 
ge ne zi sé ben és szer ke ze té ben, mi ként mu tat ko zik a be lá-
tás mint lát ha tat lan ké pi au to nó mia a meg ér tés me ze jé ben 
úgy, hogy az a no mi na liz mu son túl ra, az ér ze tek sej te tõ és 
íté lõ me ze je fe lé ve zet ben nün ket.

A pszi cho a na lí zis énpszi cho ló gi ai sza ka szá ban Spitz 
nyo mán, a sza va kon tú li ko ra gyer mek kor meg ér té sé ben 
is mer ték fel elõ ször a ké pi je len lét alap ve tõ sze re pét. 
Elõbb csak a hu mán pszi chi kum és az éb re dõ ér te lem 
vi lág ra jö vé sé ben lát ták az em be ri te kin tet fon tos sá gát. 
Itt vált elõ ször nyil ván va ló vá, hogy az el sõ má sik, az 
anya együttérzõ te kin te te, az in du la ti rá han go ló dást ki fe-
je zõ tar tá sa te rem ti meg a cse cse mõ szá má ra az em be ri 
mél tó ság be csét. Ké sõbb az önén in te rak tív pszi cho ana-
li ti kus szem lé le tû pszi cho ló gi á já ban és a ko rai in ter ak ci-
ók pszi cho a na lí zi sé ben de rült ki, hogy a sa ját ér zel mek 
lát ha tó sá gá nak fel fe de zé se a kis gyer mek ben az ön ér té ket 
meg õr zõ sze mé rem és szé gyen ha tár ki ala kí tá sát, az in ti-
mi tás lát ha tat lan bur kát kel ti. A sze mély ál tal nem lá tott 
test ré szek ér ték meg õr zõ vagy meg szé gye ní tõ af fek tu sok-
kal ke rül nek kap cso lat ba, ez egy olyan moz za nat, mely a 
tár sa dal mi ön tu dat és a szociabilitás, egy eti kai lét ala pon 
ki ala kult mo rál ki ala kí tá sa szem pont já ból élet fon tos sá gú 
té nye zõ nek bi zo nyult. Az utób bi az ön ér ték és a becs, az 
in ti mi tás, vi szony la gos sá gi ítélõerõ rend sze ré nek ér ze ti 
kép zõ dé se és vé del me, az iden ti tás és sze mé lyi in teg ri tá-

sá nak szem pont já ból a leg sé rü lé ke nyebb lét je len sé günk. 
Ilyen for mán a má sok és ön ma gunk meg ér té sé nek herme-
neutikai kér dés kö re a lát ha tó sá gon tú li lá tás vi lá gá nak 
vizs gá la ta fe lé to ló dott át.1

Meg le põ ugyan ak kor, hogy a pszichoanalizis je len ko ri 
álom ta ná ban to vább ra is nagy a hall ga tás és a ta nács ta-
lan ság a genuin ké pi mo da li tás ról, va la mint Hermann 
Im re ked venc té má já ról, a kép zet és az el kép ze lés gon-
dolkodáslélektani ere de té rõl és pszichodinamikai sze re pé-
rõl. To vább ra is meg ol dat lan itt a több ér té kû lo gi ka és az 
ér té kek sze re pe épp úgy, mint a ké pi tu dat ta lan topikai és 
di na mi kai ele mez he tõ sé ge, az az a nyel ven tú li ság ana li ti-
kus alap ve té se. De en nél több szó esik to vább ra is a ké pi 
no mi na liz mus ról, a kép ze let rõl és az epizodikus és szcé-
nikus narrativitásról, anél kül, hogy a ké pi köz vet len ség és 
a vi lág egy ség kér dé se a lel ki élet ana li ti kus el mé le té ben 
elem zés tár gya len ne. 

Je len dol go za tom ban az ál mo dott álom egy spe ci á lis 
as pek tu sá val, ne ve ze te sen az zal a di lem má val sze ret nék 
fog lal koz ni, hogy mi ként fog ha tó fel az álom mint a fik-
cionalitás egy kü lö nös for má ja. A ki dol go zás fo lya mán 
a mélyhermeneutika alap elv ét kö vet ve ar ra sze ret nék 
tö re ked ni, hogy a pszi cho ana li ti kus és a fenomenológiai2 
szem pon to kat kö zös ne ve zõ re hoz zam.

Ez zel a gon do lat tal azt az apóriát sze ret ném fel ol da ni, 
hogy az ál mo dott álom (látott3 álom) csak mint egy li dérc-
álom, és így mint a re a li tás ta ga dá sa je le nik meg, vagy 
fog ha tó fel a fel éb re dés pil la na tá tól kezd ve, míg ugyan-
ezen to posz mint egy szi go rú önreferenciális álom va ló ság 
mû kö dik ak kor, ha az al vás köz ben ál mod ni kez dünk, s 
az ál mo dás ban ben ne va gyunk. Ami kor a fel éb re dés pil-
la na tá ban azt mond juk, „csak álom”, ta gad juk an nak az 
el múlt álom nak a re a li tá sát, mely nek az ál mo dás kor sa ját 
va ló ság ere je és sa ját je len le võ sé ge volt.

Van te hát egy részt az ál mo dott álom to po sza (Fre ud nál 
ál ta lá ban: der Traum) a ma ga aporetikus lét kér dé sé vel és 
sa ját polivalens képiességi hang sú lyo zott sá gá val. Van az 
elõb bi bõl elõ ál lí tott nyel vi vagy szö ve gi álom anyag vagy 
álom tar ta lom, mint a moz gó ké pek le gen dá ja, a sza vak-
kal, még iro dal mi esz kö zök kel is, alig meg fog ha tó, ké pi 
sok ér tel mû sé ge mi att be szé des nek tû nõ vagy ép pen vi lág-
sû rû sé ge foly tán ben nün ket meg érin tõ, meg szó lí tó ese mé-
nyes ség (Fre ud nál: das Geträumte vagy a manifeszt álom-
tar ta lom), amit mint a múlt fel idé zett ese mény tör té ne tét 
el mond ha tunk, és ami nek ten ge lye men tén el ál mo dunk. 

JÁDI FE RENC

 

Az álom ké pek vi lá ga
mint kü lö nös fikcionalitás

1  Ép pen ezen fo lyó irat ban ír tunk er rõl elõ ször még a nyel vi ség ol da lá ról néz ve a dol go kat: Bókay A. és Jádi F.: A ké pek nyel ve és a lé lek nyel ve, 
Mû hely 1992, 7–8., ill. Jádi F.: A képiség sze re pe a pszichoanalizis hermeneutikájában, Mû hely 1992, 24–27. o. 

2  L. Binswanger: Traum und Existenz. In: Ua.: Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Bd. I., Bern, 1956., va la mint D. von Uslar: Der Traum als 
Welt. Zur Ontologie und Phänomenologie des Traums. Neske, Pfullingen, 1964.

3  Tu laj don kép pen a pil la nat so rok ös  sze né zõ kö ve té sé rõl, a lát ha tó ság nak az el sõ pil la nat ra „így vagy úgy” lá tá sá ról, en nek vagy an nak tar tá sá ról 
van itt szó, az ala ki lát szó la gos ság kö ve té sé rõl és nem ar ról, amit fel is me rõ vagy lá tó lá tás nak, a lát ha tó mi lyen sé gét vagy olyan sá gát iden ti fi ká ló 
vagy a lát ha tat lant meg lá tó, és ez ál tal az önál ló gon dol ko dást meg ala po zó lá tás nak ne ve zünk.
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Itt ve zet tet jük ma gun kat ágas-bo gas tör té ne ti szá lak és 
fo na tok (filium) idõ be ni ku sza sá gá val és ta lá nyos ér tel mi 
ös  sze füg gé se i vel épp úgy, mint a nyel vi ség kép le tes sé-
gé tõl (effiges/figura). Mi lyen kü lö nös, hogy mind ez az 
elsimítással (fictum), a be ba ráz dá lás sal és a sze re tet tel 
(philia) van kap cso lat ban.

Van az el mon dott álom, egy hisztoricitás (Fre ud nál: 
Traumerzählung4), amit a fel éb redt a sa ját nyel vén az ese-
mé nyes ség újabb és újabb rész le te it fel lel ve vagy el fojt va 
kü lön bö zõ hely ze tek ben egy eseményességi lé nyeg kö rül 
fo rog va min dig más képp ké pes meg fo gal maz ni, s mely rõl 
az ál mát el mon dó úgy hi szi, hogy egy va lós je len ben meg-
élt tör té net rõl tu dó sít. Ez az el mon dott álom az ana li ti kus 
fü lé ben a pá ci ens szó be li el be szé lé si és as  szo ci á ci ós anya-
ga, egy olyan szó kép zet lesz, mely ar ról tu dó sít, ho gyan is 
mû kö dik a pá ci ens sza vak kal fan tá zi á ló kép ze le te.

Az el mon dott álom szö ve gi elem zé se és ér tel me zé se 
(Traumdeutung/álomfejtés) Fre ud szá má ra köz is mer ten 
a tu dat ta lan ba ve ze tõ „ki rá lyi utat” je len tet te. A fre u di 
te le o lo gi kus álom fej tés vé gén pe dig ott áll a lá tens álom-
tar ta lom, az álom tu laj don kép pe ni sé ge a ma ga sa já tos 
és ti pi kus topikai és di na mi kai szer ke ze té vel. Er rõl a 
textuális latenciáról Fre ud azt gon dol ta, hogy ezt egy 
narratívumként a tu dat ta lan ösz tön kö rei az ösz tön sors 
kény sze re ként a fe let tesén nel és az énideállal va ló harc-
ban bo nyo lít va az ál mo dó nak úgy ír ják elõ, mint a drá ma-
író elõ ír ja a szí nész nek, a ren de zõ nek és az elõ adás más 
részt ve võ i nek, hogy mi lyen sze re pet és ho gyan, mi lyen 
díszlettel és kosz tüm mel játs  sza nak ak kor, ha a szín da rab 
a szín pa don majd nyil vá nos elõ adás ra ke rül. Már eb ben 
a szín tér és né zõ tér pa ra dig má ban ott van az a le egy sze-
rû sí tés, ami a sze rep lõ ket a szer zõ hi te les szó szó ló ja ként 
és nem pe dig mû vé szi en át sa já tí tó ér tel me zõ i ként lép te ti 
fel. Ahogy a mû él ve zõ né zõ a szín pa di elõ adást ked ve zõ 
eset ben úgy éli meg, mint ha õ is a szín pa don vol na, lát ja 
az álom lá tó a sa ját ösz tön sor sát a szim bó lu mok ala kos ko-
dá sá nak ös  sze ját szá sa ként, kü lö nös más sá gok össz já té ka-
ként úgy, mint ha az egy megmásult szín he lyen fur csán 
ide gen nek tûn ne, és még is egé szen is me rõs for má ban 
sze me lát tá ra, ja vá ra vagy el le né re, mint egy sa já tos más-
ság bon ta koz na ki. Eköz ben nem za var ja az sem, hogy 
eset leg õ ma ga is részt vesz ezen da rab szín re vi tel ében, 
mi köz ben azt is sej te ni lát szik, hogy a da rab adott eset ben 
egy ké nyes vagy feszélyes szín val lás sá is vál hat. Kü lö nös 
eb ben a no mi ná lis szín re vi te li já ték ban, hogy ben ne az 
álom tar ta lom ban va ló va kon bí zás, az uta lá sok kal szem be-
ni bi zal mat lan ság, a pil lan tá sok cse ré je, a lá tás és be lá tás 
vi zu á lis egy sé ge ként mû kö dik.

Az álom ilyen nar ra tív fel fo gá sa ab ból a meg fi gye lés-
bõl in dul ki, hogy az ál mo dott álom kép so ra az ál mo dó nak 
egy olyan nyil ván va ló an lát ha tó je len sé get mu tat, me lyet 
mint elõt te le zaj ló dó je len sé get és je len va ló sá got él meg 

részt  ve võ meg fi gye lõ ként. Ugyan ak kor fu ra vagy ti tok za-
tos kül sõ ese mény ként vagy vi lág ként fog ja fel az ál mo dó 
az ese mé nye ket, mi köz ben ugyan ezt egy eidetikus kép zet-
ként ön ma ga ge ne rál ja. A lát vány vi gasz az élet vi lág ból 
va ló ki sza kí tott sá gért, az élet vi lág ma gá tól ér te tõ dött sé gé-
nek el ha lá sá ért az al vás ban, egy faj ta szi mul tán szem ta nú-
ság és tet tes ség az el ide ge ní tett vá gyak kal, fé lel mek kel, 
ál cá zá sok kal és a ti tok za tos sal va ló találkozáskor.

Fre ud az álom ban egy faj ta konf lik tus meg ol dást lá tott, 
mint egy kér dés re adott rej té lyes vá laszt ke zel te az el mon-
dott ál mot. Egy olyan bel sõ fe szült ség ent ró pi á ra tö rek võ 
egyen súly ba ho zá sát lát ta ben ne, mely a sze mély ön ma ga 
elõtt el rej tett leg ben sõ sé ge sebb tit ka it kép le te sen jut tat ja 
ér vény re. Ugyan ak kor kreatológiai szem pont ból az ál mo-
dott és az el mon dott álom min dig több let is, hisz egy szin-
trópikus, az az is me ret el mé le ti több le tet te rem tõ al ko tá si 
fo lya mat ter mé ke, mi ál tal az új sze rû ség és a meg ret ten tõ 
igaz ság meg ke rül he tet len va ló sá gát épp úgy szín re tud ja 
lép tet ni, mint a vég le tes sé get és az em be ri lét vé ges sé gét, 
vagy akár a ki ke rül he tet len ség és a szük ség sze rû vé let len 
va ló sá gát is.

A to váb bi ak ban az zal a di lem má val szerenék fog lal koz-
ni, hogy ho gyan is gon dol hat juk azt a té telt, hogy az álom 
egy kü lö nös fikcionalitás.

Mi e lõtt a fikcionalitás kér dé sét tár gyal nám, meg 
sze ret ném vizs gál ni, hogy mit is je lent ez a „kü lö nös” 
meg je lö lés. A kü lö nös ség re a min den na pi élet ben azon 
el tû nõd ve, el me reng ve re a gá lunk, óva to san, mint fur csát, 
kü lön cöt ves  szük tu do má sul, és meg pró bál juk ki ta lál ni, 
mi lyen eidosz, bel sõ ké pi egy ség, for má ló erõ és lo gi kai 
rend tart ja is ös  sze, mi lyen ere de tû do log ról is van szó. 
Amen  nyi ben el is mer jük a kü lö nös ség önál ló lét ér vé nyét 
egy je len ség ben, vagy a kü lö nös ség je len sé gét ma gát, 
azon nal meg sze ret nénk tud ni, hogy mi ál tal vált itt a 
ki vé tel, a rendkívüliség ese te tör vén  nyé, és mi ért nem a 
sze ren csés vé let len vagy a sze ren csét len ség és elõ re lát-
ha tat lan ság, vagy ép pen ség gel a lo gi kai ki vé tel ese té vel 
ál lunk itt szem ben. A kü lö nös ség egy önál ló di ver gen ci-
a ként lép fel az iden ti tás sal szem ben, és ar ra kény sze rí ti 
az ál mo dót, hogy azt az utat, me lyet az éb ren lé ti vi lág ban 
va ló ság ként ke zelt, relativálja, il let ve vég képp el hagy ja.

El gon dol koz tat ben nün ket min den kü lö nös ség, mert 
át sze ret nénk hi dal ni azt a za va ro dott sá got, azt a meg hök-
ken tõ fo ga lomnél kü li sé get, amit a kü lö nös ség fel lép te a 
gon dol ko dás ma gá tól érthetõdöttségében, a ma guk tól ér te-
tõ dõ gon do la tok fo lyá sá ban kelt. A za va ro dott ság per sze 
bi zo nyos ese tek ben olyan meg gyõ zõ, va ló ság su gal ló erõ-
vel lép fel, hogy az ar ra ér zé keny sze mé lyek ab ból csak 
meg té bo lyod va, a kü lö nös ség bel sõ lo gi ká já ba be le ka va-
rod va, „vo nat koz tat va”, az az egy tév esz me rend sze ré be 
bo nyo lód va „ta lál nak ki”, mi köz ben iden ti tá suk egy ra di-
ká li san má sik ká változik.5 Az ilyen hir te len élet vi lág gá 

4  Az Erzählung szó ban ben ne van a fel so ro lás vagy be szá mo lás, a szám, név, mér ték és optatív tör vény, az az az ere de ti nomosz im ma nen ci á ja. 
Köz is mert, hogy a nomosz el len lá ba sa az eidosz, mely dön tõ en hoz zá já rul ah hoz, hogy az ér te lem ki ala kí tá sá ban a do log ról egy bel sõ kép ze tünk, 
men tá lis ké pünk ala kul jon ki. Ami kor az írás be li ség a Nyu gat kul tú rá já ban a képiség ti lal ma alap ján a képiséget ma ga alá ren del te, egy ógö rög 
fi lo zó fi ai örök sé get, a monoteisztikus val lá sok ikonoklasztikus in ten ci ó ját kö ve tte. Ezt a te o ló gi ai im ma nen ci át kí ván ja a je len ko ri kép fi lo zó fia 
és kép tu do mány revideálni úgy, hogy a nyel vi ség du á lis lo gi ká ját a ké pi im ma nen cia több ér té kû lo gi ká já val ve ti ös  sze. Ha son ló for du lat állt 
elõ, fõ ként Ricoeur élet mû vé ben a mo rál és az eti ka kö zöt ti lé nye gi kü lönb ség meg ta lá lá sa kor. A mo rál ban is ott tró nol az ide ál pél da ké pe, a 
szem be sí tés és ken dõ zés gon do la ta, az eti ká ban pe dig a szín val lás vagy a te kin tet be ve vés le he tõ sé ge.

5  A pszi chó zi sok ese té ben ezért egy olyan meg élt fikcionalitásról (l.: F. Jádi: Nobless oblige. Unsichtbares und Unsagbares in Natterers Leben 
und Werk. In: B. Brand-Claussen & I. Jádi (Hsgb.): August Natterer. Die Beweiskraft der Bilder. Leben und Werk. Deutungen. Wunderhorn, 
Heidelberg, 2001, 215–322. o.) be szél nék, mely ben a fikcionalitás konk re ti zált élet lesz. Rend sze rint anél kül, hogy a pszi cho ti kus a sa ját ext rém 
gon do la ti ex tá zi sá ból és élet ve ze té sé bõl a kö zös min den na pi élet be vagy a kon szen zus ba ma gá tól, spon tán vis  sza tud na tér ni. Itt a pszi cho ti-
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vált kü lö nös sé get õrült ség nek, vo nat ko zá sok kal ki fest ve 
pe dig té boly nak ne vez zük. A min den na pi élet ben a fel-
éb re dett nek az ál mo dó val va ló át me ne ti iden ti fi kált sá ga 
foly tán az álom ból ma gá hoz té rõ em ber alap han gu la tá nak 
át han go lá sá ban el kell vo nat koz tat nia az álom va ló ság tól. 
Ez az az eset, ami kor az álom re a li tást a „csak ” szó val 
ta gad ja. Az el be szé lõ az álom ér tel mi ös  sze füg gé se i ben 
lát ja a va ló vi lág hoz ve ze tõ ki utat, mi ál tal az álom és az 
éb ren lét köz ti is me ret el mé le ti apóriát a min den ko ri lé ti 
el dön tött ség hez va ló tar tás sal kívánja sta bi li zál ni. Hogy 
ez az éb ren lét ben ép pen olyan ne héz, mint az álom ban, 
is mert mind an  nyi unk nak ak kor, ha az el dön tött sé get, a bel-
sõ iden ti tás ko he ren ci át nem ta lál juk, és pro vagy kont ra 
va la mit el dön tünk, avagy egy dön tõ érv nek min den fo nák-
ér zés el le né re en ge dünk.

A kü lö nös ség lé nye gét ak kor is mer jük fel iga zá ban, ha 
ezen je len ség mé lyén egy kü lö nös fi gye lem mel mél ta tott 
eti kai-esz té ti kai toposzt6, önál ló és ki tün te tett ér ték re fe ren-
ci át fe de zünk fel. Eb ben a fi gye lem re va ló mél ta tás ban a 
kü lö nös ség gel szem beke rült il le tõ be csül ni kez di a kü lö-
nös ség ben rej lõ lét tör té ne ti moz za na tot, azt a más sá got, 
mely rend kí vü li ta pasz ta la tot aján dé koz hat ne ki. Ezen a 
pon ton az ér ték a tisz te let lét alap ja lesz, és a kü lö nös ség 
bel sõ tör vé nye it akar va-aka rat lan kö vet ni fog juk.

Az ész le lés ben rej lõ ér ték im ma nen cia és a ve le já ró 
in terp re tá ci ós kény szer ma gá val von ja, hogy a kü lö nös-
ség fel lép te kor nem csak egy fel is me ré si kény szer alatt 
ál lunk, ha nem a kü lö nös ség ma ga is kü lön el is me rést 
kö ve tel meg tõ lünk. Ab ban a pil la nat ban, ami kor a kü lö-
nös sé get ész re ves  szük, már eb ben a fel is me rés ben is ben-
ne van egy an ti ci pá ció, a kü lö nös ség elõzetes el is me ré se, 
mint ahogy azt a ki vá lasz tá sos gon dol ko dás mo dell jé ben 
és az ide ál kép zés ben is látjuk.7 Ami kor va la mit, pl. egy 
ha son ló sá got vagy azo nos sá got fel is me rünk, lo gi ka i lag 
azo nos szint re ke rü lünk a do log gal. Ez a vi szony a má sik 
má sik sá gá hoz va ló olyan ál ta lá nos köl csö nös sé gi vi szony-
nak fe lel meg, mely ben az igaz ság a mérv adó. Nem így áll 
a hely zet az ide a li zált kva li tá sok kal va ló el já rás so rán.

De ép pen itt van a do log bök ke nõ je, hi szen az zal, ami 
el is me rést kö ve tel tõ lünk, min dig egy nárcisztikus rend és 
egy kikényszerített anális ösz tön vi szony, egy szadomazo-
chisztikus re lá ció re a li zá ló dik. Ar ra kény sze rü lünk, hogy 
bi zo nyos fo kig lét aján dék ként, léttöbletként, az az a sa ját 
nár ciz mu sun kon túl ról fel ér té kel ve kö ze led jünk hoz zá 
vagy tel je sen le ér té kel ve, fi gye lem re nem mél tó nak te kint-
sük. Amen  nyi ben ér ték ként fi gye lem re mél tó nak ta lál juk 
és je len va ló sá gát be csül ni tud juk, fel is mer jük rend kí vü li 
fon tos sá gát és meg ke rül he tet len sé gét, sõt an nak lo gi kai 
út jel zõ jel le gét is, és fel be csül he tet le nül fon tos lesz szá-
munk ra. Eb ben az eset ben le he tõ sé günk van ar ra, hogy 
a lét vi lág ban egy rend kí vü li él mény vagy cso da ta núi, 

vagy ép pen ség gel ré sze sei le he tünk. Ezen a pon ton a 
min den na pi ság ün ne pi vé vá lik. Amen  nyi ben vi szont úgy 
ta lál juk, hogy a kü lö nös „csak vé let len” vagy „csak mel lé-
kes” kö rül mény, még tar to zunk az zal az igaz ság gal, hogy 
a fi gyel men kí vül ha gyott dol got ön ma gunk elõtt el hall-
gat tuk, tény sze rû sé gét vagy je len va ló sá gát nem vet tük 
fi gye lem be, te hát szá mol nunk kell az zal, hogy a jö võ ben 
ere de ti vagy kö vet kez mé nyes for má já val új ra ta lál koz ni 
fo gunk. Az álom mun ka is ezen két pó lus, a fel is me rés és 
az el is me rés kö zött in ga do zik, me lyek vi szony la gos sá gi 
pont ja a becs.

Az álom él mény so rán in du la tok kal túl ter helt tu dat 
el ámul va fo gad ja a cso dát. Eköz ben az ál mo dó szub jek-
tum meg ad ja ma gát a ké pi te lí tett ség nar ra tív su gal la tá nak 
és a tér idõ hir te len vál to zá sa i nak. Az álom be li kü lö nös ség 
egyik leg jel leg ze te sebb je len sé ge, hogy a tér be li moz gás, 
mely az idõ sza kasz, az idõ köz és az idõ pont terminá-
lásával az idõ ér zé ket ké pe zi, az álomfragmentumokon 
be lül ugyan ér vé nyét meg tart ja, de a tu dat ta lan mint nyelv 
a metaforizálással szét zúz za az idõ tér lo gi ká ját. Így az idõ-
ben va ló lét a tu dat ta lan idõt len sé gé nek te ré be ke rül, és 
önmeghatározottságát (de ter mi ná ci ó ját) el vesz ti.

Egy adott él mény, így az álom él mény nyúj tot ta poten-
cialitás is, csak ak kor tud ér vény re jut ni, ha a kü lö nös ség-
hez, mint ele ven kü lö nös más ság hoz, mint a do log ban 
fel éle dõ má sik ság hoz, te hát szubjektiválva oda for du lunk, 
és nem ig no rál juk mint je len ték te len tár gyat, vagy el len ke-
zõ irány ban, kép ze lõ e rõ vel dú sít va nem szí nez zük ki azt. 
Ezen ön le ér té ke lõ nárcisztikus ma nõ ve rek, Lacannal szól-
va, az zal a kö vet kez mén  nyel jár nak, hogy az ob jek tum má 
vált, el do lo gi a sí tott kü lö nös ség, mint kü lö nös ügy át ve szi 
a do log ál tal el ra gad ta tott szub jek tu munk fö löt ti ural mat. 
Ami kor a kü lö nös ség a fi gyel met fel kel ti, még csak 
ér de kes vagy fur csa, de ami kor azt a faszcináció je len-
sé gé ben le is bi lin cse li, úgy tû nik, mint ha a kül sõ vi lág 
meg vi lá gí ta ná a bel sõt, mint ha az itt fel lé põ új ön ér tel mi 
pa ra dig ma az ed di gi vi lág lá tás egé szé nek iga zát mu tat ná. 
Ami vi szont itt meg mu tat ko zik, az a hi ány. Ez a fon tos 
di na mi kai in dít ta tás, a hi ány ál tal ger jesz tett emocionali-
tás moz gat ja a fan tá zi át ak kor, ha a kü lö nös ség lát vá nya a 
perplexitást kö ve tõ vi lág hi ány ból a narratívumként fel fo-
gott képiség ta la ján tör té net ként le bi lin cse li a fan tá zi át.

Mind az ál mo dó álom szö vés, mind pe dig az as  szo ci-
ál va el mon dott álom el be szé lés so rán a kü lö nös ség ilyen 
sa já tos ese te áll fenn, sõt még to vább is me he tünk, a kü lö-
nös ség mind ket tõ ben, mint va lós élet, vagy mint tény le-
ges élet vi szony egy totalitástörténetként konk re ti zá ló dik a 
sze münk elõtt. Az ál mo dó nem csak az ál ma kreatológiai 
gyö ke re it nem ve szi fi gye lem be, te hát azt a tényt, hogy 
õ a meg él te ket és az em lé ke zet bõl fel ke rü lõ epizodikus 
em lé ke ze ti és gnosz ti kus anya go kat va ri ál va ál mo dik, 

kus ma ga úgy vi sel ke dik, mint egy kü lön le ges em ber, aki rend kí vü li el bá nást és meg ér tést kö ve tel meg tõ lünk. Õt ma gát is ak kor ért jük meg 
leg job ban, ha ve le szem ben azo kat a meg ér té si stra té gi á kat fo ga na to sít juk, me lye ket a kü lö nös sel, így a mû vek kel szem ben ál ta lá ban amúgy 
is kö ve tünk, te hát re lá ció lo gi kát vagy fikcionalitást. Az álom ese té ben pe dig egy olyan kü lö nös ségél mén  nyel ál lunk szem ben, mely elad dig 
egy álom élet ma rad, amíg az adott álom ban ben ne va gyunk, de amely bõl le het sé ges egy hir te len vis  sza té rés vagy ki szál lás, ugyan is itt ada tott 
a spon tán fel éb re dés, a ma gá hoz té rés le he tõ sé ge. Még is úgy tû nik, hogy az ál mo dott álom fikcionális jel le ge olyan erõs, hogy az utó la gos 
re konst ruk ci ó ban úgy tû nik, mint ha va lós élet len ne. Ahogy a va lós élet a ta lál ko zás kü lö nös mo men tu ma it hoz za, ak kor, ha a je len in ten zi tá sa 
hir te len lét él mén  nyé sû rû sö dik, le het a ba ná lis fik ció is a kü lö nös ség for rá sa. Ép pen az a kü lö nös a té boly ban és az álom ban, hogy ezek kön-
 nyen ti pi zál ha tók és nar ra tív lo gi ká juk ne vet sé ge sen ba ná lis, de kü lö nös mó don épp azo kon a pon to kon, ahol az egy ér tel mû ség meg sza kad, a 
je len le võ lét nek egy olyan in ten zi tá sa áll elõ, me lyek nek pár ját még a mû vé szet él mény ben is alig vagy csak igen rit kán ta lál juk. A képiség és 
a vi lág kér dé sé rõl a ski zof ré ni á ban l. F. Jádi: Intersubjektivität, Bildlichkeit und die Welt der Schizophrenen. In: T. Fuchs et al. (Szerk.): Wahn 
Welt Bild. Sprin ger, Heidelberg, 2002, 133–168. o.

6 Luk ács György: A kü lö nös ség mint esz té ti kai ka te gó ria, Aka dé mi ai, Bu da pest, 1957.
7 Im re Hermann: Psychoanalyse und Logik. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig, 1924.
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vagy azt, hogy õ ma ga az álom tár gya, ha nem még en nél 
is ra di ká li sab ban vi sel ke dik. Az el do lo gi a sí tott szub jek-
tum ál ma ként el me rül az ál mo dott álom vi lá gá ban. Úgy 
tû nik az ál mo dó nak, mint ha va la mi ere de ti él mény ré sze-
se len ne, mint ha az em lé kek tár há zá ból az em lék fel idé zõ-
dés so rán ki bom ló anyag gon do la ti lag va la mi tel je sen újat 
ala kí ta na ki. Hogy az álom kü lö nös sé ge az em lé ke zet ben 
tu dat ta la nul át gon dolt és fél tet ten vis  sza tar tott anya gok 
va ri ált vis  sza té ré se, egy emlékbeni va ri á ció, nem ke rül az 
ál mo dó ban fel is me rés re, mi ál tal tu da tá ban az a be nyo más 
ke let ke zik, hogy az álom ere de ti gon do la tok ra és nem 
öt let be tö ré sek re, idé zetfrag men tu mok ra épül. Eköz ben 
nem ve szi ész re az ál mo dó, hogy csak egy rejt je le zet ten 
va ri ált új sze rû ség rõl, a múlt em lé ke i nek ked ve vagy szo-
ron gá sai sze rin ti és azo kat va ri á ló új ra ren de zé sé rõl van 
szó, hisz az álom csak egy lát szó la gos vi lág ba, a kép ze lõ-
e rõ ál tal fel ál lí tott imaginatív vi lág ba ve zet el ben nün ket. 
Köz ben azt a be nyo mást kel ti, mint ha hir te len egy vir tu-
á lis kül vi lág ban ta lál nánk ma gun kat. Az eidetikus bel sõ 
vi lág kül sõ él mény ként je le nik meg, és ez a for du lat lesz 
a fik ció csa ló ka lét alap ja.

