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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.


