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META KUŠAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luk ács Zsolt for dí tá sa