Ami kor az ál mo dó a kü lö nös el ké pesz tõ perplexi-
tásával ope rál, az ön ma ga ság (Selbstheit) azon ön hi te le-
sí tõ ké pes sé gét vesz ti el, mely a min den na pi élet ben a 
sze rep ját szó én és az ön ér te lem kö zött triangulálva egy faj-
ta „szerintem”-kompromisszumot, relativáló egyen súlyt 
hoz lét re. Az ön ma ga ság ér ze te men ti meg az énide ál 
po zi tív vagy ne ga tív túl zá sai ál tal a min den na pi élet ben 
ten gõ dõ vagy há nyó dó ént at tól, hogy autenticitását el ve-
szít se. Úgy tû nik, hogy az „én ez vagy az va gyok” ér zé se, 
vagy az a ter mé sze tes ér zés, hogy va la ki a sa ját gon do la-
ta it gon dol ja, a sa ját nyel vén szól a má sik hoz, az álom 
meg hök ken tõ kü lö nös sé gé nek lát tán el vész az ön ér tel mét 
vesz tett lel ki is me ret bí ró sá ga elõtt. Szét tö rik tet tes re, ta nú-
ra, vád ló ra és vé dõ re, s át ad ja ma gát az álom fo lya mat 
au to nóm mo ra li zá ló itélõerejének. Az ál mo dott álom vi lá-
ga a min den nap ok nárcisztikus ér ték di lem má ját épp úgy 
fel ve ti, mint azo kat az exhibicionisztikus és ön le lep le zõ 
mo tí vu mo kat, me lyek elõl az élet vi lág ban éle tét ten ge tõ 
sze mély oly le le mé nye sen me ne kül ni tud. Az álom lá tás 
a pil la na tok olyan fû zé se, mely a va la mi re em lé kez te tõ 
lá tás ban köz vet le nül fel lé põ ér zé ki bi zo nyos sá got ve ti lat-
ba. Itt az imaginált képiségnek egy szö ve gi ol va sat ba va ló 
vál tá sá ról van szó és nem egy meg lá tó, be lá tó és fel is me-
rõ lá tás ról. Ha a szövegiség ír ja elõ a ké pet, ha a textuali-
tás pri má tu sát is mer jük el, fél re is mer jük az ér te lem szo ros 
kap cso la tát a men tá lis kép pel. Min den ké pit és kép le te set 
egy bel sõ ké pi ren de zõ elv bõl ki in dul va bi zo nyos persp ek-
tívából lá tunk mint mi lyen sé get, mely va la hon nan va la-
ho vá ve zet, egyik ér tel mi tar to mány ból a va ló ság má sik 
te rü le té re vagy ol da lá ra, mi köz ben a nominalitás csak a 
mi ként le võ sé get, egy do lo gi ös  sze ve tést vagy egy re a li-
tás vi szonyt ne vez meg.

A kü lö nös ség tény le ges sé vá lá sa, a va ló ság ér zék nek 
egy sa já tos re a li tás elv vé va ló át vál tá sa az ál mo dás fo lya-
mán az zal a kö vet kez mén  nyel jár, hogy az álom ban mun-
kál ko dó kép ze lõ e rõ tár sí tó és ös  sze ren de zõ nyel vi kon-
textualizálódása, me lyet Fre ud álom mun ká nak ne ve zett, 
az álom szö vés fo lya mán fél re is me rõ dik. Az az az el me rül-
ten ál mo dó nincs an nak a tu da tá ban, hogy õ szö vi az álom-
drá ma vagy -film szö veg könyv ét, ha nem úgy éli meg az 
ál mát, mint ha ta lál koz na az álom más sá gá val, amen  nyi-
ben min den je len moz za nat ban egy új vi szony la tot ke res 

az álom anyag hoz. Ezt a vi szo nyu lást tu da ti alá ren delt ként 
ke re si úgy, hogy eb ben a vi szo nyu lás ban fel is me ri, hogy 
az álom vi lág nem a ko ráb bi ma gá tól ér te tõ dés vi lá ga, 
ha nem egy sa já to san elõt te ál ló au to nóm „más vi lág”, 
ami be fel tar tóz tat ha tat la nul be le ke rült, és amely im már 
nyil ván va ló vá te szi, hogy eled dig más képp él te meg a 
vi lá got, a múl tat és egy profund, az is me ret len nél is is me-
ret le nebb jö võ fe lé megy. Ez a lo gi ka vi szont csak ak kor 
érthetõ meg, ha az ál mo dó tu dat alat ti ja az álom tar tal mat 
bo nyo lí tó és azért mo rá li san is felelõs (imperatív) álom tu-
dat ként és egyidejûleg az éb ren lé ti tu dat pe dig alá ren delt 
po ten ci á lis eti kai vagy optatív vi szo nyu lá si hát tér ként 
funk ci o nál.

A kü lö nös ség je len sé ge eköz ben úgy jut ér vény re, 
hogy az ál mo dó az álom anya got úgy éli meg, hogy ez 
nem ab ból a vi lág ból és tör té ne ti múlt ból jön, ami ben õ 
élt, ha nem úgy, hogy ez a meg le pe tés sze rû ta lál ko zás az 
új ra ren de zett múl tat ret rog rád irány ban át ér tel me zi egy 
új je len va ló ság ko he ren ci á já vá. A múlt ezen ret rog rád 
falszifikációja olyan va ló ság erõ vel ren del ke zik, hogy a 
lát vány nyel vi ér tel me zé se az álom va ló ság ér tel mé nek 
meg ta lá lá sá ban egy au ten ti kus bi zo nyos ság és igaz ság, 
az az hi te les ség meg gyõ zõ dé sé hez ve zet. A kü lö nös epi-
zó dok a rend kí vü li ség ere jé vel lép nek fel, a szek ven ci ák 
nem kon zek ven sen vi szo nyul nak egy más hoz, ha nem anar-
chi ku san. Az ese mé nyes ség lo gi ká ja nem kö ve ti a törté-
netiesség azon átfejlõdési él mé nyét, mely egy bel sõ át for-
má ló dás ból, fej lõ dés bõl vagy át ala ku lás ból len ne el vár ha-
tó, ha nem le gen dás mó don egy sa já tos, a processzualitás 
lo gi ká ját gyak ran át ug ró tör té ne ti et len vagy le gen dás 
hisztoricitás ala kít ja a narrativitást. A be szé des, az ál mo-
dót meg szó lí tó ké pek so ra az ál mo dó kép ze le té ben egy 
idõ vi szony lat ban meg esett bo nyo ló dá si fo lya mat el kép ze-
lé sét von ja ma gá val. Ezt a né met ben Gestaltwechselnek, 
a Gestalt át vál tá sá nak mond ják. Az álom el kép ze lést 
vi szont az ál mo dó nem el kép ze lés ként, ha nem va lós 
tör té net ként éli meg, ha son ló an, mint ahogy egy tár gyi 
el kép ze lés tárgy kap cso lat ként funk ci o nál. Nyil ván va ló az 
el mon dot tak ból az is, hogy az álom ban mun kál ko dó tu dat 
va ló ság ér zé ke ugyan úgy mû kö dik, mint a re a li tás ban 
ekzisztáló tu da té, csak hogy a fikcionális tu dat hiperreális 
va ló sá got te remt. Ezt a tényt már Descartes fel is mer te és 
Fre ud ilyen ér te lem ben ér velt. A tu dat ta lan el mé le te még 
az zal egé szí tet te ki az álom mun ká ról al ko tott ké pet, hogy 
az álom ban a va ló ság elv fel füg gesz tõ dik.

Az ál mo dó szub jek tum az álom meg ál mo dá sa so rán 
identitásában meg kér dõ je le zõ dik, amen  nyi ben olyan lé te 
és lét tör té ne ti ön ma ga sá ga (Selbstheit) metamorforikus 
fo lya ma to kon megy át, mi köz ben õ ma ga ugyan az a sze-
mély (Selbigkeit) ma rad, az az megmásul. Még sem egy 
olyan jö võ bõl vagy je le nen tú li ság ból jön ez a szö ve dék, 
ami fe lé õ a je len bõl ki lép, és így egy új je len ben ta lál ná 
ma gát, ha nem a hely ze tet úgy is me ri fél re, hogy a múlt já-
nak ed di gi ér tel me zé sé rõl lé pés rõl lé pés re ki de rül, hogy 
az ha mis volt. Mint ha min den más képp len ne. Az álom-
va ló ság meg je le ní tõ ere je olyan erõs, hogy a lé te zõ egy 
is me ret len vagy ide gen sze rû lét be ki ve tett nek ér zi magát, 
s ez ál tal az ál mo dó min den le het sé ges fantazmatikus 
álom for du lat nak véd te le nül van ki té ve.

Az ál mo dó rend sze rint lát va ál mo dik, szel le mé nek a 
sze me egy vi lág ra nyílik, amit álom vi lág nak ne ve zünk. 
Ez az álom vi lág egy kü lö nös li dérc, amit Fre ud álom-
hal lu ci ná ci ó nak ne vez. Ez zel a hal lu ci ná ció szó val a 
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pszi cho ti kus hal lu ci ná ci ó val va ló ha son ló sá got je lö li. 
Azt a tényt, hogy bel sõ lel ki fo lya ma tok ered mé nye ként 
jött lét re az ér zé ki él mény, me lyet vi szont csak egy kül sõ 
szem lé let tud ta gad ni. Az álom szö vés so rán ez a kül sõ 
szem lé let épp úgy, mint más hipnoid fo lya ma tok nál, csak 
ak kor ug rik be, ha a sa ját becs te len ség el vi sel he tet len nek 
tû nik. Ilyen kor több nyi re ös  sze ret ten ve vagy le ver ten fel-
éb re dünk. Itt megszakad az álom tu dat ba, az az a tu dat ta lan 
min den ha tó sá gá ba ve tett hit.

A dön tõ en vi zu á lis álom hal lu ci ná ci ó vi lá ga fikcionális, 
és ez a vi lág ké pe zi ki zá ró la go san az ál mo dó valóságát.8 
Az álom ta gad ja az al vás té nyét, s míg Fre ud úgy tar tot ta, 
hogy az álom az al vás õre, kön  nyen be lát ha tó, hogy az 
álom ép pen „álom ra ri aszt ja” az al vót, amen  nyi ben az 
al vó ar ra éb red az álom ban, hogy hir te len egy álom vi lág-
ban ta lál ja ma gát. Az al vás õre ként ak kor lép fel az álom, 
és itt Fre ud nak iga za van, ha a kül sõ vagy bel sõ, az ad di gi 
álom vi lág tól ide gen in ge re ket si ke rül el foj ta nunk és si ke-
rül to vább ál mod nunk.

A fikcionalitás té nye az álom ter mé sze té nek meg ér-
té sé ben igen fon tos, mert csak ez zel a ter mi nus sal vá lik 
vi lá gos sá, mi ért is re á li sabb az álom a re a li tás nál. Ez az 
akcentuáltság azt is ma gá val hoz za, hogy az álom lé nye-
ge nem ért he tõ meg ak kor, ha ab ban csak imaginatív 
fo lya ma tok ter mé két lát juk. A fikcionalitás fel lép te az 
álom for du la tok szö vé se szem pont já ból sa já tos hely ze tet 
te remt. Az ál mo dó az álom ra mint relatív au to nóm mó don 
re a li zált va ló ság ra épít, an nak bel sõ uta lás rend sze rét mint 
au to nóm ren det kény te len el is mer ni, és úgy tesz, mint ha 
az álom tör té nés meg mu tat ná, hogy is megy to vább a tar-
tal mi im ma nen cia. Ez a mu tat ko zás a ké pek nek ar ra a sa já-
tos élet sze rû sé gé re ve zet he tõ vis  sza, ar ra a ké pi ha ta lom-
ra, hogy a ké pek ben meg mu tat ko zik egy olyan ér te lem, 
me lyet sza vak kal kép te le nek va gyunk meg fo gal maz ni. 
A ké pi köz vet len ség és nyil ván va ló ság nyel vi ol va sa ta a 
ké pi ta lá nyok po li va len ci á já ban egy önál ló metatexturát 
és ra ci o ná lis logicizmust hiposztatizál, mi ál tal az álom él-
mény egy transzentitatív mu tat ván  nyá vá lik.

A transzentitativitás je len sé ge azt je len ti, hogy a lét 
és a lét hez ké pest több to po sza kö zött kép ze ti vi szony 
ala kul ki. A lét hez ké pest több, je len eset ben az álom, 
„rá éb reszt” ben nün ket egy más és új va ló ság im ma nen-
ci á ra az zal, hogy ér te lem al ko tó vá tesz min ket, és nem 
az zal, hogy egy új ér tel met su gall, vagy egy olyan ér te-
lem re kény sze rít ben nün ket, me lyet mint fö löt tünk levõt 
alá ren delt ként él nénk meg. Ez az újonan al ko tott ér te lem 
meg vál toz tat ja ma gát az al ko tó ját is, ugyan úgy, amint az 
al ko tás so rán az al ko tott mû is ar ra ké pes, hogy meg vál-
toz tas sa a szerzõt. A mû ön ér tel me be lát tat ja ve le, hogy 
ere de ti el kép ze lé se csak a mû re mek bel sõ ala kí tó eré vel 
va ló együtt mû kö dés kor, a meg fe le lõ anyag ke ze lés sel és 
a mû faj ön tör vé nye i nek res pek tá lá sa kor, a do log belsõ 
logikájával való együtt mû kö dés sel re a li zál ha tó. Ahogy 
min den mû a bel sõ szükségszerûségébõl és sû rí tõ és in ten-
zi tást fo ko zó ere jé bõl adó dó él mény több le te foly tán több, 
mint a szer zõ po ten ci á lis öt le te i nek tár há za, hat az álom 
ere de tibb nek, mint az élet vi lág. 

A tranzentitatívum9 meg je le né se a kre a tív fo lya ma tok-
ban azt je len ti, hogy itt nem ada to kat ér zé ke lünk és la tol-
ga tunk, mint a kö zön sé ges ér zék szer vi in ge rek ki ér té ke lé-
se kor, ha nem vi szo nyo kat, re lá ci ó kat be csü lünk fel vagy 
le. A vi szony la gos sá gok be cse ar ra kész tet ben nün ket, 
hogy egy olyan vi lág ba lép jünk be, mely a lét hez ké pest 
több. Csak így tud juk a több ér té kû lo gi kát és a ve le kap-
cso la tos kö vet kez mé nyes sé get ma gunk ban la tol gat ni, és a 
je len je len le võ sé gé bõl a jö võ re vo nat ko zó lag hi po té zi se ket 
fel ál lí ta ni. A transzentitatívum nem ne gál ja a lé tet, ha nem 
lé nye ge sen túl lép azon. A fikcionális mun ka mód ban fel lé-
põ transzentitatívum a lét más sá ga fe lõl lép a lét tel kap cso-
lat ba, vagy an nak olyan ré sze i vel, as pek tu sa i val, me lyek a 
lét ben, mint im ma nens bel sõ szük ség sze rû sé gek és le he tõ-
sé gek, sa ját bel sõ di na mi ka ként el zár va van nak.

Az ér zé ki va ló ság ér zék csak ak kor tud ja a kö nyör te len 
re a li tás el vet já ték ba vin ni, ha a kre a tív fo lya ma tok ban 
az ér zé ki is me ret a transzentitatívum fe lõl kö ze led ve 
la tol gat ja a létkonstituáló, lét te rem tõ és a lé tet el bi zony-
ta la ní tó erõk mér té két. Eze ket az erõ ket az ér zék szer vek 
nem mé rik és nem abszolút ér ték ként ke ze lik, mint a 
mû sze rek, ha nem be csült ér ték ként, mi ál tal ezek min dig 
az ön ér ték, a fi gyel mes ség, a kö rül te kin té si ké pes ség és 
a vi szony la gos ság megbecsülésének függ vé nyei. Ezen 
eszteziológiai és eti kai kom po nen sek hig gadt és tü rel mes 
fel be csü lé sé hez bi zo nyos ér zék és ér zé keny ség szük sé-
ges, mi ál tal a meg sem mi sí tõ sem mi tõl va ló fé le lem és a 
lét szo ron gás épp úgy ré sze lesz az ala kí tó erõ nek, mint az 
az ér zé keny ség, mely elõ ze tes, nem  rit kán tra u más ta pasz-
ta la tok, lel ki sé rü lé sek, sér tõ dé sek és fe nye ge tett sé gek, 
vagy ép pen ség gel a sze mé lyen ko ráb ban el ha tal ma so dott 
szen ve dé lyek nyo mán kép zõ dött a sze mé lyi ség in tim, 
önénkö ze li ré te ge i ben és mint esen dõ ség, rej tett pas  szió 
fe nye ge ti a sze mély in teg ri tá sát. Azért hang sú lyo zom eze-
ket a nárcisztikus egyen súlyt dön tõ en be fo lyá so ló lel ki 
té nye zõ ket, mert az álom lát vány vonatkozásos bo nyo dal-
ma i ban ezek a fak to rok, me lyek a kre a tív fo lya ma tok ban 
dön tõ sze re pet ját sza nak, né ze tem sze rint az álom élet 
fikcionalitásában min dig egy ön ér té ki vi szony ban me rül-
nek fel. Ak kor is, ha azok köz vet len egocentricitása és 
tu dat ta lan ösz tö nös sé gi mo ti vált sá ga csak egy be ha tóbb 
lé lek elem zés so rán bont ha tó ki. Ta pasz ta la tom sze rint 
a te het ség mun ká já nak pszi cho ana li ti kus meg ér té sé ben, 
me lyet egyéb ként Fre ud le he tet len nek tar tott, ép pen a 
transzentitatívummal va ló bá nás mód meg fi gye lé se igen 
fontos.10

Hogy az álom va ló ság „csak ” egy álom, ak kor de rül ki, 
ha az álom a fel éb re dés be csap át. A fel éb re dés fo lya mán 
jön rá az ál mo dó ar ra, hogy nem volt ma gá nál, az az egy-
faj ta ké pi eksz tá zis ban, a va ló ság ha mis ké pé ben volt. A 
képiség az álom ban min dig egy konnotált képiség. Tisz ta 
képiség ugyan épp úgy tû nõ dést és cso dál ko zást vált ki az 
ál mo dó ban, mint az éber em ber ben, de a tisz ta képiség 
mint ta lány több nyi re vo nat koz ta tá sos ér tel met nyer az 
álom vi lág ban. Ek kor az álom kép so ra i ból ma gá hoz tért 
egyén el mond ja az ál mo dot ta kat egy szö veg ben, eköz ben 
vis  sza tér az álom em lék re. Ez a moz za nat a vis  sza em lé-

  8  A fikcionalitás iro dal mi von za tá hoz l. még Jádi F.: Az író lec ké je. In: Fe ke te S. és Té nyi T. (Szerk.): Pszi chi át ria, mû vé szet, ku ta tás. Trixler 
Em lék könyv. Pécs, 2000, 9–26. o.

  9 H.-E. Hengstenberg: Seinsüberschreitung und Kreativität. Anton Pustet, Salz burg, Mün chen, 1979.
10 F. Jádi: Vom Realen zum Dazwischen. In: Ch. Jasper: Selbst und andere Zwischenfälle. Dortmunder Kunstverein, Dortmund, 2007, 59–63. o.
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ke zés, an go lul remembering, né me tül Erinnerung. Ar ra 
tö rek szik, hogy az egé szé ben nem mu tat ha tó és nem 
mond ha tó ál mát, amit az epizodikus em lé ke ze te õriz 
(an go lul memory, né me tül Gedächtnis), a szó ban fo gás-
sal, a sza vak kal va ló rep re zen tá ci ó val úgy je le nít se meg, 
pre zen tál ja, hogy az ön ma gá nak és a má sik nak vi lá gos sá 
vál jon, va gyis be vil lan jon, hogy mi lyen ér tel met adott a 
lá tot tak nak, ami kor ál mo dott.

Ami kor meg ér ti, mi is ez a manifeszt szö ve gi anyag, 
új ra idé zi az anyag ér tel mi ös  sze füg gé se it és újabb uta-
lá sok kal és az idõ sí kok tör té ne ti ren de zé sé vel igyek szik 
egy faj ta ér tel mi vagy men tá lis kép be ke rül ni. Ezt a textu-
alitást manifeszt álom anyag nak ne vez zük. Az ana li ti kus-
nak elõbb ez zel a manifeszt nyel vi anyag gal van dol ga, 
s meg kí sér li a nyel vet a sza vak és asszociatív uta lá sok 
ol da lá ról meg kö ze lí te ni. A képiség ugyan egy nyel ven 
tú li sá got vagy nyelv elõt ti sé get je löl, még is a nyel vi sé get 
kell fel hasz nál nunk ah hoz, hogy az ál mo dott álom ból 
az el mon dott álom hoz el jut has sunk. Eköz ben el vész az 
ál mo dott álom és ki raj zo ló dik az el mon dott álom. Egy 
ana li ti kus ér tel met csak ak kor kap az álom, ha a lá tens 
álomtartalomra, a lap pan gó álom vágy ra, a cupiditásra (a 
vágy ra) vagy a li bi dó ra (a kedv re), il let ve az itt fel lé põ 
pszichodinamika ki dol go zá sá ra ju tunk. Eköz ben a szó-
be li ség el ve zet ben nün ket a nar ra tív kép le tes ség bõl egy 
meg ér té si képiségbe, az az fel is mer jük, hogy az álom szö-
veg ben egy im ma nens praesentia rep re zen tá ci ó ja la kik. 
Az ál mo dott ról ki de rül, hogy az az álom mun ka so rán az 
ál mo dott álom ban az ere de ti bel sõ konf lik tust nem köz vet-
le nül mu tat ta meg, ha nem rejt je le zett kép so rok ban je le ní-
tet te meg. Nem meg le põ ezért, hogy Fre ud az álom fej tés 
iga zá nak bi zo nyí tá sá ra szó anya got és nyel vi leg ér tel me-
zett kép anya got hasz nált mint il luszt rá ci ót, ak kor is, ami-
kor a pél dák au to nóm mû vé szi pro duk tu mok vol tak. Ez a 
tény a mai fe no me no ló gi ai (interszubjektivitás-elméleti) 
és kép el mé le ti diszkurzus vi szony la tá ban szá mos prob lé-
mát vet fel.11 

„Kez det ben volt a szó.” Kö rül be lül így áll ez a mo no-
te is ta val lá sok te rem tés rõl szó ló alap szö ve gé ben. Egy 
a té zis vagy lemma, mely kép ti lal mat is imp li kál. Itt a 
fo ga lom, a szö veg és az optatív tör vény el sõd le ges sé ge a 
kép pel és az al ko tó kép ze let tel szem ben oly an  nyi ra dön tõ, 
hogy a szövegiség még a lel ki is me ret ro vá sá ra is elõ ír ja, 
mi nek kell len nie. Az az itt a nomosz az eidosz fö lött áll. A 
tör vény ben elõ van ír va, mi nek kell len ni ak kor, ha a tett a 
tör vény nek meg fe le lõ. De ne fe led jük el, hogy az Ab szo-
lút tör vé nye, a Tíz pa ran cso lat a sze re tet és a hi vés zá lo ga, 
nem pe dig a tu dá sé. Az itt el gon dolt Is ten csak ak kor 
sze re ti a hí võt, ha az min den ben be tart ja a Törvényt. Ma 
min den tör vényt egy kül sõ ha ta lom tól füg get len bí ró nak 
kell az adott eset re lel ki is me re te sze rint al kal maz nia, 
úgy, hogy a részt ve võ fe le ket, a szak ér tõ ket és a ta nú kat 
meghallgatva, a bi zo nyí té kok nyo ma té kos ere jét meg vizs-
gál va a tény ál lás ról sa ját ér tel mi ké pet ala kít son ki. Így 
nem meg le põ, hogy a szöveghermeneutika alap ve tõ tár-
sa da lom tu do má nyi kér dé ses sé ge még Gadamer alap ve tõ 
és át fo gó ta nul má nya, az „Igaz ság és mód szer” elõtt egy 
jo gász em ber ter je del mes mun ká ja ként je lent meg.12

A freu diz mus egy no mi ná lis iden ti tás mo dell re épít13, 
lé lek fo gal ma, Derridával mond va, a „pszi chi kus írás”-ra 
ala pul. A pszi cho ana li ti kus álom el mé let, me lyet az el mon-
dott álom anyag kontextualitásából bont ki, fel té te le zi, 
hogy az álom ké pek textualitásukkal egy má sik lény ként, 
a má sik nyel vén szó lí ta nak meg min ket, és kép ze lõ dés re, 
la tol ga tás ra és még azon túl ra is, a fikcionalitás me ze jé re 
kény sze rí te nek ben nün ket. Az álom vi lág ba va ló be le ve-
szett ség: nyi tott fikcionalitás. Az álom a valahonnanból 
jön és a fel éb re dés be vagy a fikcionalitás meg sza ka dá sá-
ba va ló át vál tás sal ér vé get, s úgy hat, mint ha élet len ne, 
álom élet egy álom vi lág ban.

Mind ez rend sze rint né ma csönd ben, a ké pek köz vet len 
ér zé ki meg ér té sé nek ma gá tól ért he tõ sé gé vel fo lyik le, s 
ha köz ben még is han go san meg szó la lunk, vagy má sok 
szó lí ta nak meg min ket, az csak a képiség drá má já nak 
ér tel mi hang sú lyo zás ára vagy a rej tély fon dor la tos sá gá-
nak fo ko zá sa cél já ból tör té nik. A ké pe ket azért tud juk 
meg ér te ni köz vet le nül, mert a lát ha tó ság metamorforikus 
vál to zá sa i ban az im ma nens uta lá so kat és az ikonoklaszti-
kus fo lya ma tok ér tel mét együtt gon dol juk. Ez ugyan az a 
re to ri kus el já rás, a nyel vi kép le tes ség ár nyé ka, mint ahogy 
azt a re gény- és drá ma írók mun ka mód já ból is is mer jük. Itt 
is a vi lá gi ság ren de zett sé ge ar ra tö rek szik, hogy az egész 
egy ké pi egy sé get, ko he ren ci át, il let ve lo gi kus át vál to zá-
si fo lya ma tot te remt sen. A ké pi po li va len cia ön ma gá ban 
nem nagy prob lé ma a ké pi ér te lem meg ta lá lás á ban. Gon-
dol junk csak ar ra, men  nyi re bu il ding egy Bild. Egy 
ház is re pe dé sek és tö re dé kek hal ma za – ha egy ön te tû 
kö tõ anya ga meg szi lár dul, alap ja idõ vel el moz dul, és a 
fe szült sé gek új ra el osz la nak a fa lak ban és az épü let szer-
ke ze té ben. Sok kal fon to sabb, hogy fel is mer jük, mi lyen 
vál fa jú az a lát ha tó ság, ami va la mit mu tat. A tü kör kép, 
az áb ra, a jel kép, a min ta, a váz lat stb. nem képbeniség, 
csak képiség. 

Az ál mo dás fo lya mán az álom ké pek me ta mor fó zi sa 
a fikcionalitás vég le tes kö vet ke ze tes sé gé be kény sze rít 
ben nün ket, olyan fikcionalitásba, mely sok kal több, mint 
imagináció, hisz ben ne az ál mo dó a létnél-is-többrõl szem-
lé li a lé tet. Amíg az imagináció potencialitás, a fikcio-
nalitás bel sõ szük sé ges ség. A va ló ság nál is va ló sabb, és 
olyan ha tal mas meg gyõ zõ erõ vel ren del ke zik, hogy egy 
ir re á lis és nem rit kán fa tá lis va ló ság ba te rel be ben nün-
ket. Az itt ha tó és az ér zék szer ve ket túl ter he lõ köz vet len 
ké pi min den ha tó ság vi szont nem azért jut ér vény re, mert 
va la ki elõ írás ként ol vas sa a ké pet mint írást, ha nem azért, 
mert az ál mo dó az elõt te hir te len elõ ál ló vagy a kép ze te-
i ben rém ként fel éle dõ ké pi egy ség tõl mint egy fel éledt 
ké pi vi lág más ság tól an  nyi ra el káp ráz tat ja ma gát, hogy 
a lá tot ta kat egy szö veg re uta ló áb rá nak, a vágy tár gya-
ként, egy il luszt rált vágy gon do lat ként vagy a nárcisztikus 
ön meg sem mi sí tés és kompenzatórikus fel aj ná ro zás so rán 
példaképpé vált ha mis ön ma gunk ide ál já nak sza va i ként 
fog juk fel. Ahogy a nárcizmusban a kül sõ sé ges ség és a 
ha mis énrep re zen tá ció büsz ke tu da ta és az ön tu da tot meg-
sem mi sí tõ ön gyû lö let, va la mint az en nek kö vet kez té ben 
elõ ál ló kül sõ referencialitás ke re sé se ve ze ti az am bi ci o nál-
tan el ra gad ta tott sze mélyt, úgy ve zet nek a kép so rok a je le-

11 Jádi, F.: Kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok mint az álom el mé let il luszt rá ci ói Fre ud nál (köz lés alatt).
12 E. Bet ti: Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften (1955). Mohr, Tübingen, 1967.
13 Jádi, F. Sursum corda. Fre ud és a zsi dó iden ti tás. Ma gyar Lett re 62. 2006.
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nen tú li hoz, a lát ha tat lan ké pi ér tel mé hez. Így té ved el az 
ál mo dó a ké pek több ér tel mû sé gé nek és ta lá nyos sá gá nak 
me ze jé rõl a nyel vi egy ér tel mû ség és a du á lis lo gi ka egy ér-
tel mû sé get, egye zést és bi zo nyí tott sá got ke re sõ me ze jé re. 
Az itt mun ká ló ké pi csá bí tás és kö vet ke ze tes kép ze lõ dés 
azért jut ér vény re, mert az álom ban ab ban a hit ben élünk, 
hogy itt a kép más ok olyan köz vet len je len tés hor do zók, 
me lyek ala ki mu tat ko zá suk ban konk ré tan elõ ír ják, hogy 
az álom szö veg ele me it mint dol go kat és sze mé lye ket 
ho gyan is ol vas suk, idõ be ni moz gá suk kal intencionali-
tásukról ta nú sá got val la ná nak. A nyel vi leg ol vas ha tat lan 
ké pi ös  sze vis  sza ság ban még is nyel vi ér tel met ke re sünk, 
mint ha ál lan dó an azt kér dez nénk ma gunk tól, mit is je lent 
ez vagy az. Ahol a meg ma gya ráz ha tat lan ban az ér te lem 
csõ döt mond, ott fel üti fe jét az esze lõs ség, és ez az a pont, 
ahol a fan tá zia le gyõ zi az ön ér tel met.

