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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…
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