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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.
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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.



20

„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.
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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.