A kép so rok vak kö ve té se ép pen ak kor vá lik egy el be-
szé lés ér tel mé vé, ami kor sem mit sem lá tunk, ami kor a 
tör té net meg sza kad, ami kor egy meg ne vez he tet len fi gu-
rá lis elem, egy ér tel met len nek lát szó for du lat buk kan fel. 
A meg hök ken tõ perplexitás, te hát az a pont, ahol va la mi 
meg fog ha tat lan, a film sza ka dás, al kal mas ar ra, hogy a 
tu dat ta lan fan tá zi á lás potencialitása meg sza kad jon, és a 
szó hi ány ren de zõ ide á kat, gon do la to kat éb res szen. Ezt az 
összefüggés-találást ne ve zik a lacanianusok suture-nek, 
vagy var rat nak, s ez az a kreatológiai ak tus, me lyet a 
film mû vé szet ben a kép vá gás mû vé szi pra xi sa hasz no sít. 
Ugyan is a vágy ugyan ér zé ki bõ ség ben ge ne rá ló dik, de a 
hi ányt ki töl tõ képzeletben, te hát a kép te len ség hi á nyá ban 
mint ér tel mi szük ség sze rû ség tel je se dik be.

A nyel vi ség hyposztázisa a fre u di álom el mé let ben 
meg fe lel azon ál ta lá nos hermeneutikai ta pasz ta lat nak, 
hogy min den meg ér tés alap ja a nyelv. S ilyen ala pon 
be szé lünk anak ro nisz ti ku san a ké pek nyel vé rõl is, amit a 
nap ja ink ban ki bon ta ko zó kép el mé let ben konnotált képi-
ségnek vagy nomologikus ké pi fel fo gás nak mon dunk. Ez 

az el mé let a ké pek hi te les sé gé be ve tett hit re ala pul, ar ra, 
hogy a ké pek má sod la go sak, szö ve ge ket il luszt rál nak, a 
ké pek áb rák vagy sû rí tett mon da tok. 

Ez a lemma fi gyel men kívül hagy ja a kép au to nó mi-
át, ami ab ból a tény bõl kö vet ke zik, hogy a ké pek nem 
azok, ami ket mu tat nak, ha nem ön ma guk ért áll nak ké pi 
ki fe je zés ként, és a vizualitás az op ti kus nyil ván va ló ság 
meg pil lan tá sán túl egy még mé lyebb ré teg re is utal: 
a nyelventúliságra. Ar ra a köz vet len meg ér té si sík ra, 
mely hez nem szük sé ges egy a vi zu á lis ér zé ke lést meg-
elõ zõ ver bá lis in terp re tá ció. A ké pek vi lá gá ban az íz lés 
(befogadásélmény), a(z atmo)szférikus ori en tá ció (bi zal-
mi és köl csö nös sé gi élmény) és a ta pin tat (ta pin ta tos kö ze-
le dés) elég elõhermeneutikus me zõt te remt ah hoz, hogy 
ben nük lét je len sé ge ket iden ti fi kál junk. A kép zet kép zé sé-
nek me ta mor fó zis lo gi ká ja a preverbális gyer me ki vi lág 
interszubjektivitásában, az ön ér te lem és a má sik má sik sá-
gá nak kép ze ti ki ala ku lá sá ban köz pon ti he lyet fog lal el. A 
pszichoanalízis csak nyer het ne, ha a nyel vi tu dat ta lan és 
a vis  sza em lé ke zés (Erinnerung) ta nul má nyo zá sa mel lett 
a lát ha tó ság, a ké pi sû rí tés és az ikonikus dif fe ren cia 
el mé le tét is fi gye lem be ven né. Kü lö nö sen az em lé ke zet 
(Gedächtnis) és a paradigmális gon dol ko dás lé lek ta na 
szem pont já ból len ne ez igen fon tos.

A képiség kér dés sé ge Gadamer hermeneutikájában 
is cent rá lis pozícióba ke rül. Ki mu tat ja, hogy ugyan 
min den meg ér tés nyel vi jel le gû, de a meg ér tés a kép-
ben meg ér ke zés ben fo ga na to so dik, amit a né met ben 
ontologikusan úgy mon da nak, hogy „im Bilde sein”. Ez 
a kép ben le vés tes ti bi zo nyos ság, és azt je len ti, hogy 
a nyel vi logosz és eidosz ha tó ere je, va ló ság te rem té se 
az zal az al ko tás él mén  nyel jár együtt, hogy fo gal munk 
van ar ról, mi is jut az ér zé ki is me ret szer zés sel ki fe je zés-
re, és hogy is van, ami van. Eh hez a lé pés hez bi zo nyos 
mediális ér zé keny ség és ér zék, és ta lán te het ség is kell. 
Leleményesség és ügyes ség nem elég.

Walter Jule grafikája
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Ugyan ak kor az is min den na pi ta pasz ta lat, hogy az 
em ber nyel vi sé ge olyan szö ve dék, amely be be le szü le-
tik. A be szélt nyel vi ség és a gon do la tok éb re dé se nem 
le xi ká lis el sa já tí tás és grammatikális konst ruk ci ók meg ta-
nu lá sá nak az ered mé nye. Már a kis gyer mek el sõ hang ja i-
ban ben ne van a sza vak eidetikus ere jé vel fo ga na to sí tott 
do lo gi meg je le nít te tés, a meg fo gal ma zó ki fe je zés szán dé-
ka. Már az el sõ sza vak a mon da ti gondolatkifejezés és 
egy ál ta lán az önki fe jez he tõ ség kez de tét je len tik. A nyelv 
ér tel met len egy ki fe je zé si in ten ció imp li ká ci ó ja nél kül. A 
szó je len tés és a nyel vi al kal ma zá si sza bá lyok meg ta nu lá-
sa az énfunk ci ók ré sze lesz, ezért a tu dat ta lan éket ver het 
a je len tés vál toz ta tás sal, az álom ban és a fan tá zi á ban, egy 
fantazmatikus új re a li tás elv fo ga na to sí tá sá val az én és a 
szelf kö zé, il let ve így az el ide ge ní tett én ha mis, nem rit kán 
gran di ó zus vagy óceánikus szelfként kezd el mû köd ni az 
álom fikcionalitásában vagy a meg élt fikcionalitásban, a 
pszi chó zis ban. De itt is meg ma rad a ret te gés at tól, hogy 
egy, az interszubjektivitásba be vont eti kus va ló ság ér zék 
le lep le zi a fantazmatikus ön ámí tást.

Az au ten ti kus ki fe je zés az a mediális bu rok, az a szó sz ö-
vet vagy fi gu rá zó, ala ko sí tó hár tya, ami be a szelf bur ko ló-
zik ak kor, ha au ten ti kus meg je le nést intendál. Egy ilyen 
be lül rõl jö võ in dí ték az anyag gal va ló ér tõ el já rá sok ban 
ki fe je zés sé lesz. A ki fe je zés vi szont nem té vesz ten dõ 
ös  sze a ki fe je zet tel. A leg több ön csa lás ak kor jön lét re, ha 
va la ki ép pen a má sik ság utá noz ha tat lan és ke mé nyen meg-
har colt és im már si ker re vagy el is me rés hez ve ze tõ ön ki fe-
je zé sét utá noz za. A min den ko ri ön ki fe je zés ben meg hit ten 
ér zi ma gát az önén ak kor, ha a ki fe je zés intencionalitása 
mö gött egy, az adott mé di um nak és anyag nak meg fe le lõ 
ki fe je zé si tar tás áll. Mi nél ke ve sebb esz köz zel mu tat fel 
a nyelv vagy egy más mé di um va la mit mint ki fe je zést, 
an nál sû rûbb, köl töt tebb a szö veg, an nál in ten zí vebb és 
te rem tõbb egy kép zõ mû vé sze ti al ko tás. Oly an  nyi ra fon-
tos ez a gon do la ti sû rû ség vagy le be gõ ideatorikus komp-
le xi tás, hogy azt mond hat juk: ép pen a cse ve gõ sza vak 
hi á nya, az im ma nens képiség pont já ra vitt textualitás utal 
az egyén nyel vé ben ar ra, men  nyi re ön ér tel mû az önén 
kö ze li intencionalitás. A kép le tes ki fe je zés ese té ben pe dig 
még nyil ván va lóbb, hogy a sze mé rem be bur kolt ön ma ga 
nem az alak mu ta tó pil lan tás sal és a mu tat vány ken dõ zet-
len vis  sza adá sá ban jut ér vény re, ha nem a mon dot tak ban 
rej lõ au to nóm képiség ár nyalt, több ré te gû és több ér tel mû 
uta lás szö ve dé ké nek ös  sze kom po ná lá sá val és a he te ro ge ni-
tást és a di ver gen ci át fe no me ná li san egy ne ve zõ re ho zó, 
ös  sze né zõ ön meg ér té sé vel.

Min den nyel vi ség mö gött ott van egy sa já tos, han gu la-
tok kal és in du la tok kal ár nyalt ki fe je zõ tar tás. A lel ki in du-
lat át ér zett sé gé nek dif fe ren ci ált sá ga dön tõ en meg szab ja 
azt, hogy a min den ko ri meg szó la lás sok ré tû vagy egy ügyû 
for mált sá got hoz-e fel szín re. Ha a komp le xi tás nak nem 
si ke rül bel sõ ren det ad ni, mint ezt az álom sû rí tés ben oly 
ek la tán san lát juk, az il le tõ nem a sa ját gon do la ta it mond-
ja, nem a sa ját nyel vén be szél. De még az utánmondó, a 
szaj kó zó vagy az ideologikusan suly ko ló be szé de mö gött 
is ott van az ön kén te len ön ki fe je zés intencionalitása, egy 
te rem tõ spon ta ne i tás, az imp ro vi zá ció szán dé ka. Az em be-
ri be széd ben sõ sé ges sé ge a lel ki inkarnáltság és a nyel vi 
ki fe jez he tõ ség nyo mán vá lik ké pes sé ar ra, hogy az in du-

la tot és a bel sõ moz za na tot, a lap pan gó és hall ga tó la gos 
emó ci ó kat a mond ha tó ság me ze jé be emel je.

Meg ér te ni még is csak azt tu dunk, amit még nem ér tet-
tünk meg. A töb bi ma gya ráz ko dás. Így van ez min den 
hermeneutikában, így az álom elem zés ben is, ami kor az 
el mon dott ál mot ele mez zük, mely egy is me ret len szub-
jek ti vi tás mun ká ja. A lát ha tó sá got is csak úgy fog hat juk 
fel, hogy ab ban a nyil ván va ló an lát ha tón túl még van 
va la mi köz vet le nül meg nem ért he tõ, amit majd ak kor 
ér tünk meg, ha nem el sõ pil la nat ra aka runk ítél ni, ha nem 
meg néz zük a lát ha tót, és a lát va lá tás ra tö rek szünk. Ezt 
leg job ban ak kor ta nul hat juk meg, ha a kép zõ mû vé szet 
tár gya it al ko tásesz té ti kai ana lí zis nek vet jük alá. Nem 
ug runk be an nak, amit mu tat a kép, ha nem meg néz zük, 
hogy van meg csi nál va, ho gyan áb rán dult ki a mû vész az 
ön csa lás ból, és mi lyen esz kö zök kel ké pes az artefaktum 
vi lá gi as sá gá ban, a ha mis ban vagy a meg té vesz té sig ha son-
ló ban a va lós a va ló sá gos ság, a mond ha tó ság ha tá rán túl, 
egy sa já tos ság ki fe je zé se ként meg mu tat koz ni.

Ös  sze fog lal va: Az álom egy lét, egy kü lö nös, fik-
cionális vi lág ban lét re jött va ló ság, szem ben az élet vi lág 
re a li tá sá val. Egy az al vás alatt fel lob ba nó, élet fon tos sá gú 
fe no mén, ami az álom vi lág ban zaj lik le. De ezen vi lág 
vi lá gi as sá ga csak ak kor lesz ne künk vi lá gos, ha már fel-
éb red tünk. Ek kor azon ban az álom már éb ren lét re vált át. 
Az álom ból ma gá hoz tért em ber úgy ér zi, hogy az álom 
töb bet hoz, mint az élet, a ha mis ban az iga zat, az élet töb-
bet, mint az álom, az igaz ban a ha mi sat, mi ál tal a min den-
na pi élet ál mo do zás, re a li tás vizs gá lat és va ló ság él mény 
kö zött in ga do zik. Itt nem csak egy lo gi kai apória lel he tõ 
fel, ha nem egy, az em be ri nárcizmussal és a destruktivitás 
elaborációjával kap cso la tos al ko tá si fo lya mat is: kí sér let 
az em be ri mér ték meg ta lá lá sá ra a re a li tás mér he tet len sé gé-
ben épp úgy, mint meg an  nyi ken dõ zet len fakticitás, mely a 
kreatív ösz tön fel dol go zás vagy -levezetés si ker te len sé ge 
mi att az em be ri sor sot lép ten-nyo mon be ár nyé kol ja.

Az ál mo dott álom az ana li ti kus szá má ra so ha sem lát-
ha tó, az álom va ló ság ról csak az el be szé lés köz ve tí té sé vel 
tu dunk meg valalmit. Csak az el mon dott álom le het az 
ana li ti kus óra tár gya. Mi vel a hal lott ál mot mint szö ve get 
ele mez zük, nem sok ér tel me van an nak, hogy egy adott 
álom képiségét ké pi il luszt rá ci ó val tá mas  szuk alá. Fre ud 
ilyen kí sér le tei mind a kép re to ri kus hasz ná la tá hoz ve zet-
tek, vagy ar ra szol gál tak, hogy il luszt rá ci ó ként az álom el-
mé le tet iga zol ják. Af fé le pél da ké pek vagy áb rák vol tak 
egy elõ re meg fo gal ma zott fre u di narratíva prog ram já ban. 
Ha vi szont az álom ké pet va la ki a kép zõ mû vé szet esz kö ze-
i vel fo gal maz za meg, azt õ a sa ját stí lu sá ban és ké pi vi lá-
gá ban te szi. Kí sér le tet tesz egy olyan vi lág fel ál lí tá sá ra, 
me lyet olyan nak a kül vi lág ban so ha sem lá tunk, s mely a 
lát ha tó vi lág ról még is el árul va la mi lé nye gi iga zat, ami 
pe dig egy min den ko ri lát ha tó sá gon és szem mel lát ha tó 
nyil ván va ló sá gon és a du á lis lo gi kán túl ról jön.

Ta lán ép pen itt ér he tõ tet ten az em be ri al ko tó ké pes ség 
tit ka a gond és a gondolat14 kö zött, és az a ta lány is, hogy 
mi ért is nem ké pes az em ber a ter mé szet te rem tett vi lá gá-
hoz úgy al kal maz kod ni, mint a töb bi élõ lény. Mi ért nem 
tud ja nyu god tan az adot tat olyan nak el fo gad ni, ami lyen, 
és mi ért „ál mod ja meg” a ki gon dol ha tat lan és ter vez he-
tet len jö võt.

14 Fe renc Jádi: Die Unberechenbarkeit der Idee zu bauen. In: Gebaute Visionen. Beuth Verlag, Ber lin 2007. 20–26. o.



BÓKAY AN TAL

Az álom – a szub jek tum te rem té se
és meg is me ré se

Mu lat sá gunk nak vé ge. E szí né szek,
Mint mond tam már ne ked, mind szel le mek,
S fel szív ta õket a híg le ve gõ:
És mint e lá to más lég vá ra, majd
A fel hõ sip kás tor nyok, pa lo ták,
Szent temp lo mok s a rop pant gló busz is
Min den bir to ko sá val szét omol,
Akár e tal mi ün ne pély, s utá na
Köd fosz lány sem ma rad. Olyan anyag ból
Ké szül tünk, mint az ál mok; és az al vás
Ré vé be fut kis éle tünk.

Shakes peare: A vi har (Ford.: Eörsi Ist ván)

Prospero A vi har ne gye dik je le ne té ben, ami kor apai 
ön zé sét le gyûr ve, ne he zen, de vé gül hoz zá já rul a pró bá-
kat ki állt Ferdinand és le á nya, Miranda fri gyé hez, mi to-
lo gi kus szín já té kot ren dez a jö ven dõ fi a tal pár nak sa ját 
fan tá zi á já nak alak ja i ból. Elõt te azon ban (több ször vis  sza-
tér ve a té má ra) Ferdinand es kü jét ve szi, hogy a há zas sá-
got hi te le sí tõ ce re mó nia elõtt nem „old ja meg (Miranda) 
szûz övét”, „vi gyázz te hát, hogy fák lyá ját Hymen ne olt sa 
ki”. A sze xu a li tás ilyen ha tá ro zott ha lasz tá sa, szim bo li-
kus rend be il lesz té se nem csak a fél té keny apa gesz tu sa, 
ha nem a szép jö võ és egy tün dök lõ álom elõ fel té te le is. 
Ferdinand oly mér ték ben e misz ti kus szín pa di va rázs lat 
ha tá sa alá ke rül, hogy azt ké ri: „hadd él jek min dig itt; / 
Ily cso da té võ apa s fe le ség / Éden né va rá zsol ja e he lyet.”. 
Prospero azon ban tud ja, hogy a va ló ság ki ke rül he tet len, 
Caliban és a két ré sze ges fic kó az õ el pusz tí tá sá ra tör és 
egy mé lyen fi lo zo fi kus gon do lat sor ral le söp ri a fan tá zi át 
a szín rõl, pon to sab ban meg mu tat ja azt, hogy az em be ri lét 
mé lyén iga zá ból mi la kik: „Olyan anyag ból / Ké szül tünk, 
mint ál mok; és az al vás / ré vé be fut kis éle tünk.” Meg-
for dít ja te hát a sze mé lyes lé te zés lo gi ká ját: az éb ren lét 
lát szó la gos va ló sá ga he lyett iga zá ból az álom szö ve té bõl 
va gyunk szõ ve és ma ra dék va ló sá gunk is ki ke rül he tet le-
nül a nem-lét, az al vás, az az a ha lál fe le tart. 

Egy pár év vel ko ráb bi drá ma, a Ham let mo no lóg já ból 
per sze is mer jük már az al vás és álom me lan ko li kus fan-
tá zi á já nak sö té tebb vál to za tát. Ham let akár az ön gyil kos-
ság árán is szí ve sen me ne kül ne a va ló di, az éb ren lét elõl 
az al vás ba, de õt ép pen an nak le he tõ sé ge ri aszt ja, amit 
Prospero tény ként em lít: a ha lál ban fel sej lõ, he te ro gén 
má sik lét, a ká osz, a meg fog ha tat lan, az a be lát ha tat lan. 
Pon to san ez az, amit Ham let álom nak ne vez.

A ha lál: al vás,
nem több; s ha ez zel meg szün tet he tõ
a szív fáj da lom, a milljó ütõ dés,
amit át él a hú sunk – ezt a vé get
csak kí ván ni le het. A ha lál: al vás,

az al vás: ta lán álom – itt a baj: 
hogy mi lyen ál mok jön nek a halálban.1

Shakes peare szá má ra az al vás sem le ges, sõt akár fel sza-
ba dí tó ál la pot, a ben ne meg je le nõ álom vi szont va la mi fé-
le he te ro gén létér te lem ak ti vi zá ló dá sa, a rej tett, az ijesz tõ 
át tö ré se az em ber sze mé lyes éle té ben. Az an gol drá ma író 
ta lán leg je len tõ sebb, új ra és új ra át gon do lás ra, ér tel me zés-
re kész te tõ ho za dé ka az volt, hogy már nem já ru lék ként, 
kö vet kez mény ként, ha nem a lét kö zép pont ja ként fog ta fel 
az au to nóm ön te rem tõ sze mélyt, azt a va la kit, aki im már 
nem transz cen dens erõk nek vagy kö zös sé gi pa ran csok nak 
en ge del mes ke dik, ha nem sa ját em ber lé te fel fe de zé sén 
ke resz tül te rem ti meg ön ma gát. Nem vé let len, hogy már 
a pszi cho a na lí zis meg szü le té sé nek kez de ti pil la na ta i ban 
is fon tos pél da ként, sõt a pszi cho ana li ti kus te vé keny ség 
mo dell je ként je le nik meg az ön ma ga meg ér té sé re tö rek võ 
Ham let. Shakes peare és a re ne szánsz jó né hány óri á sa per-
sze lát ta en nek a sze mé lyes ség nek a vis  szá ját is, azo kat 
a tö ré se ket, sza ka dé ko kat, ame lyek az ilyen ön is me rõ 
ön te rem tés ben el en ged he tet le nül benn fog lal tak. Fre ud 
pszi cho a na lí zi se en nek a ra di ká li san új sze mé lyes ség nek 
az el sõ rend sze res fo gal mi le írá sa, sõt az ilyen sze mé lyes-
ség gya kor lá sa, terápiás-dialogikus meg ta pasz ta lá sa lett. 
Ez az oka an nak, hogy a pszi cho a na lí zis nem egy sze rû en 
szak tu do mány, el mé let, ha nem – Foucault sza vá val – egy 
új diszkurzív bi ro da lom meg nyi tá sa, át fo gó lá tás mód, a 
sze mé lyes ség re la ti vi tásel mé le té nek (és per sze e re la ti vi-
tás gya kor lá sá nak) meg al ko tá sa.

A pszi cho a na lí zis fe lé ve ze tõ el sõ lé pé sek már 
1893–1895-ben meg tör tén nek, ami kor Joseph Breuer és 
Sigmund Fre ud egy lel ki be teg ség, a hisz té ria kap csán 
fel fe de zik, hogy a tes ti tü ne tek nek itt nincs or ga ni kus 
hát te re, ha nem „a be te gek em lé kek tõl szen ved nek”, az az 
a tü net nek ér tel me van, a tü net je lö lõ sze re pû. Az is vi lá-
gos sá vált, hogy ez az ér te lem nincs szem elõtt, bo nyo lult 
me cha niz mu sok rej tik, blok kol ják, de ha si ke rül fel szín re 
hoz ni, nyelv be transz for mál ni, ak kor a jelentéskidolgozás 

1 Nádasdy Ádám for dí tá sa.
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gyó gyí tó ha tá sú, fel old ja akár a tisz tán tes ti, or ga ni kus 
tü ne te ket is. A pszi cho a na lí zis meg szü le té se azon ban 
csak a kö vet ke zõ könyv vel tör tént. 1900-ban je le nik 
meg az Álom fej tés, amely két lé nye ges szem pont ból lép 
ra di ká li san túl a hisz té riaköny vön: egy részt a csak lel ki 
be teg ség hez kap cso ló dó tü ne tek he lyett egy bár ki nél elõ-
for du ló egész sé ges lel ki je len sé get, az ál mot he lye zi a 
kö zép pont ba, ez zel be teg ség tü net he lyett az em be ri lé lek 
ál ta lá nos ka rak te rét is me ri fel, mu tat ja be. Más részt az 
ál mot meg fej tõ, az egyes tü ne tek sem le ge sí té sé re épü lõ 
hisztériafelfogás he lyett az álom bo nyo lult szö ve dé ke, 
szö ve ge nyo mán a lé lek rej tett ré te ge it, an nak rend szer-
sze rû sé gét, a sze mé lyes ség ed dig is me ret len struk tú rá ját 
fe de zi fel. Az álom fej tés se gít sé gé vel ol vas ha tó ki, hogy 
ezek a je len tés vi szo nyok nem egyes ele mek (fragmentált 
ese ményem lé kek) és a tes ten írt tü ne tek kap cso la ta i ból 
áll nak, ha nem itt is, ott is, az az a lel ki mély ben és az 
el mond ha tó meg je le ní tés ben egy aránt komp lex rend sze-
rek mû köd nek. A sze mé lyes ség sa já tos ele me it a hisztéria-
felfogás is ér zé kel te, de a sze mé lyes ség új „fi lo zó fi á ja”, 
az em be ri lé te zés sze mé lyes ségala pú diszkurzusa csak az 
álom kap csán for má ló dott meg. Az álom meg ér té sé vel 
Ham let és Prospero po é ti kai fan tá zi á it, a mo dern em ber e 
kü lö nös él mé nyét a XX. szá zad kez de té re Sigmund Fre ud 
fo gal mi rend szer be épí tet te, a sze mé lyes ségél ményt a sze-
mé lyes tu dá sá vá, rend szer sze rû en gya ko rolt ön is me ret té 
és a sze mé lyes sel kap cso la tos cse lek vé sek (a dialogikus, 
sza bad as  szo ci á ci ós te rá pia) lo gi kus so ro za tá vá tet te. A 
min den ki ben oly kor ön te rem tõ ál dás ként, más kor za va ró, 
sõt gyil kos csa pás ként ott rej tõ zõ, vá rat la nul ki nyí ló vagy 
ép pen be csu kó dó Pandora sze len cé jé hez az álom, ez a 
sö tét és vi lá gos ha tá rán ki kép zõ dõ ese mény lett a kulcs.

Kü lö nös, hogy Fre ud mi lyen ko rán, mi lyen ha tá ro-
zot tan ér zé kel te ezt: ma ga ál lí tott em lé ket an nak a pil-
la nat nak, éj sza ká nak és kö ve tõ nap pal nak, ami kor az 
álom sze re pé nek fel is me ré se va ló ban meg tör tént. Már 
az Álomfejtés2 meg je le né se után, 1900. jú ni us 12-én 
Wilhelm Fliessnek, ber li ni ba rát já nak kül dött le vél ben 
ír ta: „Gon do lod-e, hogy egy szer e ház ol da lán a kö vet-
ke zõ táb la lesz ol vas ha tó: „1895. jú li us 24-én az ál mok 
tit ka itt mu tat ko zott meg dr. Sigmund Freudnak”.3 Az 
em lék táb la el he lye zé se – bár jo gos len ne – ma még sem 
le het sé ges, hisz az egy ko ri, stíl sze rû en Bellevue-nek ne ve-
zett nya ra ló (ahol a Fre ud csa lád több nya rat is el töl tött) 
már nem áll. Ké pünk van csak ró la, így csu pán ál ma ink-
ban, fan tá zi á ban te het jük fel em lé ke zõ je lün ket a fu ra, 
osz lo pos, neo klas  szi kus épü let re. Ez a jú li us 24. nem egy-
sze rû en egy je len tõs el mé le ti fel is me rést ho zott, ha nem 
el sõ sor ban egy ál mot, má sod sor ban an nak meg fej té sét és 
vé gül e meg fej té sen ke resz tül a lé lek ad dig is me ret len tit-
ká nak gon do la tát. Évek kel ké sõbb ez az álom, az „Ir ma-
álom” ma gas polc ra ke rült az Álom fej tés ben: ez lett az 
ún. „min ta álom”, az az egyet len (leg alább is mód szer ta ni 
ér te lem ben) tel jes ér tel me zés, amely ben Fre ud az álom-
el mon dás tól kezd ve a meg fej té sig vé gig ve ze ti az ol va sót 
az álom transz for má ci ó i nak lé pé se in. Igen lé nye ges fel fi-
gyel ni ar ra, hogy ez az álom Fre ud sa ját ál ma volt, az 
álom fej tés, az álom el mé le te, és a lé lek itt meg mu tat ko zó 
rej té lye így egy ér tel mû en ön is me re ti po zí ci ó jú. A má sik 

ki emel ten fon tos és át fo gó elv az, hogy az Álom fej tés nem 
álom el mé let tel, va gyis nem egy új álom fo ga lom meg adá sá-
val, ha nem (egy) álom fej tés sel kez dõ dik, eb bõl bom lik ki 
az egész könyv és csak a vé gén, az utol só, VII. fe je zet ben 
épít fel a szer zõ egy fo gal mi konst ruk ci ót. Még pon to sab-
ban: ami nek itt ta núi va gyunk, az egy cse lek vés sor, ak ti vi-
tás, az ön te rem tés új út ja, ha tár át lé pé sek so ro za ta, va la mi 
bel sõ ös  sze füg gés, ma ga a ben sõ ség ti tok za tos meg vi lá go-
so dá si fo lya ma ta.

Az álom fej tés – a szub jek ti vi tás
mint ön te rem tõ di a ló gus

Ah hoz, hogy meg ért sük az álom mo dell ér té kû po zí-
ci ó ját a sze mé lyes ség ra di ká lis új ragon do lá sá ban, el ke-
rül he tet len a min ta álom rö vid is mer te té se, be mu ta tá sa. 
A tör té ne ti be ve ze tést le szá mít va az Álom fej tés ez zel az 
álom mal, il let ve ér tel me zé sé vel kez dõ dik. A fe je zet be ve-
ze té se ként né hány mód szer ta ni elõ fel te vést hal lunk, pél-
dá ul azt, hogy „a gon dol ko dó em ber lel ki te vé keny sé ge 
egé szen más, mint azé, aki lel ki fo lya ma ta i ra fi gyel” (Áf. 
81), az álom mal va ló fog lal ko zás va la mi fé le ha tár hely-
zet ben, az „el al vás elõt ti ál la pot hoz” ha son ló ál la pot ban 
kez dõd het. A má sik be ve ze tõ ben ki emelt jel lem zõ, hogy 
az álom fej tés „nem az álom egé szé re”, ha nem „csak tar tal-
má nak egyes ré sze i re” irá nyul, ame lyek hez kü lön-kü lön 
kap csol nemkont rol lált öt le te ket az ál mo dó. A le jegy zett 
álom szö veg a kö vet ke zõ:

Az 1895. jú li us 23/24-i álom

 Nagy csar nok — sok ven dé get fo ga dunk, kö zöt tük 
Ir mát, akit nyom ban fél re vo nok, mint egy azért, hogy 
fe lel jek le ve lé re, és szem re há nyást te gyek ne ki, ami ért 
a meg ol dást még nem fo gad ta el. Azt mon dom ne ki: 
Ha még van nak fáj dal ma id, ak kor az iga zán csak a te 
hi bád. – Õ ezt fe le li: Ha tud nád, men  nyi re fáj most a 
tor kom, a gyom rom és a ha sam; szin te gör csöl. – Meg-
ije dek és rá né zek. Ar ca hal vány és duz zadt; ar ra gon-
do lok, hogy ta lán va la mi szer vi baj még is el ke rül te a 
fi gyel me met. Az ab lak hoz hú zom, és a tor ká ba né zek. 
Eköz ben né mi el len ke zést ta nú sít, mint azok a nõk, akik 
ha mis fog sort hor da nak. Ar ra gon do lok, hogy hi szen 
er re ne ki sem mi szük sé ge. Vé gül ala po san ki nyí lik a 
szája, jobb fe lõl nagy fe hér fol tot lá tok, má sutt sa ját-
sá gos, fod ros kép zõd mé nye ken, ame lyek nyil ván az 
orr üreg for má ját utá noz zák, ki ter jedt, fehéresszürke 
pör kö ket. Gyor san oda hí vom M. dr.-t, aki meg is mét li 
a vizs gá la tot, és iga zol ja ész le lé se met. ... M. dr. me rõ-
ben más, mint ren de sen, igen sá padt, sán tít, ál la csu-
pasz... Most Ot tó ba rá tom is Ir ma mel lett áll, Leopold 
ba rá tunk a blú zán ke resz tül meg ko pog tat ja Ir mát, és 
így szól: Bal ra lent tom pa hang; a bal váll egy infilt-
rált bõr rész le té re is fel hív ja a fi gyel met (ame lyet én 
ugyan úgy meg ér zek a ru ha el le né re, mint õ) ... M. 
azt mond ja: két ség te le nül fer tõ zés, de se baj, hoz zá-
jön még a vér has, és a mé reg el fog tá voz ni... Azt is 
köz vet le nül tud juk, hon nan ered a fer tõ zés. Nem rég, 

2 Fre ud, S.: Álom fej tés. Bu da pest, He li kon Ki adó, 1985. (Az in nen szár ma zó idé ze te ket a fõ szö veg ben Áf. jel zés mel lett adom meg.)
3 The Complete Letters of Sigmund Fre ud to Wilhelm Fliess. Ed. J. M. Masson, Lon don, The Belknap Press, 417.



ami kor a be teg ros  szul érez te ma gát, Ot tó ba rá tunk 
egy propylkészítmény-injekciót adott ne ki... Pro pi lén... 
propionsav... trimethyl-amin (amely nek kép le tét vas tag 
nyo más sal ma gam elõtt látom)... Ilyen in jek ci ót nem 
szo kás csak úgy be ad ni... va ló szí nû leg a fecs ken dõ sem 
volt tisz ta.

Fre ud en nek köz lé se után az álom sze mé lyes kör nye ze-
té rõl szól, a ben ne fel buk ka nó elõ zõ na pi va lós ele mek rõl 
(pl. Ot tó lá to ga tá sa és be szá mo ló ja Ir ma egész égé rõl, a 
szü le tés na pi ös  sze jö ve tel ter ve), majd az álom kap csán 
tá ma dó ér zé se i rõl (cso dál ko zom, mo soly gok) be szél, majd 
hi vat ko zik ar ra, hogy „az álom a vé ge fe lé ho má lyo sabb-
nak és tö mö rebb nek tet szik, mint a kez de tén” (Áf. 86). 
Ez után kö vet ke zik az álom fej tés „ana lí zis”-ré sze, eb ben 
Fre ud mon dat nyi, fél mon dat nyi ele me i re bont ja az ál mot 
és min den elem hez el mond ja öt le te it, em lé ke it, as  szo ci á-
ci ó it. Az ana lí zis azon ban sok kal több, mint amit a szó 
sej tet, mert iga zá ból az álom to vább írá sa, „szupplemen-
tálása” tör té nik itt, az álom re la tí ve egy sze rû és lát szó lag 
át lát ha tó szö ve gé hez olyan as  szo ci á ci ók kap cso lód nak, 
ame lyek mi köz ben ki bõ ví tik, „el ho má lyo sít ják”, át lát-
ha tat lan ná te szik az ál mot, olyan au rát te rem te nek kö ré, 
amely az ért he tet len vagy ép pen gya nú san egy ér tel mû szö-
ve get mint egy élõ, je len té sek kel te li test té ala kít ják. Az 
as  szo ci á ci ók foly tat ják az álom ak ti vi tást im már át lép ve 
az al vás–éb ren lét ha tá ron, be ha tol nak a nap pal más faj ta 
lo gi ká já ba. Ez zel je len tõ sen meg nö vek szik az a szub jek-
tív anyag, ame lyen az ér tel me zés nek fel ada tot, for rást ad. 
Lé nye ges azon ban fi gyel ni ar ra, hogy nem az egész álom 
vagy az álom na gyobb ös  sze te või kap csán tör té nik ez a 
ki bõ vü lés, foly ta tó dás, az as  szo ci á ci ók mi ni má lis egy ség-
nek fel fog ha tó álom ele mek kap csán indulnak el, így az új 
anyag sok kal in kább szét szór ja a le het sé ges je len tés há lót, 
nem pe dig kon cent rál ja, meg je lenés re ve tí ti, mint ezt szo-
ká sos ér tel me zé si el já rá sa ink ál ta lá ban teszik.4 

Az el sõ rész az álom te ré rõl és az ál mo dó és be te ge 
meg je le né sé rõl szól: 

Csar nok – sok ven dé get fo ga dunk. Ezen a nyá ron 
a Bellevue-n lak tunk egy ma gá ban ál ló ház ban, azon 
dom bok egyi kén, ame lyek a Kahlenberghez csat la koz-
nak. Ez a ház va la mi kor mu la tó hely volt, in nét a szo-
kat la nul ma gas, csar nok for má jú he lyi sé gek. Az ál mot 
tény leg a Bellevue-n ál mod tam, még pe dig fe le sé gem 
szü le tés nap ja elõtt pár nap pal. Az nap fe le sé gem an nak 
a re mé nyé nek adott ki fe je zést, hogy szü le tés nap ján 
több ba rá tunk, kö zöt tük Ir ma is meg fog lá to gat ni. 
Ál mom te hát ezt a hely ze tet elõ le ge zi: fe le sé gem nek 
szü le tés nap ja van, és a sok is me rõst, kö zöt tük Ir mát, a 
Bellevue nagy csar no ká ban fo gad juk.

Szem re há nyást te szek Ir má nak, ami ért nem fo gad ta 
el a meg ol dást; azt mon dom: Te vagy az oka, ha még 
van nak fáj dal ma id. Ezt éb ren is mond hat tam vol na, 
ta lán mond tam is ne ki. Ak ko ri ban az volt a (ké sõbb 
hi bás nak fel is mert) vé le mé nyem, hogy fel ada tom 
csak an  nyi, hogy kö zöl jem a be teg gel a szimp tó mák 

rej tett ér tel mét; azért, hogy a meg ol dást, amely tõl a 
si ker „függ”, el fo gad ja-e vagy sem, már nem va gyok 
fe le lõs. En nek az im már sze ren csé re meg ha la dott té ve-
dés nek kö szön he tem, hogy a lé te met meg kön  nyí tet te 
oly idõ ben, amely ben szük ség sze rû tu dat lan sá gom 
kö ze pet te gyógysikereket kel lett el ér nem. Azon a mon-
da ton azon ban, ame lyet ál mom ban Ir má hoz in té zek, 
min de nek elõtt azt ve szem ész re, hogy sem mi képp nem 
aka rom vál lal ni a fe le lõs sé get azo kért a fáj dal ma kért, 
ame lyek még min dig kí noz zák. Ha vi szont ma ga Ir ma 
a hi bás, ak kor én nem le he tek az. Va jon eb ben az irány-
ban ke re sen dõ-e az álom szán dé ka?

Ir ma pa na szai: to rok-, has- és gyo mor fáj dal mak; 
gör csei van nak. A gyo mor fáj dal mak hoz zá  tar toz tak 
a be teg tü net komp le xu sá hoz, de nem vol tak na gyon 
sú lyo sak; in kább ros  szul lét és un dor ér zé sé rõl pa nasz-
ko dott. To rok- és ha si fáj da lom ról, a to rok ös  sze szo-
ru lá sá ról alig volt szó. Cso dál ko zom, hogy mi ért dön-
töt tem ál mom ban ép pen úgy, hogy eze ket a tü ne te ket 
vá lasz tom; egy elõ re nem is tu dok az oká ra rá jön ni.

Már az el sõ rész nek köz pon ti té má ja Fre ud or vo si, szak-
mai si ke res sé ge (vagy ép pen ku dar ca). Er re a tudatelõttes, 
alig rej tett té má ra épül nek to váb bi rej tett ér te lem be ve ze-
tõ as  szo ci á ci ók, Ir ma mö gött más sze mé lyek, ha son ló 
vagy tõ le el té rõ fi a tal nõk je len nek meg:

Ar ca hal vány és duz zadt. 
A be te gem min dig ró zsás volt. Úgy sej tem, hogy itt 

va la ki más rej tõ zik a kép mö gött.
Gon do lat ban meg ije dek, hogy va la mi szer vi baj 

még is el ke rül te a figyelmemet…
(…)
Az ab lak hoz kí sé rem, hogy a tor ká ba néz zek. Né mi 

el len ke zést ta nú sít, mint azok a nõk, akik ha mis fog sort 
hor da nak. Ar ra gon do lok, hogy hi szen er re ne ki sem mi 
szük sé ge. Ir má nál so ha sem volt okom, hogy a száj üre-
get meg te kint sem. Az álom be li je le net egy ne ve lõ nõ-
nél rö vid del ez elõtt meg ej tett vizs gá lat ra em lé kez tet, 
aki el sõ lá tás ra fi a tal szép ség nek tet szett, amint azon-
ban ki kel lett nyit nia a szá ját, bi zo nyos elõ ké szü le te ket 
tett, hogy fog so rát el rejt se. Eh hez az eset hez egyéb 
em lé kek kap cso lód nak or vo si vizs gá la tok ról és ap ró 
tit kok ról, ame lyek vizs gá lat köz ben mind két fél bá na-
tá ra nap fény re ke rül nek. – De hi szen ne ki nincs er re 
szük sé ge. Ez el sõ sor ban bók Ir má nak: sej tem azon ban, 
hogy en nek más je len tõ sé ge is van. Fi gyel mes ana lí zis-
nél meg érez zük, hogy az el vár ha tó hát só gon do la to kat 
mind ki me rí tet tük-e, avagy sem. Az a mód, ahogy Ir ma 
az ab lak nál áll, hir te len egy más él ményt jut tat eszem-
be. Van Ir má nak egy bi zal mas ba rát nõ je, akit igen 
nagy ra be csü lök. Ami kor ezt a ba rát nõt egy es te meg-
lá to gat tam, ép pen az álom ban rep ro du kált hely zet ben 
az ab lak nál ta lál tam, és or vo sa, ugyan az az M. dr., ki je-
len tet te, hogy dif té ri ás le pe dé ke van. M. dr. és a le pe-
dék pe dig elõ for dul az álom ban is. Most jut eszem be, 
hogy az el múlt hó na pok ban jó okom volt fel té te lez ni, 

4  Fre ud ér tel me zé si tech ni ká já nak van per sze tra di ci o ná lis gyö ke re is. A zsi dó hermeneutika, ka no ni kus szö veg ér tel me zés egyik leg je len tõ sebb 
mód sze re a midrásh, mely ugyan így mû kö dik: a szent szö veg egyes ele mei, mon da tai kap nak bölcs ma gya rá za tot anél kül, hogy az ér tel me zés 
az egész szö ve get ven né cél ba. A midrásh ér tel me zé si stra té gi á ja a posztstrukturalista iro da lom tu do mány ban tér majd vis  sza. Vö.: Hartman, G. 
– Budick, S. (szerk.) (1982): Midrash and Literature. New Haven, Yale University Press.
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hogy ez a má sik nõ is hisz té ri ás. Sõt, Ir ma ma ga árul ta 
ezt el. Ám de mit is tu dok az õ ál la po tá ról? Ép pen azt 
az egyet, hogy hisz té ri ás to rok el szo ru lás ban szen ved, 
mint ál mom ban Ir ma. Ál mom ban te hát be te ge met a 
ba rát nõ jé vel he lyet te sí tet tem. Most már ar ra is em lék-
szem, hogy gyak ran ját szot tam az zal a gon do lat tal: ez 
a nõ hoz zám for dul hat na, hogy meg sza ba dít sam tü ne te-
i tõl. Ezt ké sõbb ma gam is va ló szí nût len nek tar tot tam, 
mert na gyon tar tóz ko dó ter mé sze tû. Vo na ko dik, amint 
az álom mu tat ja. A má sik ma gya rá zat az le het ne, hogy 
er re ne ki nincs is szük sé ge; va ló ban, ed dig elég erõs-
nek mu tat ko zott, hogy tü ne te in ide gen se gít ség nél kül 
úr rá le gyen. Már csak né hány moz za nat van hát ra, 
ame lye ket sem Ir má ra, sem ba rát nõ jé re al kal maz ni 
nem tu dok: sá padt, duz zadt; mû fo gak. A mû fo gak az 
em lí tett ne ve lõ nõ irá nyá ba mu tat nak: haj lan dó va gyok 
te hát a rossz fo gak kal is be ér ni. Azu tán egy má sik sze-
mély jut eszem be, aki re ezek a vo ná sok utal hat nak. Ez 
szin tén nem volt az én be te gem, és nem is akar nám, 
hogy az le gyen, mi vel ész re vet tem, hogy rös tel ke dik 
elõt tem, és nem is hi szem, hogy en ge del mes be teg 
len ne. Õ az, aki rend sze rint sá padt, és ami kor egy szer 
kü lö nö sen jól érez te ma gát, duz zadt volt az ar ca.

Be te ge met, Ir mát te hát két má sik sze mél  lyel ha son-
lí tot tam ös  sze, akik szin tén til ta koz ná nak a ke ze lés 
el len. Mi le het az ér tel me an nak, hogy õt az álom ban 
a ba rát nõ jé vel cse rél tem fel? Ta lán az, hogy sze ret ném 
õket föl cse rél ni; a ba rát nõ vagy erõ sebb szim pá ti á kat 
éb reszt ben nem, vagy több re tar tom az in tel li gen ci á ját. 
Ir mát ugyan is ok ton di nak te kin tem, ami ért nem fo gad-
ta el a ja va solt meg ol dást. A má sik ta lán oko sabb, te hát 
in kább rá áll na. Vé gül ala po san ki nyí lik a száj: õ töb bet 
mon da na el, mint Ir ma.

Amit a to rok ban lá tok: fe hér folt és pör kös orr-
üreg.

Az as  szo ci á ci ós ak ti vi tás ban meg je le ní tett sze mé lyek 
(pél dá ul Ir ma ba rát nõ je, egy ne ve lõ nõ, egy a fõ szö veg ben 
meg ha tá ro zat lan har ma dik nõ, aki rõl a jegy zet ben de rül 
ki, hogy Fre ud ter hes fe le sé ge), ese mé nyek je len nek meg, 
ame lyek az álom ban nem vol tak ott. Amint meg tör té nik 
az as  szo ci á ci ók ös  sze gyûj té se az álom utol só mon da ta 
kap csán is, Fre ud ki je len ti, hogy „az álom fej tést ez zel 
be fe jez tem”. Ez a be fe je zés an nak az ál ta lá nos irány nak, 
cél nak a meg ha tá ro zá sát je len ti, amely nek szol gá la tá ban 
az álom meg tör tént. Ez pe dig – Fre ud sze rint – „nem volt 
más, mint az, hogy az álom fel ment en gem Ir ma ál la po ta 
mi at ti fe le lõs ség alól” (Áf. 93). Az álom ér tel me ként te hát 
Fre ud azt az el sõ ol va sat ra is nyil ván va ló jel lem zõt je lö-
li meg, hogy ál má val sze ret te vol na ön ma gát a szak mai 
fe le lõs ség alól fel men te ni, iga zát bi zo nyí ta ni, a té ve dé se it 
em le ge tõ kol lé gá kat hi tel te le ní te ni. Fre ud le von ja a kö vet-
kez te tést, hogy „Az álom úgy áb rá zol egy bi zo nyos tény-
ál lást, aho gyan én sze ret ném; tar tal ma te hát: vágy tel je sü-
lés, mo tí vu ma: vágy” (Áf. 93). Ki csit ké sõbb meg jegy zi 
ugyan Fre ud, hogy „nem ál lí tom, hogy az álom ér tel mét 
tel je sen fel fed tem, és hogy an nak meg fej té se hi ány ta lan” 

(Áf. 94), de zá rómon dat ként új ra ki je len ti, hogy „Az álom-
fej tõ mun ka be fe je zé se kor az álom vágy tel je sü lés nek bi zo-
nyul” (Áf. 95).

Az Ir ma-álom ér tel me zé se ez zel per sze nem ért vé get, 
ma ga Fre ud is vis  sza tér hoz zá az Álom fej tés ben és ké sõb bi 
írá sa i ban is. 1908-ban pél dá ul Karl Abrahamnak val lot ta 
egy le ve lé ben, hogy az Ir ma-álom „en nek az idõ szak nak 
a sze xu á lis me ga lo má ni á ját árul ta el”. Er rõl itt az Álom-
fej tés ben sem mit sem hal lunk. És nem csak Fre ud, ha nem 
so kan má sok is fog la lkoz nak ve le: ez az álom a mai na pig 
fo lya ma tos ér tel me zés, új ra ol va sás tár gya, mint va la mi 
szub jek tív al kot mány, mû új és új as  szo ci á ci ó kat kelt, 
ki bõ vül, to vább él. En nek egyik oka az, hogy „raj ta az a 
tör té ne ti te her van, hogy azért ál mod ták, hogy ér tel mez ve 
le gyen és azért ana li zál ták, hogy be tölt se ezt a spe ci á lis 
küldetést”.5 A má sik, és ta lán sok kal fon to sabb ok az 
álom és álom fej tés ak ti vi táster mé sze té ben rej lik, ab ban, 
hogy ben ne a szub jek ti vi tás mo dellér té kû meg szü le té si, 
ön te rem té si fo lya ma tá nak pél dá já val szem be sü lünk. Az 
ál mok na gyon ke vés meg bíz ha tó, referenciális kom po-
nens sel ren del kez nek (pél dá ul so ha sem le het el len õriz ni, 
hogy va ló ban azt ál mod ta-e az ál mo dó, amit álom ként 
el mond), alap ve tõ ter mé sze tük az, hogy lé nye gü ket, lé tü-
ket az ér tel me zés ben kap ják meg, iga zá ból et tõl lesz nek 
ál mok. Mint lát ni fog juk: ma ga az ál mo dás is ér tel me zés, 
az álom el mon dá sa egy újabb ér tel me zés, és csak ezt kö ve-
ti a fel idé zett álom meg fej té se. Az álom lé te nem más, 
mint ér tel me zé sek ér tel me zé se.

Kü lö nös az ér tel me zés mód ja is: nem ma gá ra az álom-
szö veg re irá nyul, nem olyan is me ret, amely mag ként 
az álom ban rej tõ zik, ha nem az álom hoz as  szo ci á ci ók 
kap cso lód nak, mint egy au ra kép zõ dik és az ér tel me zés 
e sok fé le je lö lõ ös  sze füg gé sé ben tör té nik. Az as  szo ci á-
ci ók azon ban sza ka dat la nul bõ vít he tõk, egy ilyen em lé-
ke zet be ho zott, tár gyi a sí tott álom ese té ben ál lan dó és 
meg le he tõ sen kény sze rû vis  sza té rés le het sé ges, és az új 
asszo ci á ci ók új ér te lem mel bõ ví tik az ere de ti ál mot. Az 
Ir ma-álom kü lön le ges sé ge az, hogy több mint száz év vel 
ál mo dá sa után, nyolc van év vel ál mo dó ja ha lá la után is 
ak ti vi tás ként, ön ér tel me zõ cse lek vés ként mû kö dik, az az 
ál lan dó új ra ol va sás ban ki bõ vül, új irá nyo kat mu tat meg, 
jel zi, hogy a ko ráb bi ér tel me zé sek ben mik vol tak el fe dõ, 
el len ál lás sal in du kált lé pé sek. Az álom fej tés „a tu dat ta lan 
lel ki élet meg is me ré sé nek ki rá lyi út ja” (Áf. 421.), mo dell-
je le het min den szub jek tív szö veg (iro dal mi mû, kul tu rá lis 
je len ség) ol va sa ti stratégiájának6. Az Ir ma-álom eb ben 
pon to san azért je len tõs, mert nem csak egy meg ha tá ro zott 
em ber sa já tos el foj tott vá gya i nak a tel je sí té se volt ere de ti 
sze re pe, ha nem egy ben a szub jek tív ér te lem meg ta lá lá sá-
nak „ki rá lyi út já ról” is szólt, az az egy faj ta új diszkurzus, 
a sze mély ön meg ér té sé nek új stra té gi á ja is meg vi lá go so-
dott ál ta la. Ér de mes ezért ol vas ni az ol va sa ta it.

Ezek egy ál ta lán nem vé let le nül pár hu za mo sít ha tók az 
adott idõ szak je len tõs kul tú raol va sá si stra té gi á i val, azok-
kal a meg kö ze lí té si mó dok kal, ame lye ket az iro da lom 
vagy a kul tú ra kap csán al kal maz tak.

Az Ir ma-álom egyik leg je len tõ sebb új ra ér tel me zé se 

5 Erikson, E. H.: The Dream Spcimen of Psychoanalysis, In: Jo ur nal of the American Psychoanalytic Association, 2 (1954) 8.
6  Pontalis sze rint: „Az Álom fej tés szá mom ra nem egy könyv az álom fej tés rõl, még ke vés bé könyv az álom ról, ha nem egy könyv, amely az ál mok 

logos-án ke resz tül fel tár ja min den diszkurzus tör vé nyét és le fek te ti a pszi cho a na lí zis alap ja it.” In: Pontalis, J.-B., Frontiers in Psychoanalysis 
– Between Dream and Psychic Pain. Lon don, The Horgarth Press, 1981. 26.



az ame ri kai énpszi cho ló gi ai pszi cho a na lí zis egyik leg ki-
emel ke dõbb ana li ti ku sá nak, Erik H. Eriksonnak ne vé hez 
fû zõ dik. Erikson 1954-es in terp re tá ci ó ja a kor meg ha tá ro-
zó szub jek tumper cep ci ós alaprend sze rét, a struk tu ra liz-
mus gon dol ko dá si mód ját ve tí ti (as  szo ci ál ja) az álom ra. 
Erikson szá má ra két szem pont volt fon tos: az egyik az 
álomanyag struk tu rált sá ga, for mai jel lem zõi, a má sik 
pe dig az álomszub jek tum, az ál mo dó sze mély struk tu-
rált sá ga. Nem vé let le nül em lít egy olyan szán dé kot, amit 
Fre ud ki fe je zet ten ki ha gyott, pon to sab ban nem az álom-
nak, ha nem az ál mo dó nak tu laj do ní tott: Erikson „az egész 
álom je len té sét ra gad ta meg” a pá ci ens, eb ben az eset ben 
Fre ud éle te tük ré ben. Az „egész álom” egy részt az álom 
meg for mált sá gát je len tet te, más részt az ál mo dó meg for-
mált sá gát, az az iden ti tá sát je lez te.

Az álom meg for mált sá ga, struk tu rált sá ga kap csán 
el sõ lé pés ben Erikson ös  sze gyûj töt te azo kat a struk tu rá-
lis ré te ge ket, ame lyek ben az álom (il let ve az álom fej tés) 
szer ve zõ dik. Négy ilyen szin tet kü lö ní tett el. Az el sõ 
a „manifeszt kon fi gu rá ci ók” szint je, ez az el mon dott, 
manifeszt álom for má lis sa já tos sá ga it gyûj ti egy be, ver-
bá lis tu laj don sá ga it, tér és idõ vi szo nya it, szo ma ti kus, 
in ter per szo ná lis af fek tív jel lem zõ it vizs gál ja. A má so dik 
szint a manifeszt és lá tens álomanyag kap cso la tá nak for-
má i ról szól, az as  szo ci á ci ók ról és a fel buk ka nó szim bó-
lu mok ról, a har ma dik még egy lé pés sel vis  sza, a lá tens 
álomanyag ról, az akut életkonf lik tu sok ról, a do mi náns 
indulatáttételes kap cso la tok ról, a kap cso ló dó gyer mek ko-
ri konf lik tu sok ról, vá gyak ról, el há rí tó me cha niz mu sok ról 
szá mol be. Vé gül az utol só, a „re konst ruk ció” az ál mo dó 
élet cik lu sa i nak sze re pét, szo ci á lis hely ze té nek és éniden-
ti tá sá nak for má it, konst ruk ci ó it ha tá roz ta meg. A négy 
lé pés, a négy szint az el mon dott álom for má já tól el jut 
az ál mo dó sze mély for má já hoz. Az el sõ lé pés kap csán 
Erikson jó néhány ér de kes fel fe de zést tesz az álom nyel-
vé re vo nat ko zó an, jel zi azt, hogy a manifeszt álom két ség-
te le nül el sõ sor ban el rejt, de mint egy hom lok zat még is tar-
tal maz je le ket, több ér tel mû sé ge ket, han gi pár hu za mo kat, 
ame lyek mé lyebb ér tel met je lez nek. El sõ sor ban az ere de ti 
né met álom szö veg an gol for dí tá sa kor ér zé kel he tõk ezek a 
kü lönb sé gek. Csak egyet len pél da: az iga zá ból sza kál las 
dr. M. (õ egyéb ként Joseph Breuer, Fre ud atyai ba rát ja, 
aki a sze xu a li tás fel ve té se mi att lép ki a ko ráb bi együtt-
mû kö dés bõl) az an gol for dí tás ban pél dá ul „clean-shaven” 
(szó sze rint: „tisz tá ra bo rot vált”) je le nik meg. A né met 
ere de ti ben „Bartlos”, szó sze rint „sza káll vesz tett”. Nyil-
ván va ló, hogy a né met szö veg kaszt rá ci ós je len té se tel-
je sen el tû nik az an gol for dí tás ból. Rá adá sul nem sza bad 
el fe led ni, hogy a XIX. szá zad vé gé nek Mo nar chi á já ban 
a sza kál las fér fi volt a te kin té lyes, míg az öt ve nes évek 
Ame ri ká já ban ép pen a si má ra bo rot vált az iga zi úri em ber. 
A for dí tás ilyen át ala kí tó el kü lön bö zé sei jel zik azt, hogy 
az álom manifeszt szint jé nek sa já tos je len té sei, struk tú rái 
is fon tos in for má ci ót hor doz hat nak, te hát az álom nyel vén 
nem sza bad egy sze rû en keresztülnézni, ha nem meg kell 
ta lál ni az álom nyelv struk tu rá ló dá si sza bá lya it.

Az utol só lé pés ként meg je le nõ má sik struk tú ra, az 
álomstruk tú rá hoz kap cso ló dó sze mélystruk tú ra egy alap-
ve tõ en új konst ruk ció be ve ze té se az álom fej tés fo lya ma tá-

ba. Fre ud még egy sze rû en je lez te azt a vá gyat, amely az 
álom ban hallucinatív mó don re a li zá ló dott, ez zel az álom 
meg ha tá ro zó funk ci ó ja ként je lez te az el foj tott bel sõ ener-
gi ák sa já tos for má jú ki ját szá sát. Erikson már nem csak 
egy-egy vágy re a li zá lá sát tart ja fon tos nak, ha nem azt, 
hogy a vá gyak adott pil la nat ban meg lé võ konst ruk ci ó-
ja, komp le xu ma je lez egy olyan énszer ke ze tet, ame lyet 
iden ti tás nak ne vez he tünk. Az álom egy ilyen bi zo nyos 
élet kor ban lé võ, sze mélyes iden ti táskonst ruk ció re a li zá lá-
sát, meg mu ta tá sát is le he tõ vé te szi: „Az ál mok te hát nem-
csak be töl te nek csu pasz sze xu á lis vá gya kat, ha tár ta lan 
do mi nan ci át és kor lát nél kü li destruktivitást; ha nem ahol 
mû köd nek, ott ki eme lik az ál mo dót az el szi ge telt ség bõl, 
le csen de sí tik lel ki is me ret ét és meg õr zik identitását.”.7 
Egy ál ta lán nem ér dek te len az, hogy az öt ve nes évek, 
ami kor Erikson ér tel me zé se ke let ke zett, a hu mán tu do-
má nyok ban is egy na gyon ka rak te res ol va sa ti stra té gia és 
el mé let ki bon ta ko zá sát hoz ta: ez a for ma liz mus, struk tu ra-
liz mus volt. Erikson in nen ol vas: alap ve tõ en struk tu ra lis ta 
álom fej té si el vet, a pszi ché eb bõl az ér tel me zés bõl kö vet-
kez tet he tõ struk tu ra lis ta el mé le tét ala kít ja ki. Az eriksoni 
meg kö ze lí tés a lé lek énkonst ruk ci ó i ra fi gyel, ar ra pró bál 
vá laszt ad ni, hogy ál ma ink mi lyen mó don jel zik an nak 
a for má nak, konst ruk ci ó nak az ér vé nye sü lé sét, amely a 
tu dat ta lan fo lya ma tok in teg rá ci ó já ért fe le lõs, és amit a 
pszi cho a na lí zis én nek, egónak ne ve zett.

Erikson ér tel me zé se után vagy húsz év vel (1975-ben) 
je lent meg Didier Anzieu könyve8 Fre ud álomelem zé se i-
rõl, ben ne az Ir ma-álom ér tel me zé sé nek új ver zi ó ja ol vas-
ha tó. Míg Erikson az ál mot az én in teg rá ló, iden ti fi ká ci ót 
te rem tõ sze re pé hez kö ti, és úgy be szél Fre ud Ir ma-ál má-
ról, el há rí tá sa i ról, el foj tá sa i ról, hogy ar ra az ál mo dó nak 
sa ját biz ton sá ga, ko he ren ci á ja mi att volt szük sé ge, Anzieu 
már ki lép az én ke re te i bõl és azt az integratív vi szony rend-
szert ol vas sa be le az Ir ma-álom ba, amely a sze mélyt a 
kör nye zõ vi lág hoz kö ti. Más szó val: szelf-elméleti irányt 
kö vet: úgy gon dol ja, hogy az álom az ál mo dó sze mély 
szelfjét, sze mé lyét egy tu dat ta la nul is lét re ho zott, di na mi-
kus életkon tex tus ba in teg rál ja, szá má ra egy biz ton sá gos 
he lyet vá zol. Ezért Eriksonéhoz ké pest Anzieu ér tel-
me zé sé ben je len tõ sen más irá nyú ér te lemkonst ruk ci ók 
bon ta koz nak ki. Pél dá ul nincs nyo ma a manifeszt for mai 
in teg rá ci ó nak és nincs szó az ál mo dó sa já tos énin teg rá ci ó-
já ról, iden ti tá sá ról sem. Az álom ehe lyett a sze mé lyes bõl 
ki bom ló tár sas vi szony rend szert mu tat ja meg. Anzieu azt 
fe de zi fel, hogy az Ir ma-álom szín já téksze rû en bom lik ki, 
cent ru má ban a sze mély és má sok kap cso la ta áll. El sõ nek 
a nõi sze rep lõk (Ir ma, Ir ma ba rát nõ je, Martha) lép nek fel, 
majd az ál mo dó Fre ud nál idõ sebb fér fi ak kö vet kez nek 
(Fleischl, Breuer, Emmanuel), vé gül az álom ban a kor-
társ fér fi ak, ba rá tok (Otto, Leo) kö vet kez nek. A ne gye dik 
rész Fliess és a trimethyamin tör té ne te, majd egy rö vid 
epi ló gus zár. A tör té net ma ga egy bí rói tár gya lás for má-
ját ve szi fel. Anzieu az tán rész le te sen tár gyal ja az álom 
ero ti kus tar tal mát, a to rok vizs gá la tá nak pár hu za mát a 
nõ gyógy ásza ti vizs gá lat tal, a to rok ban lé võ folt azo no sí-
tá sát a ter hes ség gel. Fre ud ere de ti álomle írá sá nak vé gén 
sze re pel pél dá ul a trimethyl-amin kép let (Ot tó ba rá tunk 
egy propylkészítmény-injekciót adott ne ki... Pro pi lén... 

