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BORIÁN ELRÉD

Ba rokk ál mok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(468, 469. vsz.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Uo., II. könyv, 26. rész, 942.
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A szö veg kör nye ze tet hív hat juk se gít sé gül az álom 
meg ér té sé hez. Beth len köz vet le nül az ál mok elõtt má so-
dik fe le sé gé rõl írt, aki a ke mény té len na gyon meg fá zott, 
majd nem be le halt a szü lés be, és olyan sú lyos be teg sé gei 
tá mad tak, mint el sõ fe le sé gé nek. „Ha volt va la ki nek ezen 
a vi lá gon ke se rû sé ge, bi zony volt né kem, hogy ez a má so-
dik, jó, és még az el sõ nél szebb, if jabb fe le sé gem szin tén 
azon nya va lyá já val és ha lá lá val ke se re dem meg, mint az 
el sõ be; ma ga is meg ke se red vén mond ta: Jaj lel kem, csak 
úgy jár ke gyel med én vé lem, mint az el sõ as  szon  nyal. 
Bi zony, majd meg bo lon dul tam. Még is az Is ten osztán 
megszáná õtet is, en ge met is ben ne, s meggyógyítá…”. 
Az idõs as  szony ta lán Beth len el sõ fe le sé gét je len ti, aki 
ar ra kér te, hogy ha lá la után új ra nõ sül jön meg, a fi a tal 
lány pe dig a má so dik fe le sé ge, aki gond vi se lés re szorul.9 
Az idõs as  szony mond ja ki, old ja fel a Beth len lel ké ben 
le võ ag gó dást fi a tal fe le sé gé ért.

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

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

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

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

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

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