7 Erikson, i. m.: 55.
8 Anzieu, D.: Freud’s Self Analysis. Madison, International Universities Press, 1986.
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propionsav... trimethyl-amin /amelynek kép le tét vas tag 
nyo más sal ma gam elõtt látom/...). A kép let – tud juk a 
kém iá ból – egy nit ro génatom hoz köt há rom szén ato mot 
és ezek hez há rom-há rom hid ro gén ato mot: 

   H
  C H
   H
   H
N  C H
   H
   H
  C H
   H

Anzieu ér tel me zé sé ben a ké mi ai kép let a szelfet po zí-
ci o ná ló Fre ud sze mé lyét ki je lö lõ tel jes tár sas kon tex tust 
jel zi. Az álom szö veg és én-konst ruk ció he lyett itt az álom 
kapcsolati-integratív ké pes sé ge lesz a dön tõ.

     Ir ma
  az öz ve gyek  Ir ma ba rát ja
     Martha
     Breuer
Fre ud  az idõ sebb fér fi ak  Fleischl
     Emmanuel
     Otto
  egy ko rú fér fi ak  Leopold
     Fliess

Posztstrukturalista álom ol va sat

Az Ir ma-álom mal kap cso la tos as  szo ci á ci ók per sze nem 
ér nek vé get. A XX. szá zad má so dik fe lé ben meg je le nõ új 
ol va sa tok egy re in kább meg kér dõ je le zik az egopszicholó-
giai és szelf-pszichológiai ma gya rá za tot, el sõ sor ban ar ra 
hi vat koz va, hogy azok túl sá go san is konst ruk tí vak, túl sá-
go san is az el foj tás, az el len ál lás di a da lát rög zí tik és nem 
ve szik fi gye lem be az álom inherens he te ro gén ter mé sze-
tét, az is mét lõ dõ új ra író dást, a tu dat ta lan alap ve tõ en meg-
is mer he tet len ter mé sze tét, ki zár ha tat lan ha tá sát. En nek az 
elv nek leg ko ráb bi és má ig leg na gyobb ha tá sú kép vi se lõ je 
Jacques Lacan volt, aki az 1954–1955-ös év ben tar tott 
sze mi ná ri u mán fog lal ko zott az Ir ma-álom mal. A fre u di 
fel fe de zés „lé nye gé nek” tar tot ta „a szub jek tum decent-
rálódását az én kapcsán”9, azt, hogy az álom vágytel je sí tõ 
ter mé sze té bõl kö vet ke zõ en az álom fej tés nek min dig a 
szét fu tás és nem az eriksoni egy sé ge sí tés, struk tu rá lás fe lé 
kell ha lad nia. Az Anzieu és Erikson ál tal is szép rend be 
struk tu rált há rom nõalak ról pél dá ul a kö vet ke zõ ket ír ja: 
„Ami kor ana li zá lunk egy szö ve get, ak kor azt tel jes sé gé-
ben kell fi gye lem be ven ni, be le ért ve a jegy ze te ket. Ez az 
a hely az as  szo ci á ci ók ban, ahol Fre ud jel zi azt, hogy az 
álom az is me ret len nel kap cso ló dik, ezt köl dök nek ne ve zi. 
El ér kez tünk ah hoz, ami a misz ti kus trió mö gött ta lál ha tó. 
Misztikusat mon dok, mert most már tud juk a je len té sét. A 
há rom nõ, a há rom nõ vér, a há rom ko sár, Fre ud az óta meg-

mu tat ta je len té sü ket. Az utol só ter mi nus a ha lál, en  nyi re 
egyszerû.”10 Anzieu egy tár sas kon tex tust je lölt ki a sze-
mé lyek kap csán, Lacan Fre ud egy ké sõb bi írására11 utal, 
mely a há rom nõ iro dal mi és mi to lo gi kus fi gu rá ját elem zi 
(példul a Lear ki rály kap csán). A lacani as  szo ci á ció va ló-
ban fel nyit ja az ol va sa tot egy ne he zeb ben ös  sze gez he tõ, 
mé lyebb ér te lem fe le.

Kü lö nö sen ér de kes azon ban az az ol va sat, ame lyet az 
ame ri kai iro da lom tu do má nyi-pszi cho ana li ti kus dekonst-
rukció egyik ki emel ke dõ szer zõ je, Shoshana Felman 
adott köz re 1984-ben12. Felman ol va sa tá nak fon tos ele me 
sze mé lyes érin tett sé ge, egy bi zo nyos ér te lem ben kö ve ti 
Fre ud stra té gi á ját: a sa ját lé tén, sor sán ke resz tül ol vas sa 
új ra az Ir ma-álom szö ve gét. Tel jes írá sa mes te re, az ame ri-
kai dekonstrukció ve ze tõ sze mé lyi sé ge, Paul de Man ha lá-
la után ren de zett em lé ke zõ kon fe ren ci án hang zott el, de a 
ké szü lõ dol go zat na gyobb ré szét ko ráb ban még ol vas ta és 
kom men tál ta a nagy be teg de Man. Az ere de ti, nõ i ség re 
ala pu ló ér tel me zõi po zí ció ki e gé szül a fér fi de Man ez zel 
kap cso la tos ér tel me zõ meg jegy zé se i vel, en nek egy rö vid, 
sze mé lyes le vél for má jú do ku men tu mát is ol vas hat juk. 
Sõt le véllán co la tot, de Man Felmanhoz írt üze ne te egy 
má sik rö vid iro mányt és egy nagy kor társ ér tel me zõt idéz 
meg: Jacques Lacant, akit ko ráb bi, Yale University-n tett 
lá to ga tá sa kor ép pen Paul de Man üd vö zölt, és aki nek 
ak kor pub li ká lat lan sza va it Felman e ta nul mány ban köz-
li. Eb bõl a bo nyo lult ol va sa ti-ér tel me zé si szö ve dék bõl új 
ér tel me zés és az ér tel me zés új el mé le te vi lá go sul meg.

Felman „ere de ti”, a két de Man-szö veg be il lesz té se elõt-
ti in terp re tá ci ó ja is már ra di ká li san más, mint Eriksoné, 
más, mint Anzieu-é is. Nem in teg rál ni akar va la mi lyen 
ko he rens én vagy fel épí tett sze mé lyes ség, szelf-konstruk-
ció irá nyá ba, ha nem meg mu tat ja az álom és kap cso ló dó 
as  szo ci á ci ói szét fu tó, dekonstruktív, le zár ha tat lan gaz dag-
sá gát. Felman ol va sa ta va ló ban olyan, amely nem a szö-
veg mag ját, ha nem az au rá ját ku tat ja, épí ti, azt ke re si, ami 
ép pen hi á nyá val van el fe lejt he tet le nül je len.

Felman ol va sa tá ban, as  szo ci á ci ó i ban az álom ból egy 
olyan je len tés te rem tõ dik, amely már nem az ál mo dó szak-
mai-sze mé lyes iden ti tá sá val, ha nem egy ho má lyo sabb és 
mé lyebb hát tér rel, a nõ höz va ló vi szon  nyal, a nõ i ség gel 
áll kap cso lat ban. Az Álom fej tés nél jó val ké sõbb, 1938-
ban ír ja majd Fre ud egy Marie Bonaparte-hoz kül dött 
le vél ben, hogy „az a nagy kér dés, amit so se vá la szol tak 
meg, és én a nõi lé lek har minc éves ku ta tá sa után se vol-
tam ké pes meg vá la szol ni, az, hogy mit akar a nõ?” (57). 
Az Ir ma-álom – ál lít ja Felman – na gyon mé lyen, na gyon 
komp le xen tar tal maz za már ezt a so ha sem meg vá la szolt 
kér dést. Fre ud ér tel me zõ as  szo ci á ci ó i ban (mint Anzieu 
lis tá já ból és Lacan meg jegy zé sé bõl is lát hat tunk) több 
nõfi gu ra buk kan fel. Egy részt a fi a tal, Fre ud „meg ol dá-
sá val” szem ben el len ál lást ta nú sí tó nõ, ma ga Ir ma, az tán 
mö göt te az ide á lis, kész sé ges, fan tá zi ált pá ci ens, Ir ma 
ba rát nõ je, vé gül egy har ma dik nõfi gu ra is fel sej lik, aki rõl 
szin tén nem fel té te lez he tõ, hogy „en ge del mes be teg len-
ne”, aki „rend sze rint sá padt, és ami kor egy szer kü lö nö sen 
jól érez te ma gát, duz zadt volt az ar ca” (Áf. 87–88). Er rõl 

  9 The Seminar of Jacques Lacan, Book II, 1954–1955. ed. J. A. Mil ler, New York, Norton, 1988, 148.
10 I. m.: 157.
11 Fre ud: Das Motiv der Kästchenwahl (1913).
12 Felman, Sh.: Postal Survival, or the Question of the Navel. In: Yale French Studies, 1985. no. 69. 49–72.



a har ma dik nõ rõl a fõ szö veg ben sem mit sem tu dunk meg, 
csak a lap al ji jegy zet ben te szi hoz zá Fre ud, hogy „Ter mé-
sze te sen a fe le sé gem rõl van szó: e fáj dal mak azok nak az 
al kal mak nak egyi ké re em lé kez tet nek, ami kor egy szer re 
meg ér tet tem vo na ko dá sá nak okát”. Azt már egy ál ta lán 
nem em lí ti, hogy a fáj dal mak, a has fá jás fe le sé ge ter hes-
sé gé hez kap cso ló dik (aki utol só gyer me ké vel, An ná val 
volt ter hes ek kor). Felman meg pró bál ja ol vas ni eze ket a 
je le ket. Egy részt a meg je le nõ nõk sa já tos azo nos sá go kat 
és kü lönb sé ge ket mu tat nak, mind an  nyi an kap cso lód nak a 
fér fimeg ol dás sal szem be ni el len ál lás hoz, van köz tük ter-
mé keny és gyer mek te len nõ, van fe le ség és öz vegy, te hát 
mint ha a nõ i ség kü lön bö zõ for má it rep re zen tál nák. Kö zös 
hát te rük egy fel old ha tat lan, meg vá la szol ha tat lan kü lönb-
ség meg je le ní té se, az el len ál lás és a pa nasz vi szo nya, „a 
fér fimeg ol dás” alap ve tõ lét hi á nya. Az as  szo ci á ci ók ban, a 
to vábbol va sat ban olyan je len té sek ke rül nek elõ, ame lyek 
alap ja egy lé nye ge sze rint hi ány, a meg fo gal maz ha tat lan 
nõ i ség. En nek kap csán azon ban egy na gyon lé nye ges 
álomelem vá lik ér tel mez he tõ vé, ér tel me zen dõ vé Fre ud 
ere de ti szö ve gé bõl, ez az álom köl dö ke.

Az álom metatermészete 
– az álom köl dö ke

A Felman ál tal idé zett rész után az álom egy fél mon-
da tát ér tel me zi Fre ud: „Vé gül ala po san ki nyí lik a szá ja: 
õ töb bet mon da na el, mint Ir ma”, jegy zi meg as  szo ci á ci ó-
já ban Fre ud a ba rát nõ rõl, az tán vis  sza tér Ir má ra: „Amit a 
to rok ban lá tok: fe hér folt és pör kös orr üreg”. A nõi szó, 
ma gya rá zat re mé nye és a fel tá ru ló nõi test üreg ké pe kö zé 
ír ta be Fre ud a kö vet ke zõ láb jegy ze tet:

Úgy sej tem, hogy e rész ma gya rá za ta nem elég ala pos 
ah hoz, hogy a rej tett ér te lem fel tá rul jon. Ha foly tat nám 
a há rom nõ ös  sze ha son lí tá sát, igen mes  szi re el ka lan doz-
nék. Min den álom nak van leg alább egy olyan pont ja, 
amely ki für kész he tet len. Ott van a – mond hat ni – köl dök, 
me lyen ke resz tül az is me ret len nel összefügg.”13

E fre u di jegy zet fon tos sá gát jel zi az, hogy az Álom fej-
tés egy jó val ké sõb bi pont ján, az álomel mé le tet ös  szeg zõ 
he te dik fe je zet ben Fre ud vis  sza tér e té má ra:

A leg job ban meg fej tett álom ban is gyak ran fel de rí tet-
le nül kell hagy nunk va la mi lyen rész le tet, mert az elem zés 
köz ben ész re ves  szük, hogy ott az álom gon do la tok oly gom-
bo lya gá nak kez dõ szá lá ra buk ka nunk, amely ki bo goz ha tat-
lan, de az álom gon do lat hoz sem szol gál tat to váb bi ada tot. 
Ez az álom köl dö ke, az a hely, ahol az anyag a meg-nem-
ismerttel érint ke zik. Az álom fej tés kor fel me rü lõ álom gon-
do la tok ál ta lá ban nem zá ród hat nak le, hi szen szét fut nak 
gon do lat vi lá gunk hálószerû szö ve vé nyé ben min den irány-

ba. E szö ve dék nek egy sû rûbb pont já ból emel ke dik ki azut-
án az álom vágy, mint gomb a mi cé li um ból. (366)

Felman a nõ i ség Fre ud ál tal ér zé kelt ti tok za tos-nyo-
masz tó meg fog ha tat lan sá gát és a köl dök is me ret len be 
mu ta tó kap cso la tát pár hu za mo sít ja, egy „fe mi nin cso-
mót”, egy ki mond ha tat lan, de még is min dig ott le le dzõ 
vágykomp le xu mot je lez. A fér fi–nõ-kü lönb ség, a sze xu a-
li tás mint kü lönb ség, a fáj da lom és el len ál lás kü lönb sé ge 
és a kü lönb ség ki mond ha tat lan sá ga je le nik meg, va gyis 
ér zé kel he tõ va la mi fé le be tölt he tet len sza ka dék a test és a 
nyelv, a vágy és a szó kö zött. Az álom e jel lem zõ i ben, a 
köl dök je len tõ sé gé ben, a mi cé li umsze rû rizomatikus je len-
tésszó ró dás ban új ra na gyon fon tos tit kot je lez a szub jek ti-
vi tás ter mé sze té rõl, új ra az álom ról szól az álom14. Né mi 
kitérõként, de ta lán ér de mes idéz ni Walter Benjamin 
ha son ló ér tel mû meg jegy zé sét utol só, kéz irat ban ma radt 
Pas  szá zsok cí mû mû vé bõl:

Az óko ri Gö rög or szág ban mu tat tak olyan he lye ket, 
ahol az al vi lág ba vitt le az út. Éber itt lé tünk is olyan 
or szág, ahol van nak al vi lág ba ve ze tõ rej tett he lyek, 
meg an  nyi ész re vét len hely, aho vá az ál mok tor kol la nak. 
Nap pal mit sem sejt ve me gyünk el mel let tük, de alig hogy 
el jön az álom ideje, kapkodva ta po ga tunk vis  sza ezek re a 
he lyek re és el tû nünk a sö tét járatokban”15

Paul de Man rö vid írá sos meg jegy zé sé ben, amit 
Felman a sa ját írá sá hoz csa tolt, a kö vet ke zõt fû zi mind-
eh hez hoz zá: „Az én egyet len kér dé sem, ha sza bad ezt 
mon da nom, a köl dök szint jé rõl buk kan fel. Mit te he-
tünk e jel manifeszt bi sze xu a li tá sá val, amely ép pen 
an  nyi ra el vá laszt, mint amen  nyi re egye sít, és amely 
meg szö kik a ne mek kö zöt ti kü lönb ség alól. A köl dök 
egy cso mó, ame lyet el vág nak, és mint ilyen, sok kal 
in kább fi lo zó fi ai, mint ana li ti kus.” (68). De Mannak 
két ség te le nül iga za van ab ban, hogy a köl dök nem a 
nõ i ség tu laj do na, sõt a ne mi ség elõt ti tes ti jel, min den ki-
nek van köl dö ke, je le egy egy kor volt ka pocs nak, mely 
az em bert az anyá hoz fûz te. Ez a ka pocs azon ban el lett 
vág va, a cso mó en nek je le, de a gor di u szi cso mó nem 
ki ol dás, meg ol dás, nem ana lí zis, ha nem egy erõ sza ko-
san re duk tív tu laj do ní tás, meg ne ve zés, fo ga lom má 
for dí tás, fél re ér tés, az az alap ve tõ en fi lo zó fi ai gesz tus. 
Pon to san ilyen ér te lem ben mond ja Paul de Man az ol va-
sás, az ér tel me zés ter mé sze té rõl, hogy „ol vas ni pe dig 
nem más, mint meg ér te ni, kér dez ni, tud ni, fe lej te ni, 
ki tö röl ni, el tor zí ta ni, meg is mé tel ni – va gyis nem más, 
mint az a vég te len meg sze mé lye sí tés (prozopopeia), 
amely nek ré vén a ha lot tak ar choz és hang hoz jut nak, 
amely el mond ja vég ren de let ük al le gó ri á ját, más fe lõl 
le he tõ vé te szi szá munk ra, hogy meg szó lít suk õket.”16 
De eh hez hoz zá kell ten ni de Man egy má sik mon da tát: 
„Mi helyst egy hang vagy arc nyel vi té te le zé sét ért jük a 

13  Eb ben a mon dat ban mó do sí ta nom kel lett az egyéb ként ki tû nõ for dí tást. A ma gyar szö veg ugyan is így szól: „köl dök zsi nór, amely ös  sze kö ti az 
is me ret len nel”. A né met ere de ti vi lá go san köl dök rõl be szél: „gelichsam einen Nabel, durch den er mit dem Unerkannten zusammenhängt”. 
A for dí tá si „té ve dés” per sze új ra álomas  szo ci á ció, to vábbál mo dás: a for dí tó, Hol lós Ist ván, az el vá lasz tott ság he lyett in kább a kap cso la tot, a 
köl dök zsi nórt hang sú lyoz ta vol na. 

14 Er rõl, az álom köl dö ke té má ról so kat ír tak az el múlt pár év ben, de er re most nem tu dok ki tér ni.
15 Benjamin, W.: A szi ré nek hall ga tá sa – vá lo ga tott írá sok. Bu da pest, Osiris, 2001, 210.
16  De Man, Paul: Az el tor zí tott Shel ley (Ford: Kul csár Sza bó Zol tán) , In: Han sá gi Ág nes–Hermann Zol tán (szerk.): Új ra gon dol ni a ro man ti kát, 

Bu da pest, Ki já rat Ki adó, 2003. 183.
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prosopopeia re to ri kai funk ci ó ján, meg ért jük azt is, hogy 
nem az élet tõl va gyunk meg foszt va, ha nem egy olyan 
vi lág alak já tól és ér tel mé tõl, mely ki zá ró lag a meg fosz tás 
út ján tör té nõ meg ér tés ré vén hozzáférhetõ”.17 Nyil ván va-
ló: azok nak az as  szo ci á ci ók nak, ame lyek vég te len fo lya-
mat ban to vább ír ják az ál mot, iga zá ból ket tõs sze re pük 
van: épí te nek, de ugyan ak kor a tel jes meg ér tés le he tõ-
sé gét is ki zár ják, nyo muk ban tu dunk va la mit, de olyan 
tu dás ra ju tunk, amely a tu dás be tölt he tet len hi á nya i nak 
men tén for má ló dik. Lé te zik te hát va la mi olyan „kö zött”, 
olyan „köz tes ség”, amely, mint a köl dök, a test és a szó, 
az egy ér tel mû en kon cent rá ló dó és a vég te le nül szer te fu tó 
kö zött, lé tünk ös  sze fo gott ra ci o na li tá sa és ener giafo lya ma-
ta ink mi cé li um sze rû szét szó ró dá sa köz tes sé gé ben lé te zik. 
Ez a so se de fi ni ál ha tó, min dig el vá gott, de min dig fel hí-
vó an, ka cé ran szem be tû nõ a szub jek tu munk, sze mé lyes 
ben sõ sé günk ma ga.

Az álom köl dö ké nek metaüzenete az, hogy a szub-
jek tum olyan fo lya ma tok ból áll, épül fel, ame lyek egy 
bi zo nyos pont (a test pont ja és a je len tés meg sû rû sö dé si 
pont ja), az az a köl dök kap csán egy szer re kon cent rá lód-
nak és decentrálódnak. A szub jek tum fo lya ma tai va la mi-
lyen alap ve tõ is mert ség, meg is mert ség men tén ál lít ha tók 
ös  sze, ugyan ak kor még is el tûn nek az is me ret len be. Fre ud 
itt „olyan mó don épí ti új ra az em be ri szub jek ti vi tást, hogy 
az én hez va ló vi szo nyá ban decentrálja azt.” (Lacan, The 
ego, 116–117.).

Az álom fo lya mat ter mé sze te
– az álom mun ka

Ér de mes len ne ös  sze gez ni azo kat az el ve ket, ame lye-
ket a pszi cho a na lí zis az álom mal kap cso la tos vé get nem 
érõ, még is ki rá lyi úton gyûj tött. El sõ sor ban vi lá gos, hogy 
az álom lé te zé se egyen lõ ér tel me zé sé vel, Fre ud azon 
gon do la ta, hogy az álom nak ér tel me van, va ló já ban azt 
je len ti, hogy az álom a bel sõ ér te lem ke re sés, az ér te lem-
te rem tés egyik leg je len tõ sebb, mond hat nánk mo dell sze rû 
ese mé nye. Nem el sõ sor ban sze man ti kai, ha nem ki ne ti kai 
fo ga lom, nem an  nyi ra je len tés, mint in kább cse lek vés, 
je len téskép zõ dés, te rem tõ dés. Az, hogy ér tel me van, nem 
azt je len ti, hogy utal va la mi re, ha nem azt, hogy meg csi-
nál, tel je sít, ki elé gít va la mit (a vá gyat). Egy faj ta tisz ta 
performativitás. Fre ud ezt úgy fo gal maz za meg, hogy az 
álom hallucinatorikus.

Az álom nak és álom fej tés nek leg fon to sabb sa já tos sá ga 
a ha tár hely ze ti ter mé sze te. El sõ szin ten, mond hat nánk: 
fe no me no ló gi ai szin ten, az éb ren lét és al vás kö zöt ti ha tár-
hely zet, még pon to sab ban ha tár át lé pés, al vás ból vagy 
va la mi lyen al vás hoz ha son ló ál la pot ból szár ma zik, de 
min dig az éb ren lét be tor kol lik. Fre ud egy ké sõb bi ta nul-
má nyá ban rész le te sen is fog lal ko zik az zal, hogy az al vás 
reg res  szív, az al vó „kö zel jut ah hoz az ál la pot hoz, amely-
ben az élet kez de tén volt. Az al vás szo ma ti kus ol dal ról 
néz ve tu laj don kép pen az anya méh ben va ló tar tóz ko dás 

ál la po tá nak visszaállítása”18. Pontalis sze rint „min den 
álom, mint az ana lí zis tár gya, az anyai test re utal”19. A 
tö ké le tes reg res  szi ó jú, vol ta kép pen álom nél kü li al vás 
iga zá ból csak el vi leg vagy ta lán még úgy sem lé te zik, 
ide á li san tel jes reg res  szi ó ját va la mi min dig meg za var ja: 
a tu dat ta lan ener gi á i nak, in du la ta i nak egy ré sze az el al-
vás el le né re is ak tív ma rad. Az álom pe dig pon to san az 
az el len ak ció, amely meg pró bál ja ke zel ni ezt a kö tet len 
in du la tot, ezt a he te ro gén je len sé get az zal, hogy a ma ga 
hallucinatorikus tech ni ká já val eze ket az in du la ti nyo mo-
kat ke ze li, ki elé gí ti, ak ti vi tá su kat, ener gi á ju kat fel ve szi 
és el in té zet té te szi. Az álom te hát „egy pro jek ció is, egy 
bel sõ fo lya mat kül sõ vé té te le” (Áf. 118.), egy faj ta sa já tos 
rep re zen tá ció, rög zí tés, és mint ilyen vol ta kép pen el foj tó, 
cen zú rá zó sze re pû. Ugyan ak kor ez az el foj tás két ar cú, 
mert csak vég sõ ered mé nyé ben lesz (szim bo li kus) nyel vi 
ter mé sze tû, alap já ban vé ve ké pi: „A gon do la tok (a reg-
res  szi ós út so rán) – fõ ként vi zu á lis – ké pek ké ala kul nak, 
te hát a szókép ze tek a ne kik meg fe le lõ dol gok kép ze te i re 
ve ze tõd nek vis  sza. Olyan ez, mint ha az egész fo lya ma-
tot az áb rá zol ha tó ság szem pont ja ve zé rel né” (Áf. 122). 
Kü lö nös az, hogy ezek a vi zu a li zá ló dott in du la tok az tán 
az álom el mon dá sa kor nyel vi vé transz for má lód nak, és ez 
az ak tus új ra in terp re tá ció, új ra el foj tás, cen zú ra jel le gû, 
egy ko he rens rend rá te le pí té se a ter mé sze tük tõl fog va 
még je len tõs mér ték ben in ko he rens, flu id ké pek re.

Az álomtör té nés egy to váb bi szem pont ból is ha tár-
hely ze tû: az ener giater mé sze tû és kog ni tív ter mé sze tû 
pszi chés kom po nen sek ket tõ ssé ge kö zött ját szó dik le, for-
dí tás he te ro gén fo lya ma tok kö zött. Ezt a ha tár hely ze tet 
az elõb bi fe no me no ló gi ai jel leg he lyett dekonstruktívnak 
(dekonstrukciós hermeneutikai ter mé sze tû nek) ne vez het-
jük. Nem olyan, mint két nyelv kö zöt ti for dí tás, hisz ezek 
kö zött gram ma ti kai, sze man ti kai (va gyis szim bo li kus) 
ho mo ge ni tás áll fenn (bár min den nyelv ben van va la mi 
he te ro gén érin tett ség, és ez a for dí tás ban dekonstruktív 
kom po nens ként meg je le nik, „be za var”). A for dí tás két 
kom po nen sé nek egy más sal kap cso la tos he te ro ge ne i tá sa 
az zal jár, hogy a for dí tás min dig fél re ér tés, tor zí tás, nincs 
azo nos be szédszint, for dí ta ni mu száj, de le for dí ta ni le he-
tet len.

Ha tár hely ze ti jel le ge je le nik meg ab ban is, hogy az 
álom – leg alább is ab ban az ere de ti, éj sza kai for má já ban, 
ami rõl per sze csak hal vány ér zé se ink van nak – ere de ti leg 
ké pi ter mé sze tû, az álom fel idé zé se, el mon dá sa vi szont 
nyel vi. Az álom fo lya mat te hát az ima gi ná ri us és a szim-
bo li kus ha tár hely ze té ben mû kö dik. Fel te he tõ a kér dés, 
hogy „va jon ugyan úgy em lé ke zünk egy álom ra, mint 
ahogy egy olyan ese mény re, amely meg tör tént, és amely 
lo ka li zál ha tó valahova?”20 Lacan fi gyel mez tet, hogy ez 
Dzsuang Dzi és az ál ta la ál mo dott, il let ve õt ál mo dó lep ke 
prob lé má ja. Fre ud itt meg pró bál vi lá gos el vá lasz tást ten-
ni: a va ló ság pró ba le he tõ sé gé vel, fo gal má val vé di ki azt, 
hogy az álom a hal lu ci ná ció re a li tá sá nak ere jét kap has sa. 
De az em lék fo gal ma, egy álom mint sa já tos em lék nyom, 
en nek természete21, el tû né se, fel buk ka ná sa még is el tér 

17 De Man, Paul: „Az ön élet rajz mint arc ron gá lás.” (for dí tot ta: Fogarasi György). In: Pom pe ji 1997. 2–3. szám, 105.
18 Fre ud, S.: Be ve ze tés a pszi cho a na lí zis be. Bu da pest, Gon do lat Ki adó, 117.
19 Pontalis, i. m.: 29.
20 Lacan, i. m. 125.
21  Fre ud er rõl a kér dés rõl az un. „fe dõ em lék” kap csán írt rész le te seb ben. A fe dõ em lék a nap pa li élet álo mi em lé ke, egy olyan élet ese mé nyé, 

amely va ló ban meg tör tént, de ami att, hogy tu dat ta lan in du la tok, ener gia-tö me gek kap cso lód tak rá, a min den na pi élet ben meg okol ha tat lan, 
tün dök lõ fon tos sá got nyer tek. 



at tól, ahogy az éb ren lé tünk ben ta pasz talt, ér zé kelt, hal lott 
dol gok em lék ként rög zül nek ben nünk. 

A ha tár át lé pé sek so rán az álom transz for má ci ós erõk 
te re pé vé vá lik. Ezek a transz for má ci ós erõk az el len ál lás, 
az el foj tás, a cen zor. Az el foj tás min dig egy rög zí tett je len-
tés ki ala kí tá sá nak aka ra tát tar tal maz za, olyan je len té sét, 
amely az én be in teg rál ha tó. Min den el foj tás re duk tív, 
de árul ko dó an re duk tív. A cen zor min dig egy ér tel mû vé 
akar ja ten ni az ál mot, az álom foly ta tá sai, as  szo ci á ci ói 
vi szont min dig fel bont ják ezt az egy ér tel mû sé get, za va ró, 
meg bon tó sok fé le sé get épí te nek be, ame lyek kel szem ben 
az én újabb integratív gesz tu sok ra kény sze rül. A tu dat ta-
lan min dig ki bú jik. Lacan fi gyel mez tet ar ra, hogy a két, 
Fre ud ál tal hasz nált ágencia, a cen zor és az el len ál lás 
más és más ter mé sze tû, ere de tû. A cen zor egy „má sik” 
diszkurzus, va la mi kül sõ projektálódása, meg je le né se a 
szub jek tum ban, még pe dig azé az ins tan ci áé, amit Fre ud 
ké sõbb fe let tesén nek ne vez. Az el len ál lás vi szont az én 
te rü le té rõl szár ma zik, a sa ját nárcisztikus konst ruk ció pro-
duk tu ma, „az el len ál lás az én ima gi ná ri us funkciója”,22 
az ön ma gam tü kör stá di um ban meg for mált struk tú rá já ból, 
egy faj ta primér, bel sõ rend ér de ké bõl szár ma zik.

Az álom ki je löl, be jár ma gá nak egy bi zo nyos lel ki, bel-
sõ te ret. A ha tár át lé pé sek moz du la tai meg mu tat ják eze ket 
a hi po te ti kus te re ket, mo da li tá so kat. Az álom meg ha tá ro zó 
te rei a tu dat ta lan és a tudatelõttes, il let ve a tu da tos. Ezek-
ben a te rek ben vagy ta lán lel ki mo da li tá sok ban az álom 
(és a szub jek ti vi tás) több fé le meg je le né si for mát vesz fel. 
A tu dat ta lan in du la tai, ener giavi szo nyai bi zo nyos ké pi 
ma rad vá nyok ra, le ké pe zõ dé sek re ta pad nak rá, ezeket az 
el sõd le ges képzõdményeket ne ve zi Fre ud álom gon do lat-

nak. Az álom gon do lat to váb bi transz for má ció, for dí tás (az 
álom mun ka) ré vén ke rül het be a tudatelõttesbe (ez a lá tens 
álom tar ta lom), en nek az át dol go zás nak az ered mé nye ként 
vál hat ér zé kel he tõ vé: manifeszt álom má. Fre ud nál egy ér tel-
mû en ér zé kel he tõ egy faj ta el dön tet len ség. A lá tens versus 
manifeszt egy fel szí nen igen egy sze rû és csá bí tó ér tel me zé-
si pá ros nak tû nik, kön  nyen ar ra gon dol ha tunk, hogy más 
dol gunk sincs, mint a manifeszt tar tal ma kat (me lyeket 
mond juk egy vers szö ve gé hez ha son lít hat nánk) egy sze-
rû en vis  sza kell for dí ta ni a lé nye gi mon da ni va ló ra, az 
álom (a vers) rej tett üze ne té re. Azon ban pon to san az 
elõbb jel zett he te ro ge ne i tás mi att az ilyen gesz tus sú lyos 
re duk ció, el há rí tá sa, ki vé dé se a sze mé lyes ség, a ben sõ ség 
mé lyebb ta pasz ta la tá nak. Ta gad ha tat lan per sze, hogy az 
el foj tás, a cen zor ép pen er re akar min dig rá ven ni min ket. 
Az Ir ma-álom per sze min den ér tel me zõ ese té ben, töb bé-
ke vés bé ki ke rül he tet len mó don pon to san ilyen el tor zí tó 
el zá rá sok hoz ve zet. Az álom utóbb em lí tett ér tel me zõ i-
nél (Lacan, Felman) per sze már az a ra di ká lis újí tás (az 
a poszt mo dern), hogy mi köz ben ki ke rül he tet le nül õk is 
egy (új) rej tett üze net fel mu ta tá sát is ered mé nyük nek gon-
dol ják, ér tel me zé sük köz pon ti kér dé se ként tár gyal ják az 
ér tel mek sta bi li zál ha tat lan sá gá nak, rög zít he tet len sé gé nek 
mód szer ta ni té nyét. Sõt egész pon to san azt, hogy min den 
el ke rül he tet len rög zí tés a fél re ér tés, a méprise, anél kül 
per sze, hogy ez a fél re ér tés va la mi lyen bölcs ak tus sal, for-
du lat tal va la ha is vég le ges be lá tás sá vál hat na: „vál lal ko zá-
som nem megy túl azon az ak tu son, amely ben benn fog lalt 
és ezért egyet len le he tõ sé ge a hi bá já ban rej lik, va gyis a 
fél re ér tés ben” – ír ja Lacan23

A meg ér tés vá gya és a fél re ér tés ered mé nye alól per sze 

22 Lacan, i. m. 120.
23 Idé zi Sh. Felman, i. m. 122.
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125

Fre ud se tud ta ki von ni ma gát, de en nek az el lent mon dás-
nak a be mu ta tá sa fon tos el vi kér dé sek hez ve zet het min ket. 
Ami kor az Ir ma-álom elem zé sé nek vé gén ki je len ti, hogy 
a meg fej tés eredményeként „az álom ‚értelme’ fel tá rult” 
és hogy az álom „tar tal ma te hát: vágy tel je sü lés, mo tí vu-
ma: vágy” (Áf. 93.). Az álom eb ben a meg kö ze lí tés ben 
nem más, mint a manifeszt tar ta lom mö gött fel tárt lá tens 
ér te lem, az, amely köz vet le nül vágy tel je sí tõ sze rep pel 
mû kö dik. Ha elhisszük, meg nyu god ha tunk, hi szen kész 
a vég le ges meg fej tés, a manifeszt je lö lõ mö gött ott van a 
lá tens jelölet.

A könyv má so dik ré szé ben, az „Álom mun ka” cí met 
vi se lõ fe je zet ben azon ban egy ér de kes 1925-ös be tol dást 
ol vas ha tunk, mely mint ha meg kér dõ je lez né ezt a bi zo-
nyos sá got:

„Most, mi u tán leg alább az ana li ti ku so kat si ke rült meg-
ba rát koz tat nom az zal a gon do lat tal, hogy a nyil ván va ló 
álom he lyé be az ana lí zis ré vén nyert je len tést kell ten ni, 
egy más faj ta ös  sze té vesz tés bû né be es nek és ma ka csul 
ra gasz kod nak is hoz zá. Eb ben a lap pan gó álom tar ta-
lom ban ke re sik ugyan is az álom lé nye gét és köz ben nem 
ügyel nek a lap pan gó álom gon do lat és az álom mun ka 
kü lönb sé gé re.”

E szö veg bõl egy ér tel mû, hogy Fre ud a ko ráb ban oly 
fon tos nak tar tott rej tett ér te lem (az az egy sze man ti kai egy-
ség) he lyett egy bi zo nyos (egyéb ként ugyan csak rej tett 
ér tel me zés ben re konst ru ál ha tó, is mé tel he tõ) ak ti vi tást, az 
álom un kát te szi kö zép pont ba. A gon do lat me ne tet a kö ve t-
ke zõ kép pen foly tat ja:

„Alap já ban vé ve az álom nem más, mint gon dol ko dá-
sunk sa já tos for má ja, mely az al vás ál la po tá nak fel tét elei 
kö zött vá lik le het sé ges sé. Ezt a for mát az álom mun ka hoz-
za lét re, mely az álom egye dü li lé nye ges vo ná sa, sa já tos-
sá gá nak egyet len ma gya rá za ta.

Az álom lé nye ge, lé te zé si for má ja, ak ti vi tá sa, az álom-
mun ka: re to ri kai ter mé sze tû, jel lem zõ ese mé nyei a sû rí tés, 
az el to lás, az áb rá zol ha tó ság ra tö rek vés és a má sod la gos 
meg for má lás (az utób bi ket tõt egy sze rû sít ve képiesítésnek 
és narrativizálásnak is mondhatnánk). Az álom mun ka 
azon ban nem, vagy leg alább is nem el sõd le ge sen sze man-
ti kai, ha nem »formai« jel le gû, az álom a »gondolkodás 
sa já tos formája«, olyan, amely pár hu za mos az éb ren lét 
ra ci o ná lis gon dol ko dá si stra té gi á já val. Az álom egy 
olyan je lö lõso ro za tot, je lö lõstruk tú rát mû köd tet, amely 
nem a je lölt re akar vo nat koz ni, ha nem egy le zár ha tat lan 
ak ti vi tást in dít el, hi szen az álom mun ka »ébrenléti« pár ja 
az álom fej tés, amely rõl pe dig már lát tuk, hogy vég te le nül 
foly tat ha tó. A mai interpretátor ezért gyak ran nem va la mi 
je len tés ki mon dá sá ra tö rek szik, ha nem azon gon dol ko dik, 
hogy mi mó don fo lyik az álom ban, a szub jek tum ban a 
je len té sek ter me lé se, fel ada tá nak azt tart ja, hogy az ál mot 
»értelmezõ erõk po le mi kus te re pé nek tartsuk«, ame lye ket 
or ga ni zál nak és dez or ga ni zál nak ke ze let len, tu dat ta lan 
ha tá sok ismétlõdései.”24

Fre ud az álom mun ka sze re pé nek ilyen hang sú lyo zá sa 

mel lett egy to váb bi alap ve tõ prob lé mát is fel ve tett, amely 
ugyan csak az álom sta bil meg fej té sé nek, le for dít ha tó sá gá-
nak hi tét kér dõ je le zi meg. Az álom mun kát tár gya ló fe je-
zet ele jén tár gyal ja az álom tar ta lom és az álom gon do lat 
kap cso la tát, mint „egy azon tar ta lom két áb rá zo lá sa két 
kü lön bö zõ nyel ven (…) mint ha az álom tar ta lom az álom-
gon do la tok le for dí tá sa vol na két kü lön bö zõ nyel ven” (Áf. 
199.). Fre ud azon ban rög tön jel zi, hogy ez a „for dí tás” 
nem sze man ti kai meg fe le lés (egy je lö lõ–je lölt-vi szony) 
alap ján tör té nik, ha nem úgy, ahogy ezt egy kép rejt vény 
te szi. A ré busz, a kép rejt vény nem hermeneutikai je len-
ség, a köz vet le nül ka pott kép nek nincs (akár me ta fo ri kus) 
vo nat ko zá sa, ha nem az egy sé ges nek lá tott, „ke re te zett” 
ké pet ele me i re kell szét szed nünk, és az egyes ele me ket 
kell va la mi lyen ér te lem ben he lyet te sí te nem, je len tés sel, 
struk tú rá val, vagy va la mi lyen szó elem (pl. egy szó tag) 
ma te ri á lis anya gá val. A ré busz hoz va la mi fé le kül sõ 
kulcsot,25 amely nek a je len tés hez nincs kö ze, ha nem 
sok kal in kább az el rej tõ szán dék dekonstruktív me cha-
niz mu sa ként fog ha tó fel. En nek a fél re ve ze tõ, el rej tõ 
szán dék nak rész le te sebb elem zé sét ad ja Fre ud az 1917-es 
Be ve ze tés a pszi cho a na lí zis be cí mû mun ká já nak álom ról 
szó ló fe je ze té ben kö zölt, az álom ele mé rõl szó ló gon do la-
ta i val. Az álom ele mét Fre ud „pót lék”-nak ne ve zi, mely 
nem jel, ami vo nat ko zik va la mi re, ha nem fel ada ta sok kal 
in kább az el rej tés, a nemmeg mu ta tás. Az álom nem ki fe-
jez ni akar, ha nem csak ki ját sza ni, ki elé gí te ni, mi köz ben 
lát ha tat lan ná akar ja ten ni azt, amit meg va ló sít. A pót lék 
itt olyan va la mi, mint ami kor kin cset akar el rej te ni va la ki 
egy fal ba. Ak kor rej ti jól, ha az adott tég lán, ami mö gé a 
dol go kat tet te, sem mi sem lát szik, de a tég la még is meg-
ta lál ha tó, az el rej tés nem vá lik el vesz tés sé. A pót lék fél-
re ve ze tõ, nem ve ze tõ, pon to san ab ban az ér te lem ben kell 
ol vas ni, mit ko ráb ban a de Mantól idé zett szö veg je lez. 
Az ol va sás, az álom fej tés nem iga zán az ér te lem meg ta lá-
lá sa, ha nem a rej tett ség el vé nek a fel fe de zé se.

24 Mehlman, J. Trimethylamin: Notes on Freud’s Spe ci men Dream. Diacritics, 6.1, 1976. 43.
25  Leclaire, Serge: Psychoanalysing – On the Order of the Unconscious and the Practice of the Letter. Stanford, Stanford University Press, 1998. 

Leclaire ér de kes elem zé sét ad ja a ré buszprob lé má nak.



126

KOMÁLOVICS ZOL TÁN

A fel éb re dés rõl
„Min den egyes nap pal, a cél irá nyos cse lek vés sel és még in kább a cé lok hoz 

ta padt em lé ke zés sel, fel bom laszt ja ben nünk a fe lej tés szõt te sét és or na men se it.”
(Walter Benjamin)

Ta lán nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy a szel lem tu do mány ok kö ré ben nap ja ink ban 
na gyobb ér dek lõ dés irá nyul az álom ra és álomközeli tu dat ál la po tok ra, mint az éb ren-
lét re. Az álom problematizációjával fog lal ko zó dis kur zu sok kö zül a pszi cho a na lí zis 
tá jé ko zó dá si kö rét ha tá roz ta meg leg in kább nap pal – éj sza ka, álom – éb ren lét egy mást 
fel té te le zõ köl csö nös sé ge. A kér dést il le tõ en fi gye lem re mél tó az iro da lom ér dek lõ dé-
se a pszi cho a na lí zis ál tal fel tárt lel ki-tu da ti tar tal mak iránt, ugyan ak kor leg alább ilyen 
in ten zív Fre ud tól kez dõ dõ en az ana li ti ku sok ér dek lõ dé se az iro da lom tör té net leg je len-
tõ sebb mû vei iránt.

Úgy tû nik, hogy az el mé le ti pszi cho a na lí zis szá má ra rend kí vül fon tos az, hogy tu do-
má nyos elõ fel te vé sei le ve ze té sé re és iga zo lá sá ra az iro da lom ban (és a mû vé szet ben) 
ta lál jon olyan ar che tí pu so kat, akik nek te kin té lyi szö veg ben meg kép zõ dõ figurativi-
tása le gi ti má ci ó vá vál hat. En nek a Fre ud ál tal meg te rem tett ter mé keny ha gyo mány nak 
kö szön he tõ en a mû vé szi fik ci ók né hány ne ve ze tes te rem tett jé nek sze mé lyi sé ge szin te 
há rom di men zi ó jú vá vált, hi szen sza va ik és cse le ke de te ik mö gé olyan tu dat ta lan mo ti-
vá ci ó kat ál lí tott be az ér tel me zés, ame lyek rend kí vül el mé lyí tet ték a ró luk al ko tott, 
ko ráb ban már meg szi lár dult ké pet. Ta lán elég Jacques Lacan ne ve ze tes Ham let-sze mi-
ná ri u má ra utal nunk, mely nek gon do la tai ter mé keny vissz han got vál tot tak ki, és na gyon 
fi nom vo na lak kal raj zol ták új ra Ham let alakját.1

Dol go za tom azt a ha gyo mányt foly tat ja, amely iro dal mi ala kok lá tens tu dat tar tal-
ma it tér ké pe zi fel és vi lá gít ja meg álom és éb ren lét ös  sze füg gé sé ben. A ve zér fo nal 
szá mom ra az a Walter Benjamin lesz, aki ugyan nem írt ta nul mányt a pszi cho a na lí-
zis tárgy kö r ében, de az Institut für Sozialforschung tag ja ként mun ka tár sa volt töb bek 
kö zött Erich Frommnak, és gon dol ko dá sá nak ter mé sze te, be ál lí tó dá sa is kö zel hoz za õt 
a pszichoanalízishez.2 Írá sai lá ten sen vagy hi vat ko zás for má já ban sû rûn tar tal maz nak 
olyan gon do la to kat, me lyek a pszi cho a na lí zis fe lõl ér ke zõ ins pi rá ci ók ként ér tel mez he-
tõk. Walter Benjamin gon dol ko dá sá nak leg fon to sabb tár gyai azok a kü szöb ta pasz ta la-
tok, amik az át já rás, az át me net kö ze gét és zó ná ját (Benjamin sza vá val: au rá ját) te rem tik 
ma guk kö ré.

Az álom hoz és az éb ren lét hez kap cso ló dó fo gal mi és gon do la ti el len pár ok a tu dat-
tar tal mak el kü lö nü lé sé ben a tel jes szem ben ál lást hang sú lyoz zák. Ez a szem ben ál lás 
egy olyan tel jes op po zí ci ós rend szert te rem tett meg, ami ben szin te min den fo gal mi 
tar tal munk el he lyez he tõ va la me lyik ol da lon. A du a li tá sok azon ban nem mu tat ják meg 
a ha tár hely ze tek nek azt a lé nye gi vo nat ko zá sát, ami egy másmel let ti sé gük bõl vagy egy-
más utá ni sá guk ból ter mé sze tes mó don fa kad: a ta lál ko zá si fe lü le te ket. Az át me ne tek 
struk tu rá ló dá si for má ja az ös  sze szö võ dés, az ös  sze for rás, egy olyan cso mó zó dás, amely-
be a szá lak kü lön bö zõ idõk bõl, he lyek bõl, tu dat ál la po tok ból ki in dul va, mint ta lál ko zá si 
hely re ér kez nek ide. Az ös  sze szö võ dés eb ben az ér te lem ben az al ko tó ele mek iden ti tás-
vesz té sé vel jár, a sa já tos ter mé szet nek már a má sik irá nyá ba tör té nõ tá jé ko zó dá sa és 
át han go lá sa. A köl csö nös át han go ló dás vol ta kép pen a má sik tér re, idõ re, tu dat for má ra 

1  Lásd Jacques Lacan: Ham let-sze mi ná ri um (rész le tek). For dí tot ta: Kál mán Lász ló. In: Pszi cho a na lí zis és 
iro da lom tu do mány. Bp. Filum. Ki adó, 1998. szerk. Bókay An tal és Erõs Fe renc.

2  Ér de kes élet raj zi és el mé le ti ös  sze füg gé sek re hív ja fel a fi gyel met Hárs György Pé ter Ferenczi Sán dor és 
Walter Benjamin gon dol ko dá sát ös  sze ve tõ ta nul má nya. Rö vid idé zet tel jel zem a prob lé ma lá tás ban meg-
kép zõ dõ ös  sze szö võ dést, cso mó so dást, ami a ké sõb bi ek ben még fon tos sá fog vál ni: „Ezek a pil la na tok 
azok, ahol ér tel met nyer az idõ, s ame lye ket Benjamin és Ferenczi tra u má nak, ka taszt ró fá nak, ve szély nek, 
fel vil la nás nak ne vez. A tör té nész nek és a te ra pe u tá nak ilyen kor azo nos a fel ada ta: mi u tán „tig ris ug rás sal 
ve ti ma gát a múlt ba”, egy sok kal ap ró lé ko sabb és nõ i e sebb te vé keny ség vár ja. Ezt a mun kát, a tör té net 
új ra var rá sát Ferenczi „az épí tés és rom bo lás /…/ pénelopéi is mét lõ dé sé nek” ne ve zi. Ép pen at tól pénelopéi 
ez az ope rá ció, mert az igaz ság le he le te érin tet te meg a túl ról, a tisz ta nyelv és az in tel li gen cia bi ro dal má-
ból. „Az em ber nek né ha az a be nyo má sa, hogy az ef fé le fo lya ma tok re a li tá sa ben nünk, ma te ri a lis ták ban 
erõs ér zel mi el len ál lás ba üt kö zik; s bár be pil lan tást nye rünk e fo lya mat ba, még is úgy érez zük, olyas mi ez, 
mint Pé ne lo pé vász na vagy ál ma ink szer te fosz ló szö ve te. (Ferenczi)” In: Hárs György Pé ter: Kor res pon-
den ci ák: Walter Benjamin és Ferenczi Sán dor.
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tör té nõ rá han go ló dás. Álom és éb ren lét közt ez a cso mó zó dó ös  sze szö võ dés a fel éb-
re dés. Dol go za tom en nek a tu dat vál tás nak a ter mé sze té re kér dez rá. Az álom és az 
éb ren lét köz tes te re az iro da lom szá má ra szin te a kez de tek tõl fog va ki tün te tett idõ és 
ál la pot volt, va ló di jo ga it azon ban csak a modernitás ad ta meg. Az em be ri ség har ma dik 
nárcisztikus sé rü lé se mu ta tott rá ar ra a bir to kol ha tat lan ság ra, amit az Én nek ön ma gá val 
szem ben kel lett meg ta pasz tal nia.

Min den fel éb re dés or phe u szi pil la nat – s mint ilyen, el sõ sor ban az idõ ter mé szet raj zá-
ról be szél. Úgy éke lõ dik az álom és az éb ren lét ide je kö zé, hogy mind két idõt ma gá ba 
szív ja, és át itat ja egyi ket a má si ká val. Min den fel éb re dés „kí vül rõl” ér ke zik, egy olyan 
oda át ról, ami ha tal má ba ke rí ti az em bert. Mint ha „be lül rõl” éb red ni nem ada tott vol na 
meg ne künk. Ezért le het gyak ran az az ér zé sünk, hogy min den éb re dés cso da és döb be-
net, mely ben is mét bir tok ba ve het jük a tes tünket, ami ko ráb ban mint ön tu dat lan tárgy 
he vert raj tunk kí vül, ki szol gál ta tot tan az éj sza ka vi lá gá nak. Ön ma gunk nak e vis  sza nye-
ré se olyan, mint ha Orp he usz nak si ke rült vol na nap vi lág ra hoz ni Eu rü di két, test té ten ni a 
test te lent. Orp he usz nak azon ban a Má sik tes tét kel lett vol na vis  sza ven nie a fe le dés bõl. 
Egy olyan tes tet, ame lyik ön ma ga tes ti sé gét már ré gen el fe led te. (Er rõl a test fe le dés rõl 
szól Ril ke gyö nyö rû ver se, az Orp he usz, Eu rü di ké, Her mész). Orp he usz nak a Má sik ról 
szó ló álom nem volt elég, ezért az álom nál mé lyebb re ha tolt. Ál ma el éré sé ért ál mod nia 
kel lett, de a fel éb re dés kor min dent el vesz tett, s ál ma tár gya örök re fel idéz he tet len né 
vált, mert Eu rü di ké egy az övé nél mé lyebb álom nyu gal má nak ere jé vel ki von ta ma gát 
a dal nok álom ha tal ma alól. Nem tud juk, hogy éb re dés kor Orp he usz meg õr zött-e akár 
egyet len ké pet is a lé lek cso dá la tos tárnamélyébõl. Éb re dés kor azon ban a sa ját tes tünk 
ke rül nap vi lág ra, a bir tok ba vé tel tár gyai és ala nyai mi ma gunk va gyunk. Ugyan ak kor 
nyil ván va ló az is, hogy e bir tok ba vé tel el le né re – túl a tes ten – va la mi vég leg min dig 
ott ma rad, mert a cso mó zó dó ös  sze szö võ dés ben iden ti tá sát, for má ját és lé nye gét vesz ti. 
(Ez a va la mi szá munk ra Eu rü di ké-ar cú.) Ez azt je len ti, hogy ez az el tû nés fel té te le az 
éb re dés nek, az az amíg az el tû nõ ben va gyunk, nin csen éb re dés. A fel éb re dés te hát az 
el tû nõ el tû né se, az el tû nõ utá ni meg ma radt bir tok ba vé te le. Eb bõl fa kad a fre u di álom ér-
tel me zés drá ma i sá ga, hi szen kí ván csi sá ga csak ah hoz a meg ma radt hoz ké pes hoz zá fér-
ni, ami nek a meg ma ra dá si fel té te le ép pen az el tû nõ el tû né se. A fel éb re dés nem pusz ta 
át bil le nés az egyik lét bõl a má sik ba, ha nem egy olyan tér-idõ meg te rem tõ dé se, mely ben 
az egy más hoz és egy más ba kap cso ló dó szá lak, szö ve tek fel is me rik a má sik szál, szö vet 
más sá gát, hogy ab ban foly ta tód has sa nak. A fel éb re dés ös  sze szö võ dés: álom evi den ci ák 
és va ló ság evi den ci ák olyan pil la nat nyi egyen sú lya, ami ta lán a tu dat leg tel je sebb és leg-
in ten zí vebb mû kö dés for má it tud ja moz gás ba hoz ni. A fel éb re dés (és az el al vás) so rán 
kép zõ dõ kü lö nös ál la pot pszi cho ló gi á ját és po é ti ká ját ta lán sen ki sem is mer te és él te 
meg olyan in ten zi tás sal, mint Marcel Proust. Az el tûnt idõ nyo má ban ára dó re gény fo lya-
ma ki zá ró lag eb ben a sa já tos tér ben és ál la pot ban for má ló dik meg, kez di meg bur ján zá-
sát. Az el sõ könyv, a Swann ese té ben a fel éb re dés a szó, a mon dás, az írás kü szö be. A 
re gény el sõ mon da tai a tel jes re gény fo lyam nak ki je lö lik a med ret. „So ká ig ko rán fe küd-
tem le. Né ha, alig hogy el fúj tam a gyer tyát, oly gyor san le csu kó dott a sze mem, hogy még 
azt sem mond hat tam ma gam ban: No, most el al szom. De az tán, egy fél óra múl va, fel éb-
resz tett az a gon do lat, hogy ide je lesz álom ra tér ni, le akar tam ten ni a köny vet, mert azt 
hit tem, még a ke zem ben van, s el fúj ni a gyer tyá mat, al vás köz ben is gon dol koz tam azon, 
amit az ágy ban ol vas tam, csak hogy ezek a gon do la tok sa já tos irány ba te re lõd tek, úgy 
tet szett, én ma gam va gyok az, ami rõl a könyv beszél… Ez az ér zés to vább élt ben nem pár 
pil la na tig az éb re dés után, nem za var ta az ér tel me met, in kább csak el ho má lyo sí tot ta, 
mint sze met a há lyog, s nem en ged te meg lát nom, hogy a gyer tya már nem ég.”3 Az ér zés 
to vább élt ben nem pár pil la na tig az éb re dés után, nem za var ta ér tel me met – ír ja Proust, 
utal va az álom és éb ren lét köz ti egyen sú lyi hely zet re. Ez a ter mé keny, inspiratív ál la pot 
az ér zé ke lés szer ke ze ti ke re tét ad ja, hi szen mér he tet le nül ki ter jesz ti azt az idõt és te ret, 
amit a fel éb re dés és az el al vás igény be vesz, pon to sab ban ki sa já tít ma gá nak. Eb ben a 
szer ke ze ti idõ ben az el al vás ide je az éb re dés ide jé ig tart, s ez for dít va is ugyan így igaz. 
Mint ha nem is ma rad na más, mint az egy más ba érõ köz tes idõ. Ez az össze tor ló dott idõ 
olyan ös  sze szer ve zõ dés, ami nek egyet len pont ját érint ve az egész struk tú ra rez gés be jön, 
s ez a meg sza kít ha tat lan moz gás az élet bel sõ for má já vá vá lik. Ezért ne héz el dön te ni, 
hogy a prousti mû a fo lya ma tos ál mo dás vagy a fo lya ma tos éb re dés mun ká ját je len ti-e. 
Min den eset re a fel éb re dés tu laj don kép pen az idõ ki cso ma go lá sa a va ló ság bur ká ból. Az 
Ál mok, szo bák, nap pa lok cí mû köny vé ben rend kí vül ér zék le te sen kap han got a va ló ság-
nak ez az éb re dés ben ki bom ló ter mé sze te. „Nap ról nap ra ke ve sebb ér té ket tu laj do ní tok 

3 Marcel Prost: Az el tûnt idõ nyo má ban. Swann. Bp., Eu ró pa Ki adó, 1983. For dí tot ta: Gyergyai Al bert. 7. o.
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a tu da tos ság nak. Nap ról nap ra tisz táb ban lá tom, hogy író csak az ér tel men túl ké pes 
bár mit is meg ra gad ni. Amit a tu dat múlt ként kí nál ne künk, az nem a múlt. Va ló já ban 
amint el mú lik éle tünk bõl egy-egy óra, tes tet ölt, és el rej tõ zik va la mi meg fog ha tó tárgy-
ban, akár né me lyik nép me sé ben a hol tak lel ke. És ha nem ta lál ko zunk a tárggyal, az 
el múlt idõ fo goly ma rad ben ne, örök re fo goly.” 4

A fo lya ma to san szer ve zõ dõ idõ cso mók ban és ezek nek a ki sza ba dí tá sá ban, fo lya ma-
tos fel bon tá sá ban Pé ne lo pé mun ká ja ér he tõ tet ten. Nap pal nak és éj sza ká nak, álom nak 
és éb ren lét nek e kü lö nös alak ja a nap pal ban el tün tet te az éj sza kát, az éj sza ká ban pe dig a 
nap palt. A má sik lét sza ka dat lan ér vény te le ní té se a meg szö vés és fel bon tás te vé keny sé-
gé ben szin tén az idõt de for mál ta. Mun ká ja azon ban a prousti mun ka el len tett je, hi szen 
Pé ne lo pé ép pen az idõ nyo ma it akar ja el tün tet ni. Fe lej té sét azon ban az em lé ke zés 
mû köd te ti: az idõ fe lej té se vagy ér vény te le ní té se egy má sik idõ meg õr zé sét és meg-
men té sét je len ti. Pé ne lo pé fel éb re dé se kor az éj sza ká ból sem mi nem ma rad, s az ad ja az 
éb re dés ér tel mét, hogy az el tû nõ ma ra dék ta la nul el tûnt. A gö rög as  szony így ma ga lesz 
a tex tú ra kon ti nu i tá sát meg bon tó álom cen zú ra. Az el tûnt idõ nyo má ban cí mû re gény rõl 
írott zse ni á lis ta nul mány ban Walter Benjamin rend kí vül ér de kes ös  sze füg gés be ágyaz za 
a szö vést és fel bon tást vég zõ pénelopéi mun kát: „Az em lé ke zõ szer zõ szá má ra egy ál ta-
lán nem az játs  sza a fõsze re pet, amit meg élt, ha nem az, aho gyan az em lé ke zé se szõ, az 
em lé kek be va ló vis  sza gon do lás Pé ne lo pé-mun ká ja. Vagy ta lán nem in kább a fe lej tés 
Pé ne lo pé-mû vé rõl kel le ne be szél ni? Min den reg gel fel éb red ve több nyi re gyen gén és 
szór tan, csak pár ki bom lott szá lon tart juk ke zünk ben a meg élt élet szõ nye gét, aho gyan 
azt a fe lej tés szõt te ben nünk. De min den egyes nap pal fel bom laszt ja a fe lej tés szõt te sét 
és ornamenseit.”5

Pé ne lo pé szá má ra a szét szö vés a nap pal szét szö vé se és fe lej té se. Olyan álomszõttes, 
ami nek a szí ne és fo nák ja az em lé ke zés és fe lej tés vib rá lá sa. Pé ne lo pé az em lé ke zés 
és fe lej tés fo lya ma tos mun ká já ban biz to sít ha tó éb ren lét leg je len tõ sebb me ta fo rá ja. Így 
fenn tar tott éb ren lé te azon ban egy szer re egy nagy álom meg õr zé se is. En nek az éber 
álom nak a tár gya Odüs  sze usz. A fér fi szin tén tá vol lé võ, el tû nõ. Csak egy má sik tér ben 
és má sik idõ ben lé te zõ, ám Pé ne lo pé szö ve té nek fo na lai on nan in dul nak, egy olyan 
odaátból, amit a szö vés – bon tás ket tõs sé ge te remt, és tart élet be. Egy olyan álom kép ez 
a fér fi ról, ami a ma ga szür re a lisz ti kus ho má lyos sá gá ban min den más le het sé ges ké pet 
fel szí vott már ma gá ba, hogy el tün tes se azo kat az õs ere de ti kép ben. A Pé ne lo pé mû vé rõl 
be szé lõ Walter Benjamin ma ga is szin te meg szál lott ér dek lõ dés sel for dult az át me ne tek, 
a tö rés pon tok, az át já rók vi lá ga és va ló sá ga fe lé. Egyik leg fon to sabb mun ká ja, a Pasz-
 szá zsok – Át já rók (Das Passagen – Werk) már a cí mé vel is jel zi kí ván csi sá gá nak ho ri-
zont ját. A mon tázs el ve alap ján szer kesz tõ dõ könyv a szer zõ mi nõ sí té se sze rint a XIX. 
szá zad õs tör té ne te kí vánt len ni. A pas  szá zsok a nagy vá ros si ká to rai, zeg zu gai va ló já ban 
a tér leg vé ko nyobb, leg fi no mabb haj szál erei. Szin te ész re vét len át me ne tek ut ca és ut ca 
közt. „Az ar chi tek tú ra mint a lá tens mi to ló gia leg fon to sabb ta nú sá ga. A ti zen ki len ce dik 
szá zad leg fon to sabb ar chi tek tú rá ja a passzázs.”6 A passz ázs Benjamin szá má ra ugyan-
az az architektonikus tér ben, mint a fel éb re dés az idõ rend jé ben, hi szen a pas  százs a 
kö zép ko ri vá ros ban még nem volt alá ren delt je más, na gyobb utak nak – egy ál ta lán ma ga 
volt az út. A nagy vá ros sá vá lás ta szí tot ta si ká tor rá a pas  szá zso kat. A pas  szá zsok bel sõ 
ra gyo gá sa ki aludt az elekt ro mos fé nyek fel lob ba ná sá val. Sa ját fé nyes múlt já ban, mint 
egy álom ban gyö ke re zik a pas  szá zsok éb re dé se. A pas  szá zsok lé nye gü ket te kint ve a 
vá ros ál má nak és éb ren lét ének kö zei. Mint ös  sze sû rû sö dés a fel éb re dés ide je és he lye, 
ugyan ak kor his to ri kus in dex szel bí ró tér, amely azo nos ön ma ga õs tör té ne té vel. Egy 
jö võ ar che tí pu sa. Az át me net, a ta lál ko zás nap pal és éj sza ka, álom és éb ren lét kö zött 
pas  százs – fel éb re dés. A je len (ma ga is le en dõ õs tör té net) gyö ke rét al ko tó õs kép min den 
éb re dés ben ott ra gyog. Õs kép Eu rü di ké és Odüs  sze usz is. Ami kor egy kép a his to ri kus 
in de xe ál tal mint egy be áll az idõ be, az idõ pe dig vég le ge sen kép pé fi xál ja azt (akár úgy, 
hogy – Proust sza va i val – egy tárgy ba me ne kí ti), ak kor úgy vá lik mér ték adó vá, hogy 
egy éb re dés zó ná ban egy múlt je le né vé vá lik. Ez a je len a ké pek ol vas ha tó vá vá lá sá nak 
je le ne, mond hat nánk azt is, hogy a ké pet kö rül öle lõ idõ zár fel bon tá sa a múlt je len be 
áram lá sá nak a kü szöb fel té te le.

A fel éb re dés pil la na tá ban több nyi re még a ma guk evi den ci á já ban van nak meg 
ál munk ké pei, s csak a tel jes éb ren lét ben vál nak fel idéz he tet len né ezen evi dens for má-

4  Marcel Proust: Ál mok, szo bák, nap pa lok. (Contre Sainte-Beuve) Bp., Filum Ki adó. For dí tot ta: Lótánt 
Zsu zsa 5. o.

5  Walter Benjamin: Ada lé kok a Proust-képhez. In: A szi ré nek hall ga tá sa. Bp., Osiris Ki adó, 2001. For dí tot-
ta: Sza bó Csa ba. 127. o.

6 Walter Benjamin: Pas  szá zsok. In: A szi ré nek hall ga tá sa. 202. o.
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juk ban. Ez volt Fre ud szá má ra az egyik ki in du ló kér dés. Mi ért fe lejt jük el az ál mot fel-
éb re dés után? „Köz mon dá sos, hogy reg gel re az ál mok szer te fosz la nak. Meg fi gyel het jük, 
mint zsu go ro dik a reg gel még élénk álom em lék a nap fo lya mán ap ró tö re dék ké. Oly kor 
tud juk, hogy ál mod tunk va la mit, de azt már nem, hogy mit.”7 Az õs kép azon ban a fel éb-
re dés sel vá lik azo nos sá ön ma gá val, hi szen az em lé ke zés és fe lej tés Pé ne lo pé-mû vé nek a 
fel éb re dés Mostjaként egyet len meg ma radt ja lesz. A Pas  szá zsok egyik Prousthoz kap cso-
ló dó tö re dé ké ben Walter Benjamin rend kí vül ter mé keny ös  sze füg gés be ágyaz za álom, 
éb ren lét és fel éb re dés hár ma sát: „A fel éb re dés ta lán a szin té zis az álom tu dat té zi sé bõl 
és az éber ál la pot tu da tá nak an ti té zi sé bõl. Ak kor a fel éb re dés moz za na ta azo nos vol na 
‚a meg is me rés Mostjával’, amely ben a dol gok a ma guk igaz – szür re a lisz ti kus – ar cát 
öl tik. Ek kép pen fon tos Proustnál, hogy az egész élet tét je az élet leg na gyobb mér ték ben 
di a lek ti kus tö rés he lyén, a fel éb re dé sen he lye zõ dik el.”8

A fel éb re dés nek az élet di a lek ti kus tö rés he lye ként tör té nõ szép ér tel me zé se ve ze ti 
be Benjaminnál a Most di men zi ó ját az élet be. Ön ma gunk el sõ új ra ta pasz ta lá sa az álom 
és az éj sza ka ön ta pasz ta lat-hi á nya után vis  sza té rés az idõ rend jé be. Az óra új ra in dí tá sa, 
ami kor is nem az el múlt ból a je len be for du lás vagy a je len nek az el múlt ba zu ha ná sá nak 
kon ti nu i tá sa épül, ha nem egy olyan diszk rét pil la nat adó dik, ami a nemszeg men tált és 
a szeg men tált idõ kö zé éke lõ dõ pil la nat hé zag. A Most cso mó ja. A test el sõ ér zé kel he tõ 
moz du la ta a tér ben, amit a las san ki raj zo ló dó tár gyak te rem te nek meg új ra az éb ren lét 
te re ként. A fel éb re dés ben új ra kez dõ dõ Most drá mai ta pasz ta la tá ról már Ho mé rosz is 
be szá mol az Odüs  sze i á ban, ami kor utol só ha jó tö ré se után Odüs  sze usz anya szült mez te-
le nül, múlt já ból min dent el ve szít ve part ra ve tõ dik a phaiákok szi ge tén, Szkhéreiában. 
„Né ki Athé né ál mot szórt sze mé re, hogy az szün tes se azon nal nagy ki me rült sé gét, jó 
szem hé ját be ta kar va. Hát így szun  nyadt ott a sokattûrt, fé nyes Odüs  sze usz, álom – s 
fá radt ság nyûgözötten.”9 Az ide gen éj sza ká nak ki tett me zí te len test véd te len sé ge meg-

7 Sigmund Fre ud: Álom fej tés. Bp., He li kon Ki adó. 1985. For dí tot ta: Hol lós Ist ván. 42. o.
8 Walter Benjamin. Pas  szá zsok. In: i. m. 227. o.
9 Ho mé rosz: Odüs  sze ia. Bp., Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1986. For dí tot ta: Devecseri Gá bor. 106. o.

Derek Besant grafikája



130

ret ten ti a más nap Odüs  sze usz ra rá le lõ phaiák lá nyo kat, s az éb re dés Mostját döb ben ten 
meg ta pasz ta ló hõst is. „Föl si kí tot tak a nõk: föl is éb redt fé nyes Odüs  sze usz, és föl is 
ült, így töp ren gett a szí vé ben, eszé ben: Jaj ne kem, új ra mi lyen né pek föld jé re ju tot tam? 
Dölyfösek-é, vadak-é? Tör vén  nyel mitse tö rõ dõk, vagy ven dég sze re tõk s el mé jük fé li 
az istent?”10 A hõs Odüs  sze usz elé tor nyo su ló kér dé sek so ra a múlt álom ké pei fe lõl 
író dik a szü le tést (új já szü le tést) ta pasz ta ló éb re dõ szá má ra, akit rá adá sul egy ha sí tó si kí-
tás hoz a nap vi lág ra. Ho mé rosz a szü le tés drá má ját te szi itt min den nél ér zék le te seb bé. 
Min den pas  százs ar che tí pu sá val ál lunk szem ben. A fel ri adt Odüs  sze usz szá má ra elõ-
ször az ön ta pasz ta lat esz mé lõ dõ kér dé sei fo gal ma zód nak meg, s csak ez után ér zé ke li a 
konkréciókat, a han go kat és ké pe ket. („Mint ha le á nyok hang ja si kol tott vol na kö rü löt-
tem, nim fá ké, kik a csú cson lak nak, s bérc me re dé lyén.”)

Ez a fá zis ké sés, a ref le xió ide jé nek el to lá sa a fel éb re dés drá mai Mostja mi att tör té nik. 
Eb ben az ös  sze sû rû sö dés ben, az idõ pil la natkö zé ben azon ban a tu dat meg szo kott ref le-
xi ó i nál lé nye ge sebb tu dat moz du la tok tör tén nek. Odüs  sze usz hí res kér dé sei az ab szo lút 
lé nyeg re vo nat ko zó kér dé sek. Egy olyan tisz tán lá tás ból fa kad nak, ami még nem vesz 
tu do mást az éb ren lét va ló sá gá ról, hogy egy meg is me rés/fel is me rés tisz ta Mostja le hes-
sen. Odüs  sze usz nem tud az Ithaka szi ge tén õt vá ró As  szony mû vé rõl, de szel le mi moz-
gá sa Pé ne lo pét is mét li: álom és éb ren lét kö zött meg tar ta ni a tá vol lé võt, meg szõ ni, majd 
fel bon ta ni, fel bon ta ni és meg szõ ni a vász nat. Odüssze usz Pé ne lo pé mel lett áll az élet 
tö rés pont ján, mind ket ten szin té zis te rem tõk el múlt és el jö ven dõ kö zött. A fel éb re dés kor 
meg õr zõ dõ / el ve szõ kép múlt ból ér ke zõ és jö võt szer ve zõ iden ti tá sa ad ja az én sze mé-
lyes tör té ne tét. A ké pek so ra ként ér zett tör té net/tör té ne lem nem el sõ sor ban a cse lek vé sek 
men tén író dik, ha nem olyan össze vil la ná so kat tar tal maz, amely a fel is me rés fé nyé vel 
vi lá gít ja és te rem ti meg ön ma ga ho ri zont ját. „Nem úgy van, hogy az el múlt a je len be li re 
vagy a je len be li az el múlt ra ve ti fé nyét, ha nem kép az, ami ben a volt a Mosttal vil lám-
sze rû en áll ös  sze egyet len kons tel lá ci ó vá. Más szó val: a kép a szü ne tel te tés csend jé ben 
meg állt di a lek ti ka. Hi szen amíg a je len vo nat ko zá sa a múlt ra tisz tán idõi, a volt nak a 
vo nat ko zá sa a Mostra di a lek ti kus vo nat ko zás: nem idõi, ha nem ké pi ter mé sze tû. Csak a 
di a lek ti kus ké pek az iga zi tör té ne ti, az az nem ar cha i kus ké pek.” 11 

A kép a szü ne tel te tés csend jé ben meg állt di a lek ti ka, mond ja Benjamin, az az a kép az 
idõ fel szá mo lá sá val szer ve zõ dik, mint egy Most vil lám csa pá sa. Ez a fel éb re dés nek az 
a szin té zis te rem tõ im pul zu sa, mely rõl a he ge li triád kap csán fen tebb Benjamin be szélt. 
Ugyan ezt mond ja Proust, ami kor a tár gyak ban rej tõ zõ el múlt idõ rõl be szél, hi szen a 
tár gyak ban az idõ kép pé vá lik. A kép meg pil lan tá sa lá tó és lá tott fel éb re dé se, egy más ra 
nyí lá sa. Benjamin sze rint a kép a volt és a most egyet len kons tel lá ci ó ba tör té nõ be ál-
lá sa. Azon ban a kép ilyen te rem tõ dé sét mind az álom, mind az éb ren lét aka dá lyoz za, 
mert csak az élet tö rés he lye in szü let het meg. „És ha nem ta lál ko zunk a tárg  gyal, az 
el múlt idõ fo goly ma rad ben ne, örök re fo goly. Kön  nyen le het, hogy a rej tek adó tárgy-
 gyal – va gyis az ér zé ke ink re gya ko rolt ha tás sal, mi vel szá munk ra min den tárgy ér zé ki 
mó don adott – so ha töb bé nem ta lál ko zunk. Ezért az tán éle tünk ben van nak olyan órák, 
ame lyek so sem tá mad nak fel.”12 Ami kor Proust a tár gyak ban el tû nõ, s a ta lál ko zás ban 
új ra éb re dõ va ló sá got a fel tá ma dás fo gal má val il le ti, lé nye gi leg ra gad ja meg azt, ami rõl 
mi is be szél ni sze ret nénk. Egy már el ve szett, vég leg el tû nõ holt ság je len le võ vé vá lá sá-
ról. Orp he usz, Pé ne lo pé és Odüs  sze usz ta pasz ta la tá ról – mind nyá junk ta pasz ta la tá ról. A 
fel éb re dés ben nünk és ve lünk tör té nik. Proust té te le sen nem szól a test be rej tett idõ rõl, 
köny vé ben el sõ sor ban a tár gyak vál nak az idõ kris tá lya i vá. Va la mi ként még is azt érez-
het jük, hogy a re gény ben az idõ iga zi és leg ti tok za to sabb bur ka az em be ri test, mert a 
rej tek adó test a ta lál ko zá sok kü szö be. A fel éb re dés ben ön ma gát bir tok ba ve võ test. Az 
álom ban ön ma gá ról nem tu dó, de má sok ál má ban új ra és új ra meg je le nõ test.

10 Uo. 108. o.
11 Walter Benjamin: Pas  szá zsok. 226. o.
12 Marcel Proust: Ál mok, szo bák, nap pa lok. 5. o.



SU LYOK ELEM ÉR

Mi kor mély álom száll
az emberekre…

„Az an tik kor és a mo dern tu do mány nagy fon tos sá got tu laj do nít az ál mok nak. Oka ik 
kü lön bö zõ ek: az el sõ azt a le he tõ sé get ke res te ben ne, hogy az em ber kap cso lat ba lép jen 
a ter mé szet fe let ti vi lág gal; a má so dik a sze mé lyi ség mély meg nyil vá nu lá sát lát ja ben ne. 
Ez a két né zõ pont nem ös  sze egyez tet he tet len: ha Is ten hat az em ber re, az az em ber lé nyé-
nek leg mé lyén tör té nik” – ír ja A. Ge or ge a X. Léon-Dufour irá nyí tá sá val szer kesz tett 
Bib li kus Te o ló gi ai Szó tár ‚álom’ címû szó cikk ében.

Iz ra el ben az Ószö vet ség sze rint Is ten nem csak sza vak ban, lá to má sok ban adott ki nyi-
lat koz ta tá so kat, ha nem ál mok ban is. Va ló szí nû leg azért, mi vel az em ber ál má ban nem 
ura ön ma gá nak és nem ké pes el len ál lás ra, to váb bá az al vás ide jét Is ten lá to ga tá sá ra 
ked ve zõ idõ nek tar tot ták. Az imént em lí tett szer zõ ír ja szó cikk ében: „Is ten ál mok kal lá to-
gat ja meg vá lasz tot ta it, ki nyil vá nít ja Já kob nak ti tok za tos je len lét ét (Ter 28,11–19), a két 
Jó zsef nek ti tok za tos ter ve it (Ter 37,5 skk. 9; Mt 1,20–25; 2,13 sk. 19–23). Ez a faj ta ki nyi-
lat koz ta tás az álom lá tó kat a pró fé ták hoz tet te ha son ló vá (Szám 12,6; MTörv 13,2; 1Sám 
28,6), és apo ka lip szi sek is elõ sze re tet tel al kal maz zák az ál mot (Dán 2,4): va jon az ígé ret 
sze rint nem az álom lá tás lesz az idõk vé gé nek egyik je le (Joél 3,1; ApCsel 2,17 sk.)? 
Mind azo nál tal az ál mo kat szi go rú bí rá lat nak kell alá vet ni (Jer 23,25–28; 29,8), ne hogy 
össze ke ver jék õket a ‚vajúdó as  szony kép zel gé se i vel’ (Sir 34,1–8).” Mind az ószö vet sé-
gi álom (khalom), mind a mély álom (tardemáh) te o ló gi a i lag je len tõs fo gal mak. Eb ben 
a dol go zat ban csu pán az utób bi val fog lal ko zunk, amely nem csak jó val rit káb ban for dul 
elõ az elõb bi nél, ha nem je len té se is sok kal ti tok za to sabb, dif fe ren ci ál tabb.

1.
A me zõ be né pe sül ál la tok kal, az ég pe dig ma da rak kal. Sze met gyö nyör köd te tõ moz-

gás és fü let vi gasz ta ló hang zás tá mad – lent és fent. Mint ha ol dód na az em ber fogva-
cogtató egye dül lé te. Majd a lá tot tak és hal lot tak fel éb resz tik ben ne a név adás szun  nya dó 
ké pes sé gét: min den élõ lény nek az lesz a ne ve, ami nek az em ber el ne ve zi. Úgy lát szik, 
mint ha az élõ lé nyek ne vén ne ve zé se or vo sol ná – ma így mon da nánk – társ ta lan sá gá ból 
ere dõ me lan kó li á ját. De mi ként a Cson gor és Tün de if jú hõ se csa ló dot tan pa nasz ko dik 
hos  szú út ja vé gén: „Min den or szá got be jár tam, / Min den mes  sze tar to mányt, / S aki 
ál ma im ban él, / A di csõt , az égi szé pet / Sem mi föl dön nem ta lál tam”, az el sõ em ber is 
ki áb rán dul tan ál la pít ja meg – mi u tán tárgy sze rû en szám ba vet te az ál la to kat és ma da ra-
kat – : nem ta lált ön ma gá hoz il lõ se gí tõ tár sat.

Is mét Is ten nek kell be avat koz nia, és Is ten mély ál mot, fur csa, ne héz, ti tok za tos ál mot 
(tardemáh) bo csát az em ber re. Mint hogy a szó rit kán for dul elõ az Ószö vet ség ben (vö. 
Ter 2,21; 15,12; 1Sám 26,12; Jób 4,13; 33,15), je len té sé nek meg fej té sé ben nem sok 
se gít sé get vár ha tunk az ana ló gi ák tól. A köz vet len szö veg kör nye zet amel lett szól: Is ten 
jó sá ga szen de rí ti mély álom ba az em bert, hogy sze me elõtt rejt ve ma rad jon, amit nem lát-
hat, kü lön ben az vesz ne oda, ami vá rat lan ná te szi majd a mély álom „aján dé kát”, ma gát 
a „cso dát”. Úgy hogy e he lyütt akár „cso dás álom ról” is be szél het nénk, ilyen je len tés ben 
is hasz nál hat nánk sza vun kat. „A mély álom sa já tos ki fe je zé se a hé ber nyelv nek (tar-
demáh), olyan ál la po tot je löl, amely ben az em ber nem csak el vesz ti ön el len õr zõ ké pes sé-
gét, de amely bõl ön ma gá tól nem is tud fel éb red ni” (Lõrincz Ist ván ‚álom’ szó cik ke, in 
Bib li ai Fo gal mi Szó könyv [szerk. Koz ma Zsolt], Az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let 
ki ad vá nya, Ko lozs vár, 1992); vagy: „az eksz tá zis nak egy faj tá ja” (A. Ge or ge ‚álom’ szó-
cik ke, in Bib li kus Te o ló gi ai Szó tár, Ró ma, 1974).

Amíg az ál la tok vi lá gá ban az az em ber meg bí za tá sa, hogy „lás son”, és „ne vet 
ad jon” (vö. Ter 2,20), ad dig se gí tõ tár sá val fenn ál ló kap cso la tá ban más fé le tör vény 
ér vé nye sül. Úgy is mond hat nánk: nem sza bad lát nia (s ezért a „mély álom”), ne hogy 
olyan ne vet ad jon ne ki, mint az ál la tok nak, és ez ál tal bir to kol hat ná, ami bir to kol ha-
tat lan: a má sik em bert, aki misz té ri um, ti tok. Kö zös sé gi éle té ben ugyan is nem az a 
fel ada ta, hogy a má si kat ele mez ze, lajst rom ba szed je, ha nem az, hogy meg nyíl jék 
elõt te és el fo gad ja õt. A fér fi és a nõ tár sas lé té nek fel szí nén – tá vo labb ról – ho má-
lyos tü kör kép ként így je le nik meg az em ber és Is ten kap cso la tá nak „ter mé szet raj za”, 
hi szen Is tent még ke vés bé lát hat ja, és ne vét még ke vés bé ejt he ti ki – ki vált nem 
bír vágy ból. Mert amit F. Ebner az Is ten rõl vall – „Is tent mint vokativuszt nem kell 
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bi zo nyí ta ni, mint nominativuszt nem le het bi zo nyí ta ni” –, ana lóg ér te lem ben a fér fi 
és nõ kap cso la tá ra is vo nat ko zik.

Mi u tán az em ber el aludt, Is ten „ki vet te az egyik ol dal bor dá ját”, ame lyet „as  szon  nyá 
for mált”. A társ meg te rem té se, akár csak az em be ré, nem bíz ha tó a kép ze let re. De itt 
sem az a kér dés: ho gyan te rem tett Is ten va la kit, ha nem az: mi lyen né, mi lyen lén  nyé 
for mál ta õt?

Az utób bi kér dés re ter mé sze tes egy sze rû ség gel adó dik a vá lasz: olyan ná, aki kö zel 
van hoz zá, mint „bor da” a szív hez, ki egé szí ti a fér fit, és ve le együtt ke re si az ere de ti 
egy sé get.

Az el be szé lõ bi zo nyá ra ez al ka lom mal is õsi ha gyo mányt kö vet, mely nek nyom vo na-
lán a fér fi és az as  szony együvétartozását a te rem tés ese mé nyé bõl ma gya ráz za. És amit 
a Te rem tõ az ál la tok kal és ma da rak kal tett, most azt te szi az as  szon  nyal is: az em ber 
elé ve ze ti és be mu tat ja ne ki. A fér fi meg lát ja, ám ahe lyett, hogy hû vö sen re giszt rál ná, 
uj jon gó öröm mel üd vöz li. Ha õ a fér fi – hé be rül – is, ak kor az új te remt mény le gyen 
– hé be rül – issah. A szó já ték a de fi ní ci ó nál is erõ tel jes eb ben ki fe je zi: igen, õ már va ló-
ban hoz zá il lõ, ve le egyen ran gú, se gí tõ társ! De nem csak a mun ká ban és a nem zés ben, 
ha nem – leg tá gabb ér te lem ben – az élet min den te rü le tén. Olyan el len té tek kö zös meg ér-
té sé ben is, mint szó és csend, kér dés és vá lasz, ki tá rul ko zás és el rej tõ zés.

El be szé lé sünk (jahvista) szer zõ je után jó val ké sõbb a fér fi és a nõ e köl csö nös kap-
cso la tát a Pré di ká tor – mint egy a Bib li át a Bib li á ban ma gya ráz va – a kö vet ke zõ kép pen 
fog ja ér tel mez ni:

„Job ban bol do gul ket tõ, mint egy:
fá ra do zá suk nak szép ered mé nye van.
Mert ha el es nek, az egyik em ber föl eme li a tár sát.
De jaj az egye dül ál ló nak, mert ha el esik, nem eme li föl sen ki.
Épp így, ha ket ten fek sze nek egy más mel lett, meg me leg sze nek;
de aki egye dül van, hogy me le ged het ne meg?
Ha az egyi ket meg tá mad ják, ket ten áll nak el lent.” (4,9–12)

A fér fi as  szonyt kö szön tõ sza va it akár a Bib lia el sõ sze rel mes ver se ként is hall gat hat-
juk, amely a jó val ké sõb bi kor ból szár ma zó Éne kek éne két is eszünk be vil lant hat ja:

„Ez most már
cson tom ból va ló csont,
tes tem bõl va ló test.
As  szony em ber le gyen a ne ve:
Mert fér fi em ber bõl vé te tett.”

Rit mi kus lük te té se van a so rok nak, ám a rit mus ko ránt sem me rõ dí szí tõ ele me a nyelv-
nek, ha nem a val lo más leg sa já to sabb nyel vi meg je le ní tõ je. A vá rat lan hely zet, a „cso da” 
a fér fi ör ven de zõ meg le pe té sé nek ad han got, aki az as  szony ban fel fe dez te a se gí tõ tár sat. 
E pil la nat ban nem te het mást, mint költ, az élõ be széd nek rit mi kus lük te tést ad.

Lát ni va ló, az el be szé lõ nek az a szán dé ka, hogy az em ber te rem té sé vel, he lye seb ben 
az as  szony, a se gí tõ társ meg al ko tá sá val kap cso lat ban a nyelv két alap ve tõ funk ci ó já ról is 
hírt ad jon: az el ne ve zés rõl és a val lo más ról. A meg ha tá ro zó, el ren de zõ, a dol gok he lyét 
ki je lö lõ el ne ve zés le he tõ vé te szi a „hó dít sá tok meg a föl det” (vö. Ter 1,28) pa ran csá nak 
vég re haj tá sát, a val lo más pe dig a sze mé lyes kap cso la tok „köl té sze tét” te rem ti meg. A 
nyelv nek e két sze rep kö re oly an  nyi ra az em ber te rem tés tör té ne té nek ré sze, hogy az 
emberréválás ak kor jut el csúcs pont já ra, ami kor a fér fi – a nö vé nyek és ál la tok el ne-
ve zé se után – ör ven de zõ val lo más sal kö szön ti se gí tõ tár sát. Az em ber most lett iga zán 
em ber ré – a kö zös ség ben.

A fe je ze tet zá ró 24. vers – „Ezért a fér fi el hagy ja ap ját és any ját, ra gasz ko dik fe le-
sé gé hez, és lesz nek egy test” –, amely nem tar to zik szük ség sze rû en az el be szé lés hez, 
aitiológiai (okadó) ma gya rá za tát ad ja a ne mek egy más iránt ér zett von zal má nak. A fér fi 
és a nõ sze re te te erõ sebb a szü lõk és a gyer me kek sze re te té nél. A fér fi egy szer csak 
el hagy ja a szü lõi há zat, és a sze re tett as  szon  nyal új csa lá dot ala pít. El vá lás és egye sü lés, 
bú csú zás és ta lál ko zás, el ol dó dás és kö tõ dés: ilyen ta lá nyos az élet, ilyen erõs a sze re tet 
– hir de ti a jahvista szer zõ. Igen – ol vas suk az Éne kek éne ké ben –, „erõs, mint a ha lál és 
le gyõz he tet len, akár a sír” (vö. 8,6). Ket te jük egy más ra utalt sá ga és köl csö nös von zal ma 
mind ad dig nem csil la pul, míg egy test té nem lesz nek. Mi ó ta az ere de ti egy bõl ki vé te tett 
és el kü lö nít te tett a má sik, az óta a szét vál tak és el kü lö nül tek szün te len egy mást ke re sik, 
hogy is mét egy le gye nek. Csak hogy im már új kö zös ség ben, amely nek leg szebb ki fe je-



zé se a sze re tet tes ti gyü möl cse, a gyer mek. (Az elem zés ben rész ben C. Westermann 
gon do la ta i ra ha gyat koz tam, in Creation, Phi la del phia, Fortress Press, 1974, 86–88; Uõ., 
Genesis, Kapitel 1–11, Biblischer Kommentar, Neukirchener Verlag, l983, 3. ki ad., 
312–322).

2.
Em ber nek len ni olyan kí sér let, amely ben mind nyá jan részt ve szünk, s amely ben sa ját 

em ber sé günk fo rog koc kán. En nek kö vet kez té ben az em ber nem csak cso dá la tot éb reszt, 
ha nem fé lel met is kelt: „Sok van, ami cso dá la tos (deinosz), / De az em ber nél nincs sem-
mi cso dá la to sabb.” – ol vas suk az An ti go né ban. „Sok döb be ne tes van a föl dön, köz tük 
az em ber a leg döb ben tõbb.” Olyan ki fe je zést hasz nál itt Szo phok lész, ami je lent cso dá la-
to sat – így szok tuk ál ta lá ban for dí ta ni –, de je lent ször nyû sé ge set is, és Szo phok lész nél 
min den töb bi elõ for du lá si he lyen csak ezt. Cso dá la tos, hogy mi re ké pes az em ber, de 
van eb ben a nagy ság ban va la mi bor zon ga tó is. Nem is mer le he tet lent, min den re ké pes, 
min dent le tud gyõz ni, de men  nyi re két ér tel mû ez a ké pes ség: „Van, ki jó ra, van ki 
go nosz ra tör ve le.” (Vö. Ritoók Zsig mond, Sarkady Já nos, Szil ágyi Já nos György, A 
gö rög kul tú ra arany ko ra, Bp., Gon do lat Ki adó, 1984, 415.)

Ér de mes fel fi gyel ni: mint ha az imént em lí tett deinosz két ér tel mû sé ge mu tat koz na be 
a „mély ál mot” je len tõ tardemáh sza vunk ban is. El sõ sor ban Jób köny vé re gon do lunk, 
ab ban is az Elihu-beszédekre (32–37.f). Per sze rég óta tud ták Iz ra el ben, hogy az „álom” 
és „lá to más” (vö. Jób 33,15) csu pán az egyik mód, aho gyan Is ten szól. Tud tak er rõl, 
is mer ték a ha gyo mány ból, hogy Is ten az õs atyák hoz álom ban, lá to más ban szólt (Ter 
15,1.12–21; 28,10–15; 37,5–11). Ké sõbb meg is fo gal maz ták, hogy az Úr a pró fé ták kal 
álom ban és lá to más ban be szél (Szám 12,6). A tör té net írók és ma guk a pró fé ták is ta nús-
kod nak er rõl (vö. pl. 1Kir 3,5–15; 2Sám 7,17; Iz 1,1 stb). Jóbhoz in té zett be szé dé ben 
Elifáz is hi vat ko zik ilyen is te ni ki nyi lat koz ta tás ra (4,12–13: „Ti tok za tos szó ju tott hoz-
zám, / de csak sut to gást fo gott fel be lõ le fü lem, / éji lá to má sok tól fel iz gat va, mi kor mély 
álom száll az em be rek re.”), úgy hogy Elihu is mert, már szó vá tett le he tõ ség rõl be szél, 
ami kor így szól Jóbhoz (33,15–22):

„Éj sza ka álom ban és lá to má sok ban,
 ami kor mély álom száll az em be rek re,
 mi kor szen de reg nek fek võ he lye i ken,
 ak kor nyit ja meg az em be rek nek fü lét,
 és fe nyí té sé vel meg ret ten ti õket,
 hogy el té rít se az em bert a go nosz tól,
és a ke vély ség tõl a fér fit meg óv ja,
hogy meg ment se lel két a vég sõ rom lás tól,
és éle tét, hogy azt fegy ver ne jár ja át!
In ti fáj dal mak kal õt a fek võ he lyén,
az zal, hogy szün te len fáj nak a csont jai;
És meg utál tat ja a ke nye ret ve le,
még az ínyé vel is a ked venc éte lét.
A hú sa el fon  nyad, úgy, hogy alig lát ni,
s mi ed dig nem lát szott, csont jai ki áll nak.
Kö ze le dik lel ke a vég sõ rom lás hoz,
Éle te pe dig a ha lál an gya lá hoz.”

Csak hogy itt mind járt meg kell je gyez nünk, hogy az ilyen ki nyi lat koz ta tás ban elég 
sok a bi zony ta lan ság. Egy részt ál mok ra és lá to má sok ra (vö. 33,15) hi vat koz tak már 
ha mis pró fé ták is (MTörv 13,2–6; Jer 23,27–32; 27,9; 29,8 stb.), más részt mind Elifáz, 
mind Jób ko ráb bi sza va i ból ki tû nik, hogy az álom le het ré mí tõ, el ret ten tõ, olyas mi, 
amit ép pen ezért nem tart bi zo nyo san „ki nyi lat koz ta tás nak” az em ber (4,12–16; 7,14). 
(Vö. dr. Muntag An dor, Jób köny ve, Lu ther Ki adó, Bp., 2003, 255. és 264. o.) Va gyis a 
tardemáh (3,15) nem csak „cso dás ál mot” je lent het, ha nem ször nyû sé ge set is, rém ál mot 
is (vö. M. Frenschkowski ‚Traum’ szó cikk [I–V], in Theologische Realenzyklopaedie, 
Band XXXIV, Walter de Gruyter, Ber lin, New York, 2002). Így a je len té se, akár csak a 
deinosz ese té ben, a szí né rõl a fo nák já ra vált.

Mi e lõtt kö ze lebb rõl szem ügy re ven nénk a rém álom sze re pét Jób könyv ében, né hány 
szem pil lan tást ve tünk a tardemáh egyéb tex tu sok ban va ló je len lé té re, il let ve je len té sé re. 
Egy ér de kes, ugyan ak kor azon ban Iz ra el tör té ne te szá má ra fon tos ese mény rõl szá mol be 
az 1Sám (26,1–12). Dá vid ke re si a ta lál ko zást en gesz tel he tet len el len sé gé vel, Sa ul lal, 
aki ül dö zi õt. Ami kor ne szét ve szi, hogy Sa ul csak ugyan a pusz tá ba ér ke zett, fel ke re si 
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tá bo rá ban, és ész le li, hogy mind a ki rály, mind pe dig ka to nái alusz nak. Dá vid azon ban 
csak a ki rály lán dzsá ját és vi zes kor só ját vi szi ma gá val an nak je lé ül, hogy ott járt. Majd 
Abisájjal el osont „anél kül, hogy va la ki lát ta, vagy ész re vet te, vagy pe dig föl éb redt vol-
na. Mind an  nyi an alud tak, mert az Úr mély ál mot bo csá tott rá juk.” Dá vid nagy vo na lú an 
Is ten re bíz za az ese mé nyek ki fej let ét, Sa ul sor sát és sa ját ma ga ha ta lom ra ju tá sát. „Az 
Úr óv jon at tól, hogy ke zet emel jek az Úr fel kent jé re!”

Jah ve li dér ces, nyo masz tó, alig ért he tõ ma ga tar tá sa jut ki fe je zés re Izajás fe nye ge tõ 
jö ven dö lé sé ben. Ho gyan for dul hat elõ, hogy hí võ em be rek, akik ben fe le lõs ség él, va kok 
a hely zet fel is me ré sé ben, nem ér tik, mi rõl van szó, nem fog ják fel Is tent? A pró fé ta csak 
ar ra tud gon dol ni, hogy ma ga Is ten aka dá lyoz za õket, bé nít ja ér zék szer ve i ket és te szi 
meg rög zöt té szí vü ket: „az Úr árasz tott el ben ne te ket / az álom kór szel le mé vel. / Õ zár ta 
be sze me te ket: a pró fé tá kat, / Õ ta kar ta be fe je te ket: a lát no ko kat.” (Iz 29,10).

Az al vás je len tõ sé gét és ér zé keny sé gét más szem szög bõl is fel kell mér ni. Gyak ran 
szü let nek fel is me ré sek és el ha tá ro zá sok al vás köz ben, álom ban. Nem hi á ba mond juk 
egy-egy na gyobb dön tés elõtt, er re jó lesz még egyet alud ni. Oly kor meg ol dá sok kö szön-
he tik lé tü ket éj sza kai pi he nés nek, ki kap cso ló dás nak. És csak al vás köz ben le het iga zán 
ál mod ni. Nem Fre ud dal és Junggal kez dõ dött az ál mok je len tõ sé gé nek fel fe de zé se és 
elem zé se. Min dig is az ál mok ból ma gya ráz ták az egyén és a nép sor sát. Ilyes fé le kép pen 
ha tá roz zák meg az ese mé nye ket az ál mok Jó zsef tör té ne té ben (Ter 37–41). A há rom 
bölcs (avagy ki rály) is ál ma ik ra „hall gat va” kel út ra, ami kor nem tér vis  sza He ró des hez 
(Mt 2,12), és Jó zsef , Jé zus „ap ja” úgy szin tén ál ma i ra ha gyat ko zik el ha tá ro zá sa i ban (Mt 
1 f.). Az ál mok utat mu tat nak.

Jób köny vé ben vi szont mint ha más sze re pet töl te ne be az álom. Elihu, a sza va kész 
fi a tal em ber, mi u tán a há rom ba rát, Elifáz, Bildád és Cofár ki me rül a vi tá ban, elõ lép és 
azt ajánl ja a két ség beesett Jóbnak, is mer je fel Is ten sza vát rém ál ma i ban: „Éj sza ka álom-
ban és lá to má sok ban, / ami kor mély álom száll az em be rek re, / mi kor szen de reg nek 
fekvõhelyeiken, / ak kor nyit ja meg az em be rek nek fü lét.”

A böl cses ség iro da lom e ki emel ke dõ köny vé ben nem azért sze re pel a tardemáh rosz-
 szal ló je len tés sel, hogy Is ten bor zal mas csa pá sok kal meg té rés re, jobb be lá tás ra bír ja a 
fedd he tet len, be csü le tes, is ten fé lõ Jóbot, ha nem azért – leg alább is e so rok író ja sze rint 
–, hogy a szo ron gást és fé lel met ki fe je zõ ál mok ré vén kö ze lebb ke rül jön ah hoz a ti tok-
hoz: mi a szen ve dés, és mi an nak ér tel me. Ez a té ma „oly õsi, akár a he gyek, és an  nyi ra 
idõ sze rû, mint az ûr kor szak”. (K. Dell, Jób, in Scolar ké zi könyv a Bib li á hoz, Bp., Scolar 
Ki adó, 2001, 349.) Hogy hon nan jön és ho vá tart a sok nyo mo rú ság, alig ha ma gya ráz za 
az ok fej tõ okos ko dás. Még is, ami ó ta lé te zik em ber, kö zös sé gi és egyé ni tör té ne té ben 
lan ka dat lan igye ke zet tel ku tat ja ér tel mét. Mivégre a tö mén te len tes ti, lel ki, szel le mi 
szen ve dés, amely a tör té ne lem ben fel hal mo zó dott? S ki vol na olyan de rû lá tó, hogy 
meg koc káz tat ná a jós la tot, mi sze rint a jö võ ben min den egé szen más kép pen lesz? Vagy: 
mi ért szen ved nek gyer me kek szü le ik mi att és for dít va: szü lõk gyer me ke ik mi att? Mi ért 
szen ved nek em be rek nél kü lö zés ben, és mi ért szen ved nek em be rek jó lét ben? Mi ért gyöt-
rõd nek egye sek a múlt sú lya alatt, oly kor ki mond ha tat lan lelkiismeretfurdalások kö ze pet-
te, és mi ért ag gód nak má sok a jö võ é ért, alig ki fe jez he tõ szo ron gá sok kö zött? Mivégre 
a sok szo ron gás, fé le lem, gond, két ség, bán ta lom, sér tés, ví vó dás, ín ség, be teg ség – és 
még kö zel sem ér tünk a ba jok fel so ro lá sá nak a vé gé re – a min den na pi élet ben? S új ra 
csak kér dés: mi a biztosíté ka an nak, hogy az utá nunk kö vet ke zõ nem ze dék nek kí mé le te-
sebb sor sa lesz a mi en ké nél?

Nem cso da, hogy a sok „mi ért” ok nyo mo zás ra kész tet te és kész te ti – nem csak töp-
ren gé se i vel, ha nem rém ál ma i val is – az em bert. Ta lán e he lyütt ta pint hat juk ki a tar-
demáh po zi tív funk ci ó ját min den ön ma gá ban vé ve ros  szal ló je len té se el le né re is. Nem 
az ön gyöt rés re szol gál, ha nem a meg ér tés fe lé len dít. Mert ha fel le li az okot, ke zé ben 
van az or vos lás mód ja. Ta lált és ta lál is né há nyat: a vi lág ban és a tör té ne lem ben ta pasz-
tal ha tó – gaz da sá gi, tár sa dal mi, bi o ló gi ai – okok tól egé szen a ter mé sze ten kí vül ál ló 
té nye kig. Igaz, nem ad tak, és ma sem ad nak meg nyug ta tó ma gya rá za tot, és a jö võ be li 
töp ren gé sek tõl sem vár ha tunk ma ra dék ta lan vá laszt. Ugyan ak kor azon ban fi gye lem re 
mél tó, hogy Jób köny ve sze rint a szen ve dés nem meg fej ten dõ ta lány vagy meg ol dan dó 
rej tély, ha nem ti tok, amely más mi lyen meg kö ze lí tést kí ván. Olyat, amely igényt tart az 
okos ko dó észen kí vül a pas ca li „szív”-re, amely nek szin tén meg van nak a ma ga ér vei. 
Va gyis az egész em ber re, aki úgy tû nik, ép pen az ál tal vá lik em ber ré – mi köz ben ta nú sá-
got tesz az ér te lem meg is me rõ ere je mel lett –, hogy a prob lé mák bon col ga tá sa köz ben 
ke re si a ti tok vi lá gá ba nyú ló mé lyebb ös  sze füg gé se ket – nem csak nap pa li gon dol ko dás-
sal, ha nem éj sza kai álom mal, lá to má sok kal, sõt rém ál mok kal is, hi szen az utób bi ak is 
szer ves „ré szei” eg zisz ten ci á já nak.

Az em ber nek ép pen ez a tu laj don sá ga in do kol ja, hogy úgy be szél jünk ró la, mint val-



lá sos lény rõl. Ez a ké pes sé ge iga zol ja a val lás jo go sult sá gát az em ber ol da lá ról. A val lás 
il le té kes sé gi te rü le tét ugyan is nem más al kot ja, mint a vég sõ „mi ért”-eket csil la pí tó ti tok-
nak meg ma ra dó vá lasz. Ezért fog lal koz nak a val lá sok a szen ve dés ér tel mé vel. Szem be-
öt lõ azon ban, hogy mind egyi kük ben ép pen az Is ten nek és a szen ve dõ em ber nek vagy 
sem mi lyen, vagy ne ga tív kap cso la ta van. Ahol szen ve dés van, bár mi lyen for má ban is, 
ott hi ány zik Is ten. Nincs kö ze hoz zá, el for dul tõ le. Is ten és szen ve dés ön ma guk ban egy-
mást ki zá ró el len té tek, mint nap pal és éj sza ka. Is ten ki von ja ma gát a szen ve dés bõl, és a 
szen ve dés el ke rü li az Is tent. Eb bõl azu tán kö vet kez het: a szen ve dõ em ber Is ten tõl tá vol, 
és tõ le el ha gyott nak ér zi ma gát. Így a szen ve dés akár az ate iz mus szál lás adó já vá is vál-
hat, hi szen a vi lág val lá sa i ban – te gyük hoz zá, akár csak a hét köz na pi gon dol ko dás mód-
ban és élet ve ze tés ben – Is ten a szen ve dés ös  sze füg gé sé ben egy ál ta lán nem je le nik meg. 
Sõt meg sem je len het, mert a szen ve dés mind an nak el lent mond, amit az em ber Is ten nek 
gon dol vagy kép zel.

De Is ten és a szen ve dés, Is ten és a szen ve dõ em ber e szét vá lasz tá sa vagy a szen ve-
dés nek és az ate iz mus nak ez az ös  sze kap cso lá sa nem áll a zsi dó-ke resz tény hit re. Ép pen 
a szen ve dés vo nat ko zá sá ban ta pasz tal juk a két szö vet ség föl bont ha tat lan egy sé gét. De 
nem úgy, hogy az Ó meg ta nít a kér dé sek re, az Új meg a vá la szok ra, ha nem oly mó don, 
hogy eb ben a te kin tet ben is áll: Áb ra hám mind nyá junk aty ja a hit ben.

Az ószö vet sé gi em ber ha mis il lú zi ók nél kül, jó zan re a liz mus sal szem lé li az em ber 
élet út ját: „Min den em ber, aki anyá tól szü le tett, sze gény a na pok ban, de jól la kik gond-
dal. Mint vi rág ki nyí lik, azu tán el her vad, el tû nik, mint ár nyék, nin csen ma ra dá sa” (Jób 
14,1–2). És mi vel meg van gyõ zõd ve: Is te nen kí vül nincs más is ten, ezért aka ra ta és tu dá-
sa nél kül sem mi sem tör tén het égen és föl dön. Min den – jó és rossz, élet és ha lál – Is ten 
ke zé bõl szár ma zik. „Jön-e va la mi rossz a vá ros ra, amit ne az Úr hoz na rá?” (Ám 3,6).

Ám Is ten jót és ros  szat osz to ga tó ma ga tar tá sa, ju tal mat és bün te tést ki sza bó igaz sá-
gos sá ga ál lít ja az em bert a leg ne he zebb és leg szo ron ga tóbb kér dés elé: mi ért bûn hõ dik 
mos to hán az egyik, és mi ért él ön fe led ten a má sik? Az Ószö vet ség em be re hos  szas 
tû nõ dé sek és rém ál mok so rán fel mér te a szen ve dés pok lá nak kö re it, s fel tün tet te õket 
az em be ri lét tér ké pén. Fel fi gyelt az em ber hogy lét ének és vi sel ke dé sé nek ös  sze füg gé-
sé re: „Aki bün tet le nül él, üd vöt ta lál, aki ha mis út ra lép, egy szer csak el esik” (Péld 
28,18). Ké zen fek võ volt min den jót ju ta lom nak, min den ros  szat bün te tés nek ér té kel ni. 
Meg sej tet te a bûn kár té kony kö zös sé gi ha tá sát: ezért nem csak a bû nös, ha nem a hoz zá-
tar to zók is bûn hõd nek: „Azok nak a vét két, akik gyû löl nek en gem, meg tor lom fi a i kon, 
uno ká i kon és déd uno ká i kon” (Kiv 20,5). De a leg fé lel me te sebb ta pasz ta lat az volt, hogy 
az ár tat la nok nak is ré szük le het be teg ség ben, ül dö zés ben, sze ren csét len ség ben, há bo rú-
ban, ka taszt ró fá ban, ku darc ban, ha lál fé le lem ben, ma gány ban, két ség ben. Ugyan ak kor 
a szem lé lõ ér zé kel het te: ezek az em be rek nem me rül nek ki a kín zó, vég sõ so ron meg-
vá la szol ha tat lan kér dés ben: hon nan a szen ve dés, ha nem meg pró bál ta tá suk ban Is ten hez 
for dul nak. E ki utat ke re sõ ta nács ta lan ság szó lal meg min den prü dé ria nél kül a vég sõ 
il le té kes sé gi fó rum nak el is mert Is ten elõtt a pa nasz dal ok ban: „Mi ért rej ted el ar co dat 
elõ lem? If jú ko rom óta gyen ge va gyok, s fe nye get a ha lál. Vi sel tem bor zal ma i dat és be te-
ges ked tem” (Zsolt 88,15–16).

A pa nasz ko dó sza va kat a hit él te ti. Az a hit, amely sze rint Is ten elõtt ki le het ön te-
ni a szí vet (vö. 1Sám 2,15), Is ten meg hall gat ja a fo hász ko dást. A ben nünk ala kot öl tõ 
bi za lom an nak a for má ja, amely ben az em ber ta lál koz hat a szen ve dés sel, és re mél he ti 
a meg me ne kü lést. Az Is ten nel meg osz tott szen ve dés ben a nyo masz tó te her ve szít sú lyá-
ból. A kín ja i ban ma gá ra ma radt em ber nincs töb bé egye dül. Van, aki fi gyel rá, van, aki 
hall gat ja õt, van, aki részt vesz nyo mo rú sá gá ban. A pa nasz azu tán ké rés sé sû rû sö dik. 
A „hall gass meg en gem” sza vak ra a hall ga tás meg hall ga tás sá ala kul, ami azt je len ti: a 
meg szó lí tott nem ér zé ket len moz du lat lan moz ga tó. Cse lek szik, be avat ko zik, meg nyí lik. 
Akit az imád ko zó Is ten nek szó lít, az te het va la mit, ad hat va la mit; ha tal ma sabb, mint a 
szen ve dés, és mi vel se gí te ni akar, jó sá gos és ir gal mas.

A szen ve dõ em ber imád sá gá ban más han got is hal lunk. Olyat – bár rit káb ban és 
vis  sza fo got tab ban –, hogy a szen ve dõ igaz, aki a fo hász ko dás ban nem akar Is ten fö lött 
ren del kez ni, ha nem rá bíz za ma gát, el fo gad ja a szen ve dést, ki tart ben ne; nem a szen ve-
dés tõl, ha nem a szen ve dés ben lesz sza bad dá. Ez a se gít ség a fáj dal mak alább ha gyá sa 
nél kül azért le het sé ges csu pán, mert Is ten be ha tol a szen ve dés be. Ben ne nyi lat koz tat ja ki 
je len lét ét, és olyan nyel ven be szél, ame lyet csak a szen ve dõ ért het meg. A szó ku dar cot 
vall, a száj el né mul, de Is ten re ményt éb reszt: „Lel kem, mi ért vagy szo mo rú és mi ért 
há bo rogsz? Re mélj az Úr ban és majd új ra di csõ í tem, mint ar com fel de rí tõ jét s Is te ne-
met!” (Zsolt 42,6). A „mi ér tek” fel ol dat lan ér tel met len sé gé ben az em ber „kincs”-re 
lel het: Is ten vá rat lan kö zel sé gé re. Mint ha Is ten el rej tõ zé se vol na a fel té te le az õ meg je le-
né sé nek, és az em ber egye dül lé te az Is ten nel va ló kö zös ség nek. Több zsol tár is han got 



136

ad en nek a ta pasz ta lat nak. Pl. az 57.: „Kö nyö rülj raj tam, Is te nem, lel kem hoz zád me ne-
kül. Szár nyad ol tal má ban ke re sek vé del met” (2. v.). Vagy még in kább a 73.: „Tes tem 
és szí vem ele nyé szik, de szik lám és osz tály ré szem örök re Is ten. Lám, el vesz nek, akik 
el sza kad nak tõ led, meg sem mi sí ted mind, akik hût le nül el hagy nak. Ne kem jó az Is ten hez 
tar toz nom: az Úr ban ta lá lok me ne dé ket, hogy hir des sem min den tet te det” (26–28. v.).

Ezek a gon do la tok egyút tal azt is je len tik: a szen ve dés és an nak meg ma ra dá sa nem 
szé gye ní ti meg a pa naszt, nem te szi gro teszk be haj ló ko mi kum má a fo hászt, és nem 
cá fol ja meg Is ten min den ha tó sá gát vagy jó sá gát. Az Ószö vet ség nek szi lárd meg gyõ zõ-
dé se: a szen ve dés nem az ate iz mus osz tály ré sze, ha nem az Is ten re ha gyat ko zó bi za lo mé. 
Mert Is ten a szen ve dés ál tal az em ber hez szól, az em ber után nyúl. Erõt és ál ló ké pes-
sé get ad a szen ve dés ben. Pró bá ra te szi a hû sé get, mint Jóbét, aki nek fe le sé ge így szól 
hoz zá: „Még min dig ki tar tasz fedd he tet len sé ged ben? Át kozd az Is tent és halj meg!” Õ 
azon ban így vá la szol ne ki: „Mint va la mi fél eszû as  szony, úgy be szélsz. Ha a jót el fo gad-
juk Is ten ke zé bõl, mi ért ne fo gad nánk el a ros  szat?” (Jób 2,9–10). Meg tisz tít és meg újít: 
„Igaz, meg pró bál tál ben nün ket, Is te nünk, ahogy az ezüs töt szok ták, tûz ben meg vizs gál-
tál” (Zsolt 66,10). Esz mél ke dés re ösz tö nöz és meg té rés re in dít: „Mi e lõtt csa pás ért, té ve-
lyeg tem, de most már kö ve tem irá nyí tá so dat” (Zsolt 119,67).

Az ért he tet len szen ve dés kö ze pet te az ér te lem és a szív, a töp ren gés és az ál mok, 
lá to má sok, rém ál mok „össz já té ka” ré vén el jut hat az em ber Jób pok lá ból, a szen ve dés 
ér tel met len sé gé tõl an nak fel is me ré sé ig, hogy „sze re tet re van szük sé ge a szen ve dõ nek” 
(Jób 6,14).

Az em ber ál mai, akár csak nap pa lai: cso dá sak és fé lel me te sek. A cso dás ál mok ban 
nincs kép és hang, de lesz vá rat lan aján dék, mely bol do gít. A rém ál mok ban vi szont 
ké pek vil lan nak fel, ki ál tá sok kí ván koz nak fel tör ni, ame lyek szo ron gást idéz het nek elõ. 
Ilyen az em ber. Deinosz, egy szer re éb reszt cso dá la tot és kelt fé lel met. De ha a Te rem tõ 
az em bert a ma ga ké pé re és ha son la tos ságá ra al kot ta (vö. Ter 1,26), ak kor még sem le het 
vé let len sze rû, hogy te rem tett lé tén ki raj zo ló dik Al ko tó já nak tit ka, ame lyet R. Otto (A 
szent cí mû köny ve) óta így szok tunk hív ni: mysterium tremendum et fascinans, fé le lem-
mel ele gyes tisz te le tet (igé ze tet) ki vál tó misz té ri um, ti tok.

Kozma István grafikája
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Szá munk szer zõi

Besant, De rek 1950-ben szü le tett Albertá-
ban (Ka na da). Gra fi kus.
Bókay An tal 1951-ben szü le tett Pé csen. Iro-
da lom tör té nész, egye te mi ta nár. Szû rön él.
Borián Elréd 1962-ben szü le tett Veszp rém-
ben. Ben cés ta nár Pan non hal mán.
Erõs Fe renc 1946-ban szü le tett. Pszi cho ló-
gus, egye te mi ta nár, az MTA dok to ra.
Far sang Sán dor 1945-ben született 
Budapesten. Festõ, grafikus. Gyõrött él.
Fraiberg, Sel ma (1918–1981) ame ri kai 
pszi cho ana li ti kus, író és szo ci á lis mun kás.
Fried Ist ván 1934-ben szü le tett Bu da pes-
ten. Iro da lom tör té nész, egye te mi ta nár.
Füzi Lász ló 1955-ben szü le tett Lö võn. A 
For rás fo lyó irat fõ szer kesz tõ je.
Gaál Jó zsef 1960-ban szü le tett Tahitótfalun. 
Fes tõ, gra fi kus.
Ge len csér Gá bor 1961-ben szü le tett Bu da-
pes ten. Film esz té ta, a Pan non hal mi Szem le 
és a Film vi lág fo lyó irat ok szer kesz tõ je.
Goro, Michael 1966-ban szü le tett Szent pé-
ter vá ron (Orosz or szág). Gra fi kus. Chi ca gó-
ban él.
Hárs György Pé ter 1965-ben szü le tett 
Gyõ rött. Köl tõ, es  szé is ta.
Jádi Fe renc 1952-ben szü le tett Töröcskén. 
Pszi chi á ter, egye te mi ta nár. 1984 óta Né met-
or szág ban él.
Jász At ti la 1966-ban szü le tett Szõnyben. 
Köl tõ, az Új For rás fo lyó irat szer kesz tõ je. 
Ta tán él.
Jule, Walter 1940-ben szü le tett Seattle-
ben (USA). Gra fi kus. Ka na dá ban él.
Ke re kes Gá bor 1945-ben szü le tett Oberhart-
ban (Né met or szág). Gra fi kus. Bu da pes ten 
él.
Komálovics Zol tán 1964-ben szü le tett Szom-
bat he lyen. Köl tõ, kri ti kus. Gyõ rött él.
Ko vács Me lin da 1969-ben szü le tett Esz ter-
gom ban. Fo tó mû vész.
Kozma István 1951-ben született Sátoralja-
újhelyen. Festõmûvész, Kanadában él.

Kurcsis Lász ló 1950-ben szü le tett Csor-
nán. Gra fi kus mû vész, a Mû hely ar cu lat ter-
ve zõ je. Gyõ rött él.
Kušar, Meta 1952-ben szü le tett Ljubl ja ná-
ban. Szlo vén for ga tó könyv író, film ren de zõ, 
új ság író.
Lábass End re 1957-ben szü le tett Bu da pes-
ten. Kép zõ mû vész, író.
La tor Lász ló 1927-ben szü le tett Tisza-
sásváron. Köl tõ, es  szé is ta, mû for dí tó. Bu da-
pes ten él.
Móser Zol tán 1946-ban szü le tett Szek szár-
don. Fo tó mû vész, egye te mi ta nár. Bics kén 
él.
Obermayer Jó zsef 1956-ban született 
Gyõrött. Fotómûvész. 2006-ban hunyt el.
Samuel, Diane 1948-ban szü le tett New 
York ban (USA). Gra fi kus.
Somorjai Kiss Ti bor 1959-ben szü le tett 
Po zsony ban (Szlo vá kia). Gra fi kus. Bu da-
pes ten él.
Stekel, Wilhelm (1868–1940) bé csi ideg or-
vos, pszi cho ana li ti kus, az „ak tív ana lí zis” 
aty ja. Fre ud egyik el sõ ta nít vá nya.
Su lyok Elem ér 1941-ben szü le tett. Ben cés 
szer ze tes, a Pan non hal mi Szem le fo lyó irat 
fõ szer kesz tõ je.
Szé kács Ju dit Budapesten született. Pszi-
choanalitikus, pszichoterapeuta. 1990 óta 
Lon don ban él
Szõcs Gé za 1953-ban szü le tett Ma ros vá sár-
he lyen. Köl tõ. Piliscsabán él.
Ta kács Zsu zsa 1938-ban szü le tett Bu da pes-
ten. Köl tõ.
Tandori De zsõ 1938-ban szü le tett Bu da pes-
ten. Író, köl tõ, es  szé is ta, mû for dí tó.
Tóta Pé ter Be ne dek 1958-ban szü le tett. A 
Pázmány Péter Egye tem Böl csé szettudomá-
nyi Karán tanít angol irodalmat.
Tsalamata, Vicky 1948-ban szü le tett Athén-
ban (Gö rög or szág). Gra fi kus.
Zambrano, María (1904–1991) spa nyol 
es  szé is ta, fi lo zó fus.
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fe lel: Vil lá nyi Lász ló ügy ve ze tõ. Bu da pes ten és vi dé ken ter jesz ti a Ma gyar Lap ter jesz tõ Rt. és a Könyv tár el lá tó Kht. Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar 
Pos ta Rt. Elõ fi zet he tõ a hír lap kéz be sí tõk nél, va la mint a Le vél- és Hír lap üz let ági Igaz ga tó ság nál (Bu da pest VIII., Cso ko nai u. 6., le vél cím: LHI, 

1846 Bu da pest, Pf. 863.). A be fi ze té sek nél kér jük min den eset ben fel tün tet ni: Mû hely c. fo lyó irat.
Elõ fi ze té si díj 2008. év re: 2500,– Ft

Sze dés: Szikonya Gab ri el la • Tör de lés: VISIONEXT Vi zu á lis Stú dió, Gyõr
Nyo más, kö tés: PALATIA Nyom da és Ki adó Kft. Gyõr • Fe le lõs nyom da ve ze tõ: Radek Jó zsef ügy ve ze tõ igaz ga tó

A MÛHELY MEGVÁSÁROLHATÓ
AZ ALÁBBI KÖNYVESBOLTOKBAN:

Gyõr:
Antikvárium (Kazinczy u. 6.),
Koncert Zenemû- és Hanglemezbolt
(Arany J. u. 3.),

Budapest:
Custos Könyvesbolt (Margit krt. 7.),
Írók Könyvesboltja (Andrássy út 45.),
Gondolat Könyvesház (Károlyi Mihály u. 16.)

Debrecen:
Sziget Könyvesbolt (KLTE)

Hódmezõvásárhely:
Petõfi Könyvesbolt (Andrássy u. 5.)

Mosonmagyaróvár:
Könyv- és Zenemûbolt (Flesch K. u. 1.)

Nyíregyháza:
Kötet Könyvesbolt (Hõsök tere 9.)

Pécs:
Zrínyi Miklós Könyvesbolt (Jókai u. 25.)

Sopron:
Cédrus Art Klub (Fõ tér 6.),
Fekete Cédrus Könyvkereskedés
(Bünker Rajnárd köz 2.),
Vörös Cédrus Könyvkereskedés
(Mátyás király u. 34/F.)

Szeged:
Bálint Sándor Könyvesbolt (Aradi vértanúk tere 8.),
Sík Sándor Könyvesbolt (Oskola u. 27.)



Obermayer József alkotása



KULTURÁLIS FOLYÓIRAT500,- Ft

MÛHELY